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Relatório de Sustentabilidade
Nosso compromisso com o Futuro.
Sabemos dos impactos ambientais causados pelas últimas gerações, e como isso reﬂetirá negativamente nos próximos anos, se ações concretas e abrangentes não forem
tomadas. A cada descoberta a respeito dos impactos de nossas ações no meio ambiente novas preocupações surgem. Cabe a nossa geração trabalhar no agora para
garantir um futuro melhor.
A IC Transportes tem sustentabilidade em pauta há muitos anos. Estamos cada vez
mais, olhando a nossa volta e enxergando possibilidades de melhoria. Unindo isso as
novas tecnologias disponíveis no mercado, temos a certeza de que podemos ser cada
vez mais, agentes de mudança na causa da sustentabilidade.
Buscamos ser cada vez mais conscientes, e levar isso aos quatro cantos do Brasil, levar
inspiração e conhecimento a todas as mentes. Essa jornada é contínua, e esse é só o
começo. Temos que fazer isso juntos: colaboradores, fornecedores, clientes e parceiros. É hora de transformação e inovação, estamos empenhados em gerar melhorias
para a sociedade.
IC Transportes, conﬁança que roda o Brasil, com segurança, qualidade
e sustentabilidade.
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Diretrizes e Ferramentas
ESG
ESG é a sigla para “environmental, social and governance” (ambiental, social e governança), geralmente usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança
de uma empresa. ESG ajuda a medir o nível de preocupação com três pilares, Na IC
temos praticas para cada um deles:
Ambiental:
Contribuir com a proteção do planeta, principalmente da
degradação, garantindo a produção sustentável e o consumo
consciente.

Social:
Ajudar a garantir que todos os seres humanos tenham uma vida
com dignidade e igualdade.

Governança:
Administrar com responsabilidade, ética, transparência, e diversidade, trabalhando constantemente no combate acorrupção.
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Diretrizes e Ferramentas
ODS
Estamos contribuindo continuamente com o desenvolvimento sustentável. Para
garantir que estamos alinhados com os objetivos globais, pautamos nossas ações na
agenda 2030, alinhados ao ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU
(Organização das Nações Unidas).
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A IC Transportes
A IC Transportes é uma empresa dedicada ao transporte rodoviário de Produtos Sólidos,
Líquidos e Gases a Granel, exercendo esta atividade há mais de três décadas. Faz transportes intermunicipais e interestaduais, atuando principalmente na região sudeste do
país, tendo demonstrado ser uma empresa sólida e eﬁciente.
Ao longo dos nossos 39 anos, construímos uma sólida identidade organizacional o que
reﬂete em todos nossos colaboradores, nos fazendo manter o foco e atingir o nosso
objetivo ﬁnal.

Nossa linha do tempo
Nascimento da Empresa
Dentro do Posto 3 Vias.
Aquisição de 5 cavalos
mecânicos e 4 carretas.
Início operações da
com fertilizantes.

1982

Sede Própria Completa

Localizada em Sumaré, com
20.000m2.
Possui estrutura administrativa,
operacional, oficina interna e
estacionamento para toda a
frota que já contava com 160
veículos.

2001

SASSMAQ

Certificado no Sistema de
Avaliação de Segurança,
Saúde, Meio Ambiente e
Qualidade.

2003

Exportação de Etanol

Tem início o transporte de
etanol para exportação.

2006

1993

2002

2004

1º Sede Própria

Ampliação da Sede

ISO 9001

Frota com 50 veículos.

Estrutura total de 35.000m2

Em Campinas, com a
estrutura interna de
3.000m².

Aumento de boxes para
as áreas de oficinas e do
pátio de estacionamento.

Frota com 400 veículos.

Certificado com
selo da norma
ISO 9001.
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A IC Transportes
Nossa linha do tempo
Fortixs

Fundação da revenda de
seminovos.
Empresa do Grupo IC.

Transporte de Novos Produtos
Início do transporte de químicos.

Novas Operações

Início do atendimento
a operação de gases
do ar.

