






SOLUÇÕES LOGÍSTICAS INTEGRADAS
Um caminho que a gente conhece bem
Trabalhamos no dia a dia para garantir qualidade, segurança e agilidade em operações
de  logística, com tecnologia e processos inovadores.

Missão
Gerar resultados observando os princípios éticos e legais, atendendo as necessidadesdos  
clientes, remunerando os acionistas,
desenvolvendo as pessoas e promovendo a justiça social.

Visão
Ser referência no Brasil em Soluções Logísticas Integradas.

Valores
Ter foco em resultados.
Buscar a excelência em todas as atividades.  
Trabalhar com segurança.
Contribuir para o desenvolvimento amplo da sociedade e daspessoas.





ESTRUTURA OPERACIONAL

• 61 Filiais Nacionais

• 4 Filiais Internacionais (Argentina,

Uruguai e Chile)

• 1 CLIA Betim

• 3 REDEXs (1 em fase concessão)

• 6 Terminais de Integração rodoferroviária

• 1.400 Colaboradores Diretos

• 2.100 Colaboradores Indiretos



LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA  

DOS TERMINAIS

Oferecemos Integração Rodoferroviária,  

uma alternativa inteligente que permite  

uma hábil integração dos modais  

rodoviário e ferroviário, possibilitando  

grande agilidade tanto na consolidação,  

quanto na distribuição de cargas e no  

atendimento às operações portuárias.



Frotas e equipamentos operacionais
• 400 Cavalos Mecânicos

• 2000 Carretas, destacando: Carga Seca | Siders | Bobineiras | Básculas | Rebaixadas|
Conteineiras | Customizadas (fio máquina, carroceria deveículos)

• 50 Empilhadeiras

• 9 Reach Stackers

• 22 Pontes Rolantes/Pórticos

• 5 Pás Carregadeiras

• 7 Equipamentos de terraplanagem

• 3 Track Mobile

• 1 Locomotiva de Manobra





INICIATIVAS 
VERDES DA TORA
Soluções Logísticas Integradas



Sustentabilidade na Tora

Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança

A Tora assume o compromisso com a melhoria contínua de seus processos e com o sistema de
gestão. Proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável, engajada com a prevenção de
lesões, doenças ocupacionais e com a gestão dos aspectos e prevenção dos impactos
ambientais, com ênfase na destinação adequada dos resíduos de suas atividades e controle da
geração de emissões atmosféricas.

Para tanto, a Tora atua em conformidade com a legislação vigente e demais requisitos aplicáveis
de Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Promove a conscientização dos seus colaboradores,
visando o comprometimento com esta política e com o desenvolvimento sustentável.



Rota RJ-SP

Uma alternativa ao status quo atual, 
fomentando modais alternativos para cadeia 
logística.

RJ

SP



PARCERIA SUSTENTÁVEL







O PROJETO RIO-SÃO PAULO 
CONSISTE EM:

ESTADO ATUAL:

Substituir 01 CAMINHÃO que
SAI da porta do forncedor e
ENTREGA na porta o cliente...



+
CAMINHÃO

TREM

... por 01 CAMINHÃO + 01 
TREM exercendo exatamente 
o mesmo produto

ESTADO FUTURO:








Benefícios Rota RJ-SP

Redução do consumo 
de diesel

Segurança da cargas e 
seguranças nas 
estradas

Redução nas emissões 
de CO2



Política de Renovação de Frota

Em 2019 a Tora renovou sua frota própria. Adquiriu 230 novos caminhões e os fatores
fundamentais para a escolha dos equipamentos foram:
• Econômicos – redução de consumo de diesel;
• Sustentabilidade – menor emissão de C02.

"O que também chamou a atenção da Nova Geração Scania foi a sustentabilidade, pois
percebemos a diminuição das emissões de CO2. Outro ponto elogiado é o conforto e a
ergonomia, pois valorizamos o bem-estar dos nossos motoristas.“ (Predo Estrugiaki – Diretor de
Operações em entrevista para o Jornal Scania).

Além disso, a Tora tem como política a renovação da frota de 3 em 3 anos.



Programa Despoluir

2017 – Premiação na categoria 
Mérito Ambiental

2018 – Premiação na categoria 
Prata

2019 – Premiação na categoria 
Ouro 

80% da frota aferida com 100% de 
aprovação



Gerenciamento de Resíduos 

Minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados,
uma coleta adequada, armazenamento, tratamento, transporte e
destinação final de forma adequada, visando a preservação da saúde
pública e a qualidade do meio ambiente.

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Tora é
renovado anualmente junto a Superintendência de Planejamento em
Resíduos Sólidos de Contagem onde é emitida uma Certidão de
Anuência.



Emissão do Inventário de Gases de Efeito Estufa

Utilização da planilha modelo do GHG (GreenHouse Gases) para
monitoramento da emissão dos gases de feito estufa.

As informações de consumo de diesel da Tora são incluídas na planilha
GHG que converte em dados quantitativos do C02 emitido da
atmosfera. Isso permite um gerenciamento contínuo das emissões,
auxiliando na tomada de ações preventivas e corretivas.



Regularidade Ambiental

 Licenciamento ambiental e cumprimento das condicionantes;

 Cadastro e Autorização Ambiental para o Transportes Interestadual de 

Produto Perigoso – AATIPP IBAMA;

 Certificados da Polícia Federal e Exército.



OBRIGADO!
Gustavo Amaral

Diretor de Terminais
Gustavo.amaral@tora.com.br
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