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Gerente corporativa
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Locação e venda de
caminhões,
máquinas e
equipamentos.

Concessionárias
autorizadas de
veículos leves.
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SIMPLIFICAÇÃO
da estrutura corporativa

TRANSFORMAÇÃO
em companhias independentes

Líder em serviços
de logística
rodoviária no
Brasil.

Serviços para setor
público e economia
mista

Leasing,
pagamento de
frete e serviços
financeiros.

Locadora de
veículos leves.

Concessões de
longo prazo em
diversos segmentos

PERPETUAÇÃO
dos negócios

Notas: (1) Posições detidas diretamente na pessoa física por membros da Família Simões, Conselheiros e Ações em Tesouraria; (2) Posições detidas
diretamente na pessoa física por membros da Família Simões, Conselheiros, Ações em Tesouraria e JSP Holding

MAIOR PROVEDOR DE SERVIÇOS DA AMÉRICA LATINA

+ 25,5 mil pessoas

2.200 mil

Colaboradores com 208 gerentes com +9 anos de tempo médio

Motoristas agregados

+ 16,8 mil

19

Ativos operacionais

Centros de distribuição pelo Brasil

+ 300 filiais

1

Em todos os estados brasileiros

Centro logístico Intermodal (CLI)

+ 1.300 clientes

65 anos

Top 10 com mais de 24 anos de prestação de serviços

Histórico de crescimento e solidez

+ 50 mil
Motoristas autônomos cadastrados

TEMAS
Para implementar nossa estratégia de Sustentabilidade, contamos com uma
estrutura de governança consolidada e temos atuado em programas e
projetos que trazem sinergia com nossa materialidade que elenca temas
relevantes considerando as expectativas de nossos stakeholders.
Mudanças climáticas e
gestão de resíduos

Impactos em
comunidades e
investimento social

Desempenho
econômico/
financeiro e expansão
dos negócios*

Relacionamento com o
cliente

Desenvolvimento de
gente e respeito à
diversidade

Inovação tecnológica*

Governança
corporativa e
conformidade

Valorização do
motorista
caminhoneiro

Segurança e
integridade das
pessoas e dos ativos
Acesse nosso Relatório Anual Integrado

ESTRUTURA DE
COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE

Tarcila Ursini
Conselho de
Administração

Validação de Estratégia
e Alinhamento da Visão
de Negócio

Comitê de
Sustentabilidade

Membro independente

Proposição e Estratégia
de Sustentabilidade
Fernando Antonio
Simões Filho
Coordenador

Academia Executiva
de Sustentabilidade

Grupos de
Trabalho de Sustentabilidade

Alinhamento e Capacitação

Definição de Planos de Ação
e Engajamento

Ramon Alcaraz
Membro executivo

AÇÕES CONTRA A MUDANÇA

Expandir a
eletricidade de baixo
carbono gerada com
renováveis e outras
fontes de energia
limpa

Desenhar cidades
orientadas pelo
transporte zero e
baixo carbono

Mudar para veículos
elétricos e ampliar o
uso de combustíveis
limpos

Limitar o aumento da
temperatura global
em 1,5°C

Acelerar transição
para veículos com
emissão zero

MENSURAÇÃO

COMPROMISSO

Diminuir uso de
carvão e
combustíveis fósseis

GESTÃO

Incentivar uso de
energia renováveis

COMUNICAÇÃO

RUMO À DESCARBONIZAÇÃO
Ciclus Ambiental

Renovação da Frota
Idade da frota

JSL

3,73,3

Vamos

2,09

Média
CS Brasil

1,65
1,55

Movida
Brasil

1,14
14,64

Gestão de emissões
Inovação em veículos e projetos
pilotos

Uso de tecnologias de ponta
capazes de transformar insumos
poluentes em biogás
Aterro gera créditos de carbono

Atuação em conjunto com diversos
públicos de interesse
Baixa idade média da frota e
redução de gases poluentes
-CO2 e +Biodiversidade

O escopo 3 representa 67% das
e é o nosso maior desafio! (SIMPAR)

emissões totais

Monitoramento periódico
Incentivo de uso de combustíveis e veículos menos
poluentes

8

INOVAÇÃO TECNOLOGICA
Caminhões que podem funcionar com GNV e/ou Biometano

TESTE PILOTO

Com redução de cerca de 30% das emissões em algumas das operações alinhado com roteirização

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
Caminhões flex GNV e diesel

CONTRATOS CUSTOMIZADOS
Substituição do veículo leve por elétricos e empilhadeiras elétricas representaram cerca de
5.000 tCO2 evitadas

TESTE PILOTO

Realizado em algumas operações de fretamento com redução de 88% das emissões

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
Desenvolvimento de cerca de 2,5 mil espécies de plantas nativas e permitirá a absorção de até
200 tCO2 além de auxiliar na recuperação de bacias hidrográficas e na conservação da fauna

AGENDA INTEGRADA
Internamente nos negócios e com a cadeia de valor

ALTA LIDERANÇA

Impulsionando o tema

ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES
Conhecimento do tema