Aumento da estrutura para
50.000m2
Processos e manutenções
passam a ser autossuficientes.
Frota com 800 veículos.

Telemetria

Análise e monitoramento de
todos os dados de condução
dos motoristas e desempenho
de veículos.
Instalado em 100% da frota.

Atuação Responsável

Início da participação no
programa de Atuação
Responsável da ABIQUIMI.

2012

2009

2010
Transporte de Novos
Produtos
Começa o transporte
de gases do ar.

Gerenciamento de
Risco
Setor que garante a
segurança do condutor,
da frota e do produto.

Transporte de
Novos Produtos

Início do transporte de
Amônia e Arla 32.

Ampliação da Sede

Devido ao aumento do
número de veículos, a
estrutura interna passar
a ser de 65.000m²

2014

Modelo de Gestão

Tem início o CSIC
(Centro de Serviços
Compartilhados IC
Transportes).

Conquista

Se torna a maior
empresa de transporte
de gases do ar do Brasil.

2017

Unidades

Nova unidades:
Rondonopolis
Miritituba
São Francisco

Frotas

Renovação de frotas
com mais tecnologia
de segurança ativa
para as viagens.

2019

2013

2016

2018

Sou+ IC nas Estradas

Envelhecer com Amor

Unidade Cubatão

Começa a circular pelas
estradas do Brasil nosso
centro de treinamento
móvel.

Equipada com 2 salas,
gerador, ar condicionado
e tv’s.

Projeto de direito privado,
sem fins econômicos ou
lucrativos, cujo objetivo é
a conscientização das
pessoas com o tratamento
a terceira idade.
Atua nas entidades com
visitas semanais, realizando
atividades e dinâmicas
para idosos.

Inauguração da
maior unidade IC
Transportes no Brasil.

Gestão a Vista
Implantação do projeto
Gestão a Vista.
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A IC Transportes
Nossa linha do tempo

Grate Place To Work
Certificado como uma das
melhores empresas para
se trabalhar.

Conquista

Selo Ouro na categoria
Transporte Seguro,
concedido pela GCS

(Global Certification System)

2021
2020

Início
Transformação Digital
Uma nova era de cultura
digital na IC Transportes.

Implantação do
Conselho Administrativo
Estrategicamente direciona a
IC nas tomadas de decisões.

Projeto
Recondicionados

Peças antes descartadas começam
a ser tratadas e reutilizadas.

2022
Carregando...
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A IC Transportes
Lista de unidades:
Sumaré/SP (Matriz) – Telefone (19) 2101-9999
Santos/SP – Telefone (13) 9 9636-3424
Guarujá/SP – Telefone (13) 9 9636-3424
Cubatão/SP – Telefone (13) 9 9636-3424
Uberaba/MG – Telefone (34) 9994-2246
Araxá/MG – Telefone (34) 9994-2246
Patos de Minas/MG – Telefone (34) 3822-5075
Catalão/GO – Telefone (64) 9984-1099
Itumbiara/GO – (64) 99246-2915
Araucária/PR – Telefone (41) 9843-0102
Jundiaí/SP – Telefone (19) 9 9816-0369
Rio de Janeiro/RJ – Telefone (024) 9 8145-0532
Piranema/RJ – Telefone (19) 9 9816-0369
São Jose dos Campos/SP – Telefone (19) 9 9816-0369
Laranjeiras/SE – Telefone (019) 9 8387-7923
Simões Filho/BA – Telefone (019) 9 8387-7923
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A IC Transportes
Lista de unidades:
Mauá/SP – Telefone (11) 4476-4748
Luis Eduardo Magalhães/BA – Telefone (19) 9 9816-0369
Betim/SP – Telefone (19) 9 8387-7923
Jaboatão dos Guararapes/PE – Telefone (19) 9 9816-0369
Eldorado do Sul/RS – Telefone (19) 9 9816-0369
Araquari/SC – Telefone (34) 9994-2246
Paranaguá/PR – Telefone (47) 9772-0049
Sinop/MT – Telefone (66) 9 9982-1900
Rondonopópolis/MT – Telefone (66) 9 9221-0000
Sorriso/MT – Telefone (66) 9 9934-1900
Rondonopópolis/MT – Telefone (47) 9772-0049
Igarapava/SP – Telefone (34) 9994-2246
Itaituba/PA – Telefone (47) 9772-0049 / (66) 9 9903-1603 / (55) 9923-9120
Viana/ES – Telefone (19) 2101-9999
Nobres/MT – Telefone (65) 99685-1532
Primavera do Leste/MT – Telefone (66) 9 9954-3269
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A IC Transportes
Lista de unidades:
Matupá /MT– Telefone (66) 9 9932-1900
São Francisco/SP – Telefone (47) 9 9253-1790
Paranaguá/MT – Telefone (41) 3425-2960
Paranaguá/MT – Telefone (41) 3425-2960
Imbituba/MT – Telefone (47) 9 9948-4314
Paulinia/SP – Telefone (19) 9 8417-5572
Cajati/SP – Telefone (41) 9 9585-9633
Camaçari/BA – Telefone (71) 9 9336-0043
Ribeirão Preto/SP – Telefone (13) 9 9636-3424
Campo Grande/MS – Telefone (67) 9 9270-1440
Anapolis/GO – Telefone (62) 9 8208-4083
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A IC Transportes
Missão
Transportar o desejo de nosso cliente de forma sustentável, garantindo os direitos
humanos, respeito socioambiental e gestão da qualidade.

