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A SOGIL tem como negócio o “transporte coletivo de passa-
geiros” e seu principal trajeto de atuação é o eixo metropoli-
tano que vai de Gravataí a Porto Alegre. Além disso, possui 
linhas municipais que atendem às populações de Gravataí e 
Glorinha, assim como linhas especiais com destino a universi-
dades e a municípios vizinhos. A SOGIL disponibiliza, também, 
parte de sua frota para serviços de fretamento.

Contando com 294 ônibus, sendo 177 adaptados para o 
transporte de cadeirantes, no ano de 2016 a SOGIL transportou 
19.277.195 passageiros em 18.847.569 quilômetros rodados. 
Uma equipe de 1.201 colaboradores mantém o foco em pro-
porcionar um serviço de qualidade aos clientes, objetivo da 
empresa que, desde 2002, possui certificação na NBR ISO 9001 
e na ISO 14001 desde 2014.

Perfil



A trajetória da SOGIL tem início com um desafio. Em 25 de 
maio de 1954, 16 empreendedores decidiram lançar-se à tare-
fa de desenvolver um serviço eficaz de transporte coletivo de 
passageiros, capaz de ligar Gravataí a Porto Alegre. 

Em pouco tempo, no início dos anos 60, a empreitada cres-
ceu e a fusão do patrimônio dos sócios fez com que os ônibus 
passassem a ser registrados em nome de SOGIL - Sociedade de 
Ônibus Gigante Ltda. A empresa, preparando-se para o cresci-
mento, mudou-se do centro de Gravataí para a Rodovia RS 030, 
no Parque dos Anjos. Neste novo endereço, foram criados ser-
viços e estruturas de apoio, como oficina e posto de abasteci-
mento, além de garagem e área administrativa. 

Com o desenvolvimento da região, o crescimento da empre-
sa foi necessário e novas linhas surgiram, englobando o eixo 



Gravataí - Cachoeirinha e municípios como Glorinha, Alvorada, 
Canoas, Viamão e São Leopoldo. A partir de 1980, a SOGIL deci-
diu intensificar seu foco no transporte do eixo Gravataí - Porto 
Alegre, abdicando das linhas de Cachoeirinha.

O passo seguinte, na década de 90, foi a construção de uma 
moderna garagem na RS-030, Parada 96 de Gravataí, onde, até 
hoje, localiza-se a sede da empresa. Novas garagens e bases 
operacionais foram sendo estruturadas ao longo do tempo, 
para otimizar cada vez mais a logística de atendimento aos cli-
entes. Hoje, a SOGIL conta com quatro garagens (Garagem 76, 
Garagem 96, Garagem 107, Garagem Glorinha) e dois estacio-
namentos (Estacionamento Dona Teodora e Estacionamento 
Osvaldo Aranha), equipados e preparados para as principais 
operações do transporte coletivo de passageiros.



Palavra da Diretoria
O mercado e a economia têm nos apresentado muitos desa-

fios, nos últimos anos, para a continuidade do nosso negócio 
que é o transporte coletivo de passageiros. Neste cenário, o 
foco e os esforços estão todos voltados para a sobrevivência e 
conseguimos perceber o quanto mudar e transformar é neces-
sário, mais que isso, é vital.

 
Assim temos feito diariamente, não só no negócio, mas em 

todos os aspectos (sociais e ambientais) que ele envolve. “Co-
mo podemos alcançar este objetivo ambiental com menos 
recursos financeiros investidos?” “De que forma vamos conti-
nuar esta ação social com a equipe reduzida?” São perguntas 
que têm permeado as nossas discussões. E o que nos alegra e 



fortalece é que temos achado muitas soluções de como fazer 
diferente para atingir os mesmos propósitos.

 
Com a criatividade aflorando para superar as dificuldades e, 

com muito empenho e engajamento das pessoas, estamos 
mantendo nossas práticas socioambientais e ainda aperfeiço-
ando os nossos processos. Descobrindo que existem muitas for-
mas de reaproveitamento, de releitura. E que recriar, ressignificar 
e reciclar é preciso. Estamos aproveitando oportunidades e 
explorando possibilidades. Extraindo o melhor dos recursos 
disponíveis, unindo esforços e estabelecendo parcerias. Isso 
tem sido muito positivo.

