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• Nascemos há 73 anos.
• Atuamos nos segmentos de transporte de passageiros, logística e 

comércio de veículos.
• Estamos presentes em todo o Brasil e na cidade de Zárate (Argentina).

• Excelência

• Governança

• Inovação

• Segurança 

• Sustentabilidade

Pilares Estratégicos

Quem Somos?



NOVOS 
NEGÓCIOS

As empresas do grupo

PASSAGEIROS TRANSPORTE E LOGÍSTICA COMÉRCIO



PREVISTO Jan a Dez 2019

18 MIL
EMPREGOS GERADOS

MAIS DE 19 MIL
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

USD 1,67 Billions
RECEITA

USD 181 Millions
INVESTIMENTO

296 MILHÕES
QUILÔMETROS 
PERCORRIDOS

20.500 MILHÕES
PASSAGEIROS

TRANSPORTADOS

33 MIL
VEÍCULOS

COMERCIALIZADOS

PASSAGEIROS

LOGÍSTICA

COMÉRCIO

NAS DIVISÕES DE



Nossa jornada empreendedora:
Crescimento com responsabilidade 

socioambiental



• Possuímos um rigoroso controle do uso de insumos. Nosso sistema de homologação de 
filtros e fluidos lubrificantes ajudou na extensão da vida do “trem de força” e intervalo de 
trocas. 

• Os combustíveis e lubrificantes são oriundos de fontes confiáveis com contratos de 
fornecimento que garantem os níveis de qualidade previamente determinados pelo 
laboratório de análises.

• A frota padronizada facilita a disseminação de procedimentos operacionais e 
implementação de programas de treinamento de equipes operacionais e de manutenção.

• 100% dos nossos fornecedores de materiais são selecionados com base em critérios 
ambientais.

Orientadores Corporativos
Consumimos anualmente 45 milhões de litros de combustível e 550 mil litros de 
lubrificantes no modal rodoviário.



Capacitação de Pessoal

O programa de integração de novos 
funcionários tem por objetivo a 
ambientação funcional e a 
assimilação de procedimentos 
operacionais. 
O programa de reciclagem para 
motoristas e operadores (PRMO), 
atinge 100% dos colaboradores e 
aborda conteúdo comportamental, 
direção econômica e protocolos de 
operação de equipamentos.

Nossos colaboradores



Gestão Operacional
Nossa telemetria permite o 
monitoramento de toda a frota 
com avaliação de consumo 
instantâneo. 
A Gestão de escalas de motoristas 
e operadores resultam em uma 
maior otimização dos recursos. O 
uso de Técnicas de “Medicina do 
Sono” reduz riscos operacionais.
O Programa “Top Ouro” premia 
mensalmente os motoristas com 
melhor performance operacional.

Centro de Controle Operacional Águia Branca



Análise de Fluídos

• Análises laboratoriais orientam nossas equipes 
para a correta aplicação dos fluidos na frota de 
acordo com a especificidade do equipamento 
e do ambiente operacional.

• Nossa experiência acumulada garante a 
elevação dos intervalos de troca dos fluídos 
em patamares superiores a 33% dos 
normalmente indicados pelos fabricantes, 
impactando em maior produtividade e 
durabilidade do “trem de força” dos veículos.

Frota rodoviária / Logística Automotiva e Logística em Siderurgia.



Controle de emissões
• A regulagem dos assentos e retrovisores realizada corretamente influencia no consumo de

combustível. Notamos que a posição correta dos pés nos pedais permite a aplicação adequada
da pressão e evita frenagens e acelerações bruscas.;

• As técnicas de direção defensiva permitem que se faça a leitura do ambiente para tomada de
decisões preventivas que impactarão no consumo de combustível e de insumos;

• Controle de pressão de pneus aplicado nas Itr’s semanais;
• Respeito ao ponto ideal de troca de marchas dos veículos;
• Orientação para tráfego com os vidros fechados para favorecer a aerodinâmica dos veículos;
• Abastecimento interno ou em postos credenciados para garantir a qualidade do combustível;
• Manutenção regular e preventiva;
• Respeito à lei da balança e ao limite técnico dos veículos.



Controle de emissões

• Nossa manutenção executa rígido controle 
do nível de emissões de CO2 de nossa frota.