Visão
Ser uma empresa reconhecida nacionalmente por seu compromisso com a segurança,
qualidade e inovação na forma de atender às necessidades logísticas do mercado.

Valores
Sustentabilidade
Buscar processos de trabalho que deﬁnam o menor investimento de tempo e dinheiro,
garantindo a excelência na entrega e a perpetuação do negócio.
Respeito
O que difere uma empresa da outra são as pessoas, valorize-as. Aceite as diferenças e
aja de forma a não impedir aos outros o exercício de seus direitos.
Segurança
Agir de forma a evitar colocar pessoas, meio ambiente ou a Empresa sob riscos ou
perigos.
Responsabilidade
Compromisso integral com as normas da empresa: considerá-las em todas as ações
praticadas e assumir as consequências de suas atitudes.

05
A IC Transportes
Cultura
Humanização - O jeito IC de ser.
• Aqui as coisas mudam: busque ser uma pessoa melhor a cada dia;
• Procure ajuda e ajudar: você faz parte de uma equipe que domina milhares de
quilômetros;
• Trabalhe com segurança em equipe: Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos
mais longe
• Respeite as diferenças: você pode evoluir com elas;
Dedicação - O melhor de cada um
• Conheça e pratique as normas da empresa;
• Escolha sempre atitudes seguras ao lidar com as pessoas, informações e processos
da empresa;
• Atenção aos pequenos detalhes, deles dependem o resultado;
• Pense sempre: posso fazer melhor?
Iniciativa - O ciclo da observação, análise e ação
• Escolha sempre atitudes seguras ao lidar com as pessoas, informações e processos
da empresa;
• Atenção aos pequenos detalhes, deles dependem o resultado;
• Pense sempre: posso fazer melhor?
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A IC Transportes
Cultura
Economia - Fazer mais com menos
• Exerça a economia de recursos e de tempo, incentive o outro a fazer o mesmo, o
resultado depende de cada um;
• Gerencie atentamente todos os recursos, eles são ﬁnitos e podem se tornar
escassos;
• Economize acidentes, eles signiﬁcam prejuízo para todos;
• Economize a discórdia, o mundo agradece.
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A IC Transportes
Cultura
Constituída de forma a atender toda a e qualquer legislação pertinente ao transporte de
cargas em geral, estamos também adequados a LGPD e empresa prima pelo treinamento e capacitação de seu pessoal com programas de segurança, meio ambiente, adequação do transporte em parceria com o cliente e renovação de frota, proporcionando
um atendimento de qualidade.
Contamos com 44 unidades em 14 estados do Brasil, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Isso se traduz em mais proximidade
com nossos clientes e segurança para nossos motoristas.
Todas as unidades estão conectadas em tempo real com a matriz, constituindo o modelo
CSC, para isso possuímos modernas ferramentas de controle que atendem as diversas
demandas do mercado de transporte. No ano de 2021 foram 267.368 chamados solucionados através desse modelo de gerenciamento de solicitações.
A IC Transportes, é composta por uma estrutura operacional completa, com programadores especializados. Prezando também pela segurança de nossos motoristas a central
de gerenciamento de riscos monitora os nossos veículos em tempo real, e os setores de
manutenção e abastecimento também são próprios e atendem toda a demanda de
nossos veículos.
Em busca da satisfação de nossos clientes, procuramos manter nossos processos
seguros e de forma padronizada. Para isso, contamos com algumas certiﬁcações que
contribuem para nossa melhoria contínua, sendo elas:
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Liderança
Para ter colaboradores engajados, e clientes satisfeitos, a equipe precisa estar espelhada em líderes inspiradores. Para conduzir uma equipe de alta performance é necessário
ter habilidades que são desenvolvidas diariamente. Para isso a IC Transportes possui 5
princípios da liderança.
A IC Transportes possui os 5 princípios da liderança IC que consistem em:

“Busque recursos para a EVOLUÇÃO da empresa e pessoas, uniﬁcando e
otimizando os processos com uma comunicação diagonal!”

“Aja com EMPATIA, com foco ﬁnal da operação de maneira coordenada e
com SEGURANÇA”

“Construa melhores performances e soluções para o CRESCIMENTO do
nosso negocio, considerando que cada centavo conta!”

“Seja exemplo, PRESERVE A VIDA, somos essenciais para a segurança de
todos”

“Não desanime com o fracasso, ele pode ser a partida de uma história de
SUCESSO!”
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Parcerias
A IC Transportes possui empresas parceiras, que contribuem e valorizam ainda mais
o nosso negócio sendo elas:

Laço Amarelo, que é responsável por disseminar informações
sobre segurança no trânsito de todo país; A IC Transportes,
busca

a

conscientização

do

trânsito

compartilhando

a

importância de um dos valores IC que é segurança.
Humanizadas, empresa que avalia os negócios no mundo e
monitora a evolução dos ambientes de trabalho, buscando
níveis de maturidade. Junto a gestão e a liderança a IC visa a
satisfação e o bem-estar de nossos colaboradores.
Na Mão Certa, o programa tem como principal objetivo promover uma ampla união de esforços para acabar com a
exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias
brasileiras. A IC Transportes tem como principal estratégia a
sensibilização dos motoristas de caminhão, e colaboradores
internos conhecendo a realidade do problema e atuando
como agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
Programa Atuação Responsável, que se destina a promover a
melhoria contínua das condições de Segurança, da proteção à saúde
e ao meio ambiente nos prestadores de ser viços e indústrias químicas, coordenado pela Associação Brasileira das Indústrias Químicas
(ABIQUIM).
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Nossos números