 
Entendemos que a nossa base forte de valores é a estrutura 

que proporciona que o foco socioambiental seja mantido nas 
decisões e ações da empresa, mesmo diante das dificuldades. 
E é por isso que alcançamos resultados como 10.735 horas de 
desenvolvimento interno, 3.174 participações no Programa 
Qualidade de Vida, 579 colaboradores valorizados no Progra-
ma de Reconhecimento, 82% de satisfação na Pesquisa de Cli-
ma, 7.678 km rodados gratuitamente com o Ônibus Social em 
prol da comunidade, 1.268 horas de voluntariado realizadas 
com 13.869 pessoas beneficiadas.

 
A verdade é que temos, na nossa essência, o compromisso 

com as pessoas e com o meio em que vivemos. E isso não só 
nos direciona, como também nos impulsiona e nos motiva a 
sempre seguir.  Boa leitura a todos.

Fabiano Rocha Izabel
Diretor Geral

Ana Cristina Pastro Pereira
Diretora de DRH



NEGÓCIO

MISSÃO 

VISÃO

PROPOSTA DE VALOR

PRINCÍPIOS

POLÍTICA DA QUALIDADE

POLÍTICA AMBIENTAL

 Transporte coletivo de passageiros. 

Transportar pessoas com segurança e qualidade, atuando para 
que seja priorizado o transporte coletivo de passageiros, promo-
vendo a mobilidade urbana, gerando satisfação para cotistas, cli-
entes, colaboradores, fornecedores e sociedade.

Consolidar posição de respeito, confiabilidade e responsabilida-
de social perante a comunidade de abrangência em todas as 
ações praticadas, para viabilizar a continuidade do negócio. 

Pontualidade no cumprimento dos horários.

Honestidade e ética; Satisfação do cliente; Lucro para desenvol-
ver e prosperar; Valorização do colaborador; Relação de parceria 
com fornecedores; Respeito ao meio ambiente; Sinergia com a 
comunidade.

Transportar pessoas com pontualidade, conforto e segurança, 
melhorando continuamente os processos do negócio e promo-
vendo a satisfação de todas as partes interessadas.

A organização se compromete ao(à):
Respeito ao meio ambiente e uso racional dos recursos naturais; 
Respeito à legislação; Sensibilização e conscientização de todas 
as partes interessadas; Melhoria contínua do sistema.

Valores Organizacionais



Responsabilidade 
Social Interna



Desenvolvimento 
de Pessoas
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SELEÇÃO DE PESSOAS 

CAPACITAÇÃO

A SOGIL adota como prioridade a contratação de pessoas da comu-
nidade, assim como incentiva a promoção interna, valorizando talen-
tos. Atua com inclusão social, contando com 61 pessoas com defi-
ciência em diversas áreas da empresa.

A SOGIL se responsabiliza por proporcionar um ambiente de cresci-
mento e aprendizado para o seu colaborador. Diversos treinamentos 
são realizados, continuamente. Em 2016, foram 769 treinamentos, 
envolvendo 4.032 participações de colaboradores no ano, em 
10.735 horas de desenvolvimento.
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PRINCIPAIS TREINAMENTOS
Integração: para novos colaboradores, abrangendo módulo de aten-
dimento com excelência.

Zero Acidente: foco em legislação de trânsito, direção preventiva e eco-
nômica, redução de acidentes,  gestão ambiental. Possui seis módulos.

Condução Econômica e Segura: foco em otimização do consumo de 
combustível.

SuperAção: foco em reciclagem de normas e procedimentos da 
empresa aos colaboradores que retornam de férias. 

Programa de Desenvolvimento de Lideranças: abrange Alta Gestão, 
Lideranças Intermediárias e Líderes da Área de Manutenção, totali-
zando 15 pessoas.

Treinamentos In company: total de 4 em 2016, abrangendo os 
seguintes temas: solda profissional, resiliência, geometria e pintura.
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BENEFÍCIOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS
Parcerias com diversas instituições de ensino, proporcionando des-
contos para colaboradores e familiares;

Transporte escolar para o colaborador;

Subsídio escolar, com bolsa auxílio de até 50% para cursos de nível 
superior e pós-graduação.