• O Programa Qualiar, promovido pela 
Fetransportes, realiza a avaliação trimestral 
dos níveis de emissões.

• Participamos desse programa desde sua 
criação em 2003, e sempre obtemos nota 
máxima.



Nossas campanhas permanentes
Fazemos a separação e destinação correta de resíduos: papéis, 
plásticos, metais, vidros, produtos perigosos.

Conscientizamos colaboradores e a comunidade para destinação 
correta de pilhas, baterias, óleo de cozinha, garrafa pet, CDs, 
DVDs, celulares

Estimulamos o reaproveitamento de materiais e resíduos gerados 
pela empresa que podem causar impacto ambiental.

Incentivamos a aplicação dos 5Rs ambientais (Reduzir, Reutilizar, 
Repensar, Recuperar e Reciclar).

incentivamos a redução do uso do carro próprio  pelos colaboradores 
e a prática de compartilhamento de meios de transporte.

Retiramos o lixo descartado em locais impróprios, limpamos 
praias, mangues, plantamos árvores, realizamos palestras 
nas escolas sobre o tema Meio Ambiente. 

Incentivamos o uso racional de recursos naturais de água, energia, 
papel.



Economia de água
• Nossas garagens são adaptadas para

recolhimento da água da chuva, água gerada
por aparelhos de ar condicionado e são
armazenadas para uso na lavagem de
veículos;

• Há 30 anos implantamos um sistema de
reaproveitamento de água da lavagem de
veículos. Toda a água utilizada para a
lavagem é recolhida e passa por um sistema
de triagem em seguida passa por separação
de água e óleo, segue para filtros as
impurezas odor, são retirados, retornando
para o uso em novas lavagens. A economia é
de, aproximadamente, 31 milhões de
litros/ano;

Lavagem de caminhões e ônibus.



Inovação voltada para o Meio Ambiente
Em 2013, uma ação inovadora de nossos funcionários no prêmio interno “Mentes que Brilham”, permitiu
o reaproveitamento de água dos aparelhos de ar condicionado dos ônibus resultando em uma economia
de 1,5 milhão de litros de água/ano;






Novas fontes de energia

Frota de veículos V1

V1 – Transporte sob demanda 
com uso de aplicativo 
(motoristas contratados e frota 
própria padronizada). 
Os veículos híbridos utilizados 
em nossas operações de 
“ridesharing” do V1 reduzem o 
consumo de combustível em 
52% e as emissões de CO2 em 
13 t/ano por veículo.



Certificação Ambiental

Mantemos nossa Certificação 

Ambiental, NBR ISO 14001 há 12 anos



Novas Iniciativas

A parceria com a EDP 
viabilizou início de testes 
com ônibus full eletric nas 
operações de fretamento da 
VIX Logística S.A. a partir de 
2020.

No início de 2020, serão 
introduzidos os primeiros 
automóveis full eletric nos 
contratos de terceirização de 
frota e  “ridesharing-V1”.

Estão em andamento os 
estudos de viabilidade da 
utilização de Cavalos-
Mecânicos elétricos para 
tracionamento de comboios 
de até 120 toneladas em 
áreas portuárias.

Nossas máquinas de 
movimentação de carga  
dotadas de cilindros 
hidráulicos com sistema de 
recuperação de energia 
reduzem consumo de diesel 
em até 30%.



Crescimento Sustentável
Geração de energia fotovoltaica

Investimento na geração de energia limpa: 
Duas usinas irão abastecer com energia 
fotovoltaica 110 unidades do grupo 
situadas no ES e em MG.

2 Fazendas: em Pinheiros-ES e Nanuque-MG.



Crescimento Sustentável
Preservação ambiental

Instituição de uma RPPN (Reserva 
Particular do Patrimônio Natural) 
visando ecoturismo, ações culturais, 
educação ambiental e pesquisa 
cientifica.
São 2.225 Hectares de área 
remanescente da Mata Atlântica, 
contidos em uma fazenda pertencente 
ao Grupo Águia Branca, convertidos em 
RPPN.
Levantamento preliminar:
Flora:   409 espécies
Fauna: 468 espécies
10 nascentes Sul do Espírito Santo.










OBRIGADO!
Elias Alves da silva

Gerente de Projetos
27-21251829 – elias@vix.com.br
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