Capital
Humano

1205 Motoristas

463
Colaboradores
internos

Capital
Manufaturado

+40 unidades IC

2034
Ativos
operacionais

Capital
Social

11 Projetos
implantados
com o IC Social

Capital
Ambiente

05 Projetos
voltados a
sustentabilidade

150
colaboradores
participando
como voluntários

05
Covid-19
Com o aumento de casos de corona vírus no mundo a OMS declarou em 11 de Março
de 2020 uma pandemia. Dessa forma a IC Transportes logo se mobilizou para ajudar a
sociedade.
Primeiramente, foi criado um comitê de crise interno multidisciplinar, incluindo a área
médica, para mapear as principais necessidades tanto na empresa como na comunidade. Para os colaboradores internos e motoristas foi i apoio psicológico 24h, além da
ampliação do plano de saúde para atendimento remoto.
A maior parcela dos nossos colaboradores são motoristas, os Heróis Urbanos trabalharam na linha de frente contra o Corona Vírus, levando os insumos necessários
soa 4 cantos do Brasil. Essa foi nossa principal preocupação, distribuímos um kit de
limpeza para os Veículos e de higiene para os motoristas, além de fazer uma ampla
divulgação das formas de contágio da Doença.
O auxílio a comunidade ao redor da IC transporte também se intensiﬁcou, com contribuição aos hospitais e a comunidades carentes.
Internamente, nos primeiros dias da pandemia, mudamos as reuniões presenciais
para online, e instalamos na entrada da IC Matriz um Túnel de Sanitização e uma
estação de limpeza, visando a redução do contágio e bem estar de nossos colaboradores
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Nossas Conquistas
GPTW

O Great Place to Work é uma consultoria global que
apoia organizações a obter melhores resultados por
meio de uma cultura de conﬁança, alto desempenho e
inovação, o selo GPTW certiﬁca as melhores empresas
para se trabalhar através de uma pesquisa com os
colaboradores que avalia diversos quesitos.
No ano de 2020 fomos, pela primeira vez certiﬁcados
GPTW e em 2021 fomos recertiﬁcados.

Transforma IC

Buscamos o sucesso em novas ideias, inovar é quebrar padrões para um novo mundo.
Para que a inovação acontece todos devem participar, para isso a IC transportes criou
o TRANSFORMA IC, um programa de coparticipação para criação de novas ideias, nos
pautamos em 5 trilhas, onde cada colaborador poderia participar para criação de
novos projetos.
Motoristas Terceiros
Experiencia do cliente
Segurança
Sustentabilidade
Transformando dados em negócios
Através desse programa foram desenvolvidos 17 projetos.

Hackalog

O aprendizado baseado em experiências, transforma
alunos em proﬁssionais, e foi pensando nisso que no dia
05 e 06 de novembro de 2021, a IC Transportes realizou o
Hackalog, uma competição de 24 horas que reuniu universitários das maiores faculdades de Campinas e região,
para desenvolver projetos inovadores para o ambiente
logístico com foco no agronegócio.
Neste ano o tema do nosso Hackalog foi Agronegócio, que
é uma das frentes de transporte da IC, além de que é uma
atividade que move boa parte da economia brasileira.
A IC transportes preza pelos relacionamentos com as universidades, estamos contribuindo para garantir um
futuro promissor para o mercado de trabalho brasileiro.

Selo Transporte Seguro

IC Transportes foi avaliada quanto a gestão da segurança
viária, conforme programa "Selo Transporte Seguro", e foi
classiﬁcada na categoria Ouro.
Parabéns a todos os colaboradores da IC Transportes pela
gestão responsável e a busca constante de práticas adequadas com foco na evolução da SEGURANÇA VIÁRIA,
evitando a perda de vidas!
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IC e Meio Ambiente
A IC Transportes, tem sustentabilidade em pauta a muitos anos. A prioridade é olhar
volta e enxergar possibilidades de melhoria, temos a certeza de que podemos ser cada
vez melhores e não só conhecer o problema, mas ser um agente atuante na causa da
sustentabilidade, dessa forma, assumimos os seguintes compromissos:

Prezar e proteger o meio ambiente visando a qualidade de vida de todos os
seres humanos.
Conhecer, reduzir e controlar os impactos ambientais causados por suas
atividades.

Melhorar continuamente de sistema de Gestão ambiental.

Dialogar com os colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade e
demais partes interessadas, visando a troca e disseminação de informação
a respeito de sustentabilidade e preservação ambiental.
Respeitar as legislações e outros requisitos legais de preservação
ambiental.

Estimular a educação ambiental interna e externa.
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IC e Meio Ambiente
Energia Fotovoltaica
A Energia solar fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir do
calor e da luz solar. Quanto maior a radiação solar nas placas solares,
maior será a quantidade de energia elétrica produzida. A energia
solar é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável,
limpa e sustentável. Com o objetivo de neutralização do carbono
emitido pela IC Transportes, foram instalados 1390 painéis solareas
para em toda a matriz.