Qualidade de Vida
Ações para elevar a qualidade de vida de colaboradores e familiares 
são desenvolvidas, divididas em três focos: Promoção da Saúde, Cultura 
e Lazer e Bem-estar. A satisfação com as atividades é avaliada por meio 
de pesquisa, onde também são identificadas melhorias. Em 2016, a 
satisfação com o Programa de Qualidade de Vida SOGIL ficou em 92%.

Foco na gestão dos benefícios e apoio social aos colaboradores e fami-
liares. Proporciona ações que visam o bem-estar, buscando o acesso 
aos direitos sociais, à saúde, à educação financeira e ao planejamento 
familiar.

Benefícios oferecidos em 2016:
Cartão alimentação (11.995 unidades)
Cestas básicas (13.015 unidades)
Seguro de vida e auxílio funeral (07 ocasiões)

PQV - PILAR BEM-ESTAR

15



Aposentadoria Feliz: orientações sobre aposentadoria aos colabo-
radores, com 42 participações.

Assessoria Jurídica: apoio gratuito aos colaboradores com orienta-
ções, totalizando 83 participações.

Orçamento Familiar: avaliações socioeconômicas e orientações aos 
colaboradores, com 20 participações.  

Xodó Chegando: composição de enxovais para recém-nascidos 
filhos de colaboradores, com 5 atendimentos.

Xodó Bebê: entrega de uma cesta de café da manhã, com um sapa-
tinho, caneca personalizada e cartão dos Gestores. Total de 15 par-
ticipações.

16



Dia da Cidadania: dia especial para serviços de cidadania, incluindo 
esclarecimentos sobre direitos do consumidor com a presença do 
Procon na empresa. Total de 11 beneficiados.

Bem Viver: ações de apoio ao colaborador referentes a afastamen-
tos, saúde e qualidade de vida, totalizando 2.063 participações.

Cuidando o Cuidador: ação com o objetivo de fortalecer a família e o 
cuidador do colaborador que está afastado por problemas de saúde. 
Nove famílias foram atendidas.

17

Ocorreram 

participações no pilar 
Bem-estar  do PQV 

em 2016.

2.248



PQV - PILAR PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ações que beneficiam a saúde dos colaboradores são realizadas, 
incentivando práticas saudáveis, auxiliando com acompanhamentos 
e orientações.

Desafio Gigante Especial: dia de aferição de pressão arterial, peso e 
altura, dicas de nutrição, quick massage e cuidados com saúde com 
foco na prevenção do câncer de próstata (alusão ao Novembro Azul), 
com 69 participações. 

Nutricionista: serviço oferecido aos colaboradores, gratuitamente, 
para planejamento e acompanhamento nutricional.

Outubro Rosa: ação que sensibilizou as colaboradoras sobre a 
importância da prevenção do câncer de mama. Foram distribuídos 
panfletos e entregues fitas rosas, com 200 participações. 
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A Cara da SOGIL é Você: dia de cuidados com apresentação pessoal, 
com 23 participações.

Academia: parceria com academia próxima que possibilita desconto 
para os colaboradores, incentivando a prática de exercícios.

Ocorreram 

participações no pilar 
Promoção da Saúde 

do PQV em 2016.

292 
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PQV – PILAR CULTURA E LAZER
Ações são desenvolvidas com foco no estímulo à participação em 
eventos culturais e realização de atividades de lazer e integração 
entre empresa, colaboradores e familiares.

Passeio “Projeto Rio Limpo”: colaboradores e familiares foram con-
vidados a passear de barco pelo Rio Gravataí.

62 anos SOGIL: realizada uma promoção onde os colaboradores 
poderiam homenagear a empresa com fotos do seu dia a dia de tra-
balho e concorrer a brindes institucionais.

Roda de chimarrão nos setores: na última sexta-feira de cada mês.

Feira do Livro Solidária: realizada com doações de livros dos colabo-
radores, incentivou a leitura e a solidariedade, pois para um livro ser 
resgatado na feira, um kg de alimento deveria ser doado em troca. 
Os alimentos foram destinados à comunidade.
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Dia do Motorista e do Cobrador (25/07): comemoração com recep-
ção dos colaboradores na madrugada pelas lideranças e, à tarde, 
com uma festa Julina que divertiu a todos.