Óleo para o futuro
O descarte de óleo de cozinha usado tem gerado um forte impacto
negativo ao meio ambiente ao longo das últimas décadas, visando
a contibuição da IC nessa causa a matriz se transformou em um
ponto de coleta de óleo, tanto para os colaboradores quanto para a
comunidade. Todo o óleo coletado é revertido em ações voltadas a
melhoria da educação infantil. Em 2021 foram 210 litros.
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IC e Meio Ambiente
Consumo Consciente
Quando falamos em sustentabilidade, logo pensamos em consumo,
e em como podemos torná-lo mais consciente, para garantir uma
responsabilidade ambiental e social, pensando nisso a IC Transportes trabalhou em um minucioso mapeameto de nossos resíduos
organicos para encontrar a forma correta de destinação e tambem
na redução. Destinamos partes dos nossos esforças para tratar o
desperdício de alimentos, tanto na empresa como fora dela,
atravez da consientização e sensibilização.

No Paper
Um grande aliado na luta pela sustentabilidade é a Tecnologia, com
ela podemos simpliﬁcar processos e utilizar menos recursos.
Pensando nisso o Projeto NO PAPER foi criado, mapeando os locais
da empresa que mais utilizam impressão, conseguimos buscar por
atividades que podem ser realizados de forma totalmente digital.
Além disso trocamos parte dos papeis utilizados por uma versão
reciclada que agride menos o meio ambiente. Em um departamento
reduzimos o consumo de 2600 impressões mensais.
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IC e Meio Ambiente
Estação Biológica de Residuos
O tratamento e a recuperação das águas usadas em processos industriais,
são fundamentais para garantir a preservação do meio ambiente. Na IC é
realizado o tratamento da água proveniente do lavador e das canaletas.
Para isso temos instalada no pátio, uma estação biológica de resíduos.
Depois que tratada, a água é reutilizada nos processos de lavagem de veículos e retorna à estação de tratamento, criando assim um ciclo renovável,
após um mês a água é descartada. Em 2021 foram tratadas 1.433,81 m³ de
água.

Selo Despoluir
Os veículos IC realizaram testes periodicos para aquisição do
SELO DESPOLUIR. Através da avaliação veicular ambiental,
executado pela linha de ação denominada Despoluir programa ambiental do transporte realizada pelo Sest Senat |
CNT que promove a regularização ambiental dos veículos e
veriﬁcação da fumaça lançada no ar pelos escapamentos.
Todos os veículos foram APROVADOS e seguimos com cronograma continuar a avaliação periodicamente aﬁm de manter
a veriﬁcação ativa e em dia. Com foco em desenvolvimento
sustentável, essa linha de ação prioriza o bem-estar buscando garantir menor emissão de CO².
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Ética e transparência na gestão
Por meio de um conjunto de políticas, trabalhamos continuamente na divulgação de
nossa cultura e de nossos valores, mobilizando todos nossos colaboradores a trabalhar de forma responsável e ética, o que chamamos de “JEITO IC DE SER”.
No ano de 2021 trabalhamos ainda mais nesse conceito. Foi iniciada a primeira turma
de auditores treinados em conformidade, com colaboradores de diversos setores para
garantir a integridade de todos nossos processos, bem como o cumprimento da legislação e políticas internas.
“Desenvolver um ambiente justo, honesto e ético é uma de nossas prioridades”
A orientação sobre nossas exigências, podem ser facilmente encontradas no nosso
código de conduta e ética, e também em nossa política integrada. Ambos os documentos são de ampla divulgação, e 100% dos novos colaboradores são treinados nesses
aspectos.
Abrange o código de conduta e ética os seguintes temas: Preservação do ambiente de
trabalho, Segurança, Direitos humanos, prevenção ao Assédio, integridade das informações tratadas, e padrões de comunicação internos e externos.
Compliance
Foi instituído no ano de 2021 uma área de compliance dentro da IC transportes, que
fará todo o suporte a alta administração mapeando os riscos e fazendo os devidos controles internos como: Reestruturação do código de conduta e Ética, auditoria de todo
o regulamento interno e dos procedimentos
Visando o bem-estar e segurança dos nossos colaboradores, iniciamos o projeto “canal
de denúncias” que será um instrumento para detecção de eventuais irregularidades,
tais como: falhas de controle, fraudes internas e externas, atos ilícitos e descumprimento a princípios éticos e políticas internas
Política anticorrupção visa a prevenção da prática de atos de corrupção contra empresa
Com o objetivo de protegem os ativos da empresa e garantir a integridade das informações que são transmitidas em meio ao processo, foi criada a are de corregedoria,
que promove a eﬁciência operacional e estimula a obediência e o respeito as políticas
administrativas.
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Gerenciamento de Riscos
A governança da IC Transportes está diretamente ligada ao processo de gerenciamento de riscos permite que eles sejam proativamente identiﬁcados, monitorados e tratados. Para toda análise de riscos e oportunidades devem ser considerados os objetivos, política e identidade organizacional da IC Transportes que é composta por sua
missão, visão, valores e cultura.
Com isso garantimos que as ações para mitigar, evitar ou impedir não estejam em
desacordo com os padrões da empresa. Isso vale para as oportunidades, são tratadas
apenas se seguirem os padrões da empresa. Como parte da melhoria contínua, o gerenciamento de riscos é avaliado anualmente levando em consideração os fatores
internos e externos que permeiam a empresa, além disso todos os riscos são categorizados para deﬁnirmos as prioridades no tratamento das ações.
Para os riscos operacionais, desenvolvemos um canal direto de comunicação com os
colaboradores, nele é possível fazer o reporte de qualquer irregularidade na empresa,
com o foco principal na segurança. Todo o reporte é tratado com atenção pela equipe
de SSMA e realizadas ações internas para mitigar ou prevenir o risco apresentado.

Frota
A frota de veículos pesados da IC Transportes possui vida útil média de 2 anos, para
manter a maior eﬁciência operacional. Em 2021 realizamos a aquisição de 200 novos
veículos para renovação parcial da frota a ﬁm de manter nosso rendimento operacional. Sempre buscando por tecnologias embarcadas para maior eﬁciência em todo o
trajeto.
Os veículos são abastecidos com Diesel S10 desde 2012, este combustível possui
menos teor de enxofre que o diesel S500, tendo como vantagem o baixo teor de enxofre reduz as emissões de material particulado, e com uso de ARLA – Agente Redutor
Líquido Automotivo em nossos veículos contribui para o bom desempenho e também
preservar a qualidade do ar e contribuiu com a redução das emissões do CO².
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Diversidade
Na IC Transportes, acreditamos que a diversidade e a inclusão
proporcionam um ambiente corporativo mais agradável, criativo e principalmente produtivo. Para disseminar o tema e constituir uma equipe cada vez mais diversa, criamos o Comitê de
Diversidade, que através de ações cotidianas, levam conhecimento e cultura a todo o time IC.

O Comitê de Diversidade trabalha em 5 frentes especiﬁcas, são elas:
Gerações
LGBTQIA+
Raça e Etnia
Mulheres
PCD
Nossos objetivos se pautam em:
Promover a acessibilidade, o empoderamento e diversidade na em todos os setores da
empresa.
Obter de ambiente organizacional mais estimulante e confortavel a todos os colaboradores, no qual prevaleça o respeito e a contribuição mútua.
Promover uma equipe com características distintas e capaz de promover a inovação.
Promover a motivação e aumento da produtividade.
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IC Social
A IC Transportes possui um programa contínuo de apoio a entidades assistenciais
desenvolvido pelo Desenvolvimento Humano, que demonstra seu forte compromisso
com responsabilidade social. Mensalmente, são feitas doações para diferentes instituições, localizadas nas mais diversas cidades do interior. Em determinados meses, organiza eventos para estimular o voluntariado dos colaboradores, com destaque para a
campanha de Natal.