Concursos para as crianças: os filhos dos colaboradores participaram 
com desenhos e pinturas em atividades relativas à Pascoa e ao Dia 
das Crianças, concorrendo a brindes.

Trip Training: colaboradores foram beneficiados com participação 
em atividade de lazer e aventura promovida por um parceiro da empresa.

Ao todo, ocorreram

participações no pilar 
Cultura e Lazer 

do PQV em 2016.

634 
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Saude e Seguranca
do Colaborador

SEGURANÇA NO TRABALHO
A equipe do SMMA – Segurança, Medicina e Meio Ambiente é com-
pleta, conforme exigido pela norma do MTE a NR 4, atuando educa-
tiva e preventivamente, com várias ações:

Pontos da Saúde: locais onde são disponibilizados álcool gel (inver-
no) e protetor solar (verão).

DSS – Diálogos Semanais de Segurança: foco na área de Manuten-
ção de Frota, com temas de segurança, saúde e meio ambiente, tota-
lizando 98 diálogos educativos em 2016.



SIPATMA: foram feitas 12 atividades, entre elas, palestra sobre assal-
tos, acuidade visual, dinâmicas e quiz de segurança, palestra sobre 
vida financeira x emocional, além de exposição e distribuição de 
mudas de plantas e materiais de reciclagem. Todos os participantes 
concorreram a 30 brindes sorteados após a finalização de cada ativi-
dade. Total de 275 participações. 

Campanha Mensal de Segurança: foco na conscientização sobre 
temas gerais de segurança, saúde e meio ambiente. Destaque em 
2016 para a campanha em alusão ao "Dia Mundial de Combate a 
AIDS” (01/12). Foram entregues aos colaboradores panfletos, preser-
vativos e laços vermelhos para serem utilizados durante o mês, com o 
intuito de conscientizar colaboradores, clientes e sociedade.

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: equipe atuante 
em blitze de verificações (extintores, letreiros dos ônibus, cintos de 
segurança, acesso ao posto de abastecimento para pessoas não auto-
rizadas, etc), inspeções de segurança, visando a proteção ao colabora-
dor, campanhas educativas e SIPATMA – Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente.
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Saúde no Trabalho: a SOGIL oferece Medicina do Trabalho, acompa-
nhamento psicológico e posto de ouvidoria e atendimento do plano 
de saúde nas suas dependências, para proporcionar agilidade e qua-
lidade ao atendimento do colaborador.

Brigada de Emergência: equipe capacitada, periodicamente, para 
atuar em princípio de incêndio, APH, emergências, incluindo ambi-
entais. Conta com: rede de hidrantes, central de alarme, iluminação 
de emergência, placas de sinalização, roupas de aproximação anti-
chamas, capacetes, botas, luvas, balaclava e material completo de pri-
meiros socorros.

281 
atendimentos de

psicologia na empresa 
em 2016.

3.629 
atendimentos do plano
de saúde na empresa

(marcação e agilização de 
exames e consultas).

24
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Portal do Colaborador: espaço online onde o colaborador se mantém 
atualizado de informações pessoais (contracheque, ponto, escala, 
etc) e notícias da empresa. Foram 474.881 acessos em 2016 no Portal.

Isto é SOGIL: informativo interno mensal distribuído a todos colabo-
radores e que chega também às famílias, pois é entregue junto à cesta 
básica. 

Murais: presentes em todas as garagens, com informações atualiza-
das diariamente.



Papo Aberto: canal interno para elogios, reclamações e esclareci-
mento de dúvidas sobre a empresa, respondidas pelos gestores.

Timão: canal online, através do Portal do Colaborador, para suges-
tões internas de melhorias. Em 2016, foram 13 sugestões, sendo 6 
aprovadas e implantadas, onde seus autores foram premiados com 
um Kit Higiene e Limpeza.