Projeto Envelhecer com Amor
O Projeto Envelhecer com Amor é uma associação de direito privado sem ﬁns lucrativos
com sede em Sumaré e foi criado em junho de
2016.
Seu principal objetivo é levar amor, carinho,
respeito e alegria para idosos, que vivem em
Casas de Longa Permanência, e em Instituições
que promovem atividades para idosos.
Os idosos são estimulados com atividades orientadas por proﬁssionais, como músico
terapeuta, arte terapeuta, proﬁssionais para estimular atividades físicas e terapia com
cães através de nossa parceria com a ATEAC.
Muitos voluntários dedicados e amorosos se dispõem a fazer visitas com o propósito de
levar alegria, dar atenção e ouvir suas histórias.
O projeto trabalha com três casas de idosos, que são visitadas semanalmente para
fazer trabalhos em ﬁsioterapia, musicoterapia, arte terapia e educadora física. Alguns
colaboradores da IC Transportes são voluntários nas instituições.
O Projeto também se propõe conscientizar através de uma palestrante, membro de
nossa equipe, a importância de cuidar, respeitar e tratar com dignidade os idosos,
familiares ou não. Qualquer comunidade, escola ou empresa podem solicitar uma palestra . Com o início do período de quarentena em 2020 as atividades foram suspensas, mas
o apoio se manteve em todo momento.
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IC Social
Projeto Lotus
L: Luz
O: Otimismo
T: Transformação
U: União
S: Solidariedade

Foi inspirado na ﬂor de lótus que no oriente signiﬁca pureza espiritual.
Vivemos numa sociedade onde as mudanças acontecem de forma tão rápida que alguns
estudiosos denominam esse tempo de “Era da Velocidade”.
O desenvolvimento tecnológico e a circulação das informações avançam numa velocidade
nunca vista na história, provocando nas pessoas profundas mudanças no seu modo de
ser e ver a vida.
Nesse contexto de transformações, nossos adolescentes e jovens além de se defrontarem
com novos e desaﬁadores requisitos para o mercado de trabalho, vivem imersos numa
sociedade marcada por intolerâncias, egoísmos, pela valorização do ter em detrimento
do ser, pela perda dos valores humanos.
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IC Social
Projeto Lotus
O Projeto Lotus tem como objetivo:

Oferecer palestras e encontros interativos a jovens e adolescentes de escolas públicas e de ONGS, a ﬁm de lhes proporcionar momentos de reﬂexão,
autoconhecimento, partilha, resgatando valores esquecidos pela nossa
sociedade e motivando-os a fazer diferença no meio em que vivem.
Promover encontros acolhedores e motivadores entre educadores, entre
educadores e alunos, para dar voz e vez aos seus desaﬁos, conquistas e
propósitos.

Realizar encontros entre grupos de pessoas para lhes proporcionar, de
forma amorosa, momentos de reﬂexão, de poesia, de aprendizado, desenvolvimento pessoal e partilhas.
Em 2020 foram vinte e dois encontros e em 2021 vinte e quatro, realizados
nas cidades de Betim, Campinas, Salvador, Santa Barbara d’Oeste, Sumaré
e Recife. Devido a pandemia, utilizamos a modalidade virtual para realizar
o encontro.
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IC Social
Natal Solidário Pestalozzi
A Associação Pestalozzi de Sumaré atende 490 beneﬁciários com deﬁciência intelectual, física, autismo e múltipla, com diversos graus de severidade. Atendimentos
focados na área de saúde, educação e assistência social, possuem projetos especíﬁcos para cada beneﬁciário, visando sempre o desenvolvimento social, motor e cognitivo.
A IC Transportes patrocina a Festa de Natal para as crianças da Pestalozzi, onde as
crianças podem se divertir com os brinquedos de festa (cama elástica e o tobogã) e
aproveitam as comidas e bebidas que são fornecidas pela empresa. Os funcionários
se voluntariam para apadrinhar uma criança e ajudam na organização do evento. No
ano de 2021 foram 199 presentes. A chegada do Papai Noel (voluntários da empresa)
é sempre o momento mais esperado da festa.

Instituições de apoio contínuo do IC Social