Campanha “A Cara da SOGIL é Você”: foi uma novidade de 2016. O 
foco foi despertar reflexões nos colaboradores sobre o tema quali-
dade profissional, gerando mudanças de atitudes e comportamentos 
que se refletem em melhorias na prestação dos serviços aos clientes.
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PROGRAMA DE RECONHECIMENTO
A empresa valoriza e reconhece os colaboradores de todas as áreas 
que se destacam em sua atuação.

Manutenção: cartão prêmio mensal, se as metas setoriais e gerais da 
área forem alcançadas. E sorteios semestrais de prêmios.

Motorista: sorteio mensal de prêmios para os que atingem as metas de 
consumo de diesel, se a meta geral da empresa for alcançada.

Um total de

premiações foram 
realizadas, em 2016, relativas 

a estas ações do Programa 
de Reconhecimento.

579



Zero Acidente: há onze anos o Programa promove a conscientização 
e a prevenção de acidentes de trânsito com treinamentos e premia-
ções para motoristas e iniciativas de educação para a comunidade. 
Em 2016, um total de 325 colaboradores foram homenageados e pre-
miados por estarem de um a onze anos sem acidentes.

Pesquisa de Clima Organizacional: o resultado de 2016 apontou 
82% de satisfação dos colaboradores.

Elogiados: colaboradores elogiados são destaques no Mural da 
Fama e no evento trimestral de entrega de certificados realizada 
pelas lideranças. Total de 458 colaboradores reconhecidos.
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Responsabilidade 
Social Externa
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Parceria com a
Comunidade

A SOGIL é uma empresa atuante e parceira da comunidade, colabo-
rando em suas necessidades com recursos (físicos, financeiros e de 
RH), campanhas solidárias e projetos sociais.

GASS - Grupo de Ação Social SOGIL: voluntários de todas as áreas 
que participam na elaboração das ações sociais e são liberados para 
isso durante o horário de trabalho. Em 2016, foram 415 voluntários que 
atuaram em 1.268 horas de voluntariado, beneficiando 13.869 pessoas. 

Voluntário Gigante: ação que homenageia os voluntários do GASS que tive-
ram mais participações durante o ano. Em 2016, foram 30 reconhecidos.

Programa Solidariedade Gigante: atua para atender as carências 
identificadas na comunidade com campanhas solidárias.



PRINCIPAIS CAMPANHAS DE 2016
Alimentos: doados mensalmente pela empresa e colaboradores e 
destinados a famílias com dificuldades. Total de 7.542 kg.

Agasalhos: doados por colaboradores e clientes e destinados a 
carentes da comunidade e vítimas de enchentes. Total de 7.123 
peças.

Doces e chocolates (Páscoa, Dia das Crianças e Natal): doados pela 
empresa e colaboradores e distribuídos a crianças carentes. Total de 
239 unidades.

Brinquedos: doados pela empresa e colaboradores para distribui-
ção em épocas festivas, como Dias das Crianças e Natal, a crianças. 
Total de 129 unidades.

Materiais de higiene: doados pela empresa e colaboradores e direci-
onados a instituições que atendem idosos. Total de 160 unidades.
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Plano de apoios à comunidade: é um pacote de apoios composto 
por doações de alimentos, agasalhos, cedências de transporte, além 
de participações em projetos sociais desenvolvidos pela empresa 
que é oferecido pela SOGIL a 10 comunidades, para que, ao longo 
do ano, possam utilizar ao máximo os recursos de forma planejada.

Cedências de Transporte: em 2016, o Ônibus Social da SOGIL per-
correu 7.678 km realizando transporte gratuito para ações da comu-
nidade, beneficiando 5.649 pessoas.

PAM - Plano de Auxílio Mútuo: um acordo formal entre forças públi-
cas e privadas de Gravataí com o objetivo comum de se auxiliarem 
em situações de sinistros, no combate a incêndios e no atendimento 
a vítimas de emergência, ao qual a SOGIL participa com recursos 
humanos, veículo de apoio e empréstimo de ônibus para simulados, 
bem como colabora com a manutenção do caminhão de combate a 
incêndio do município sempre que necessário. A SOGIL também dis-
ponibiliza a sede da empresa para simulados e as salas de treinamen-
tos para reuniões e formações de líderes de Brigada.
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EDUCAÇÃO
SOGIL nas Escolas: projeto de educação para o trânsito desenvolvido 
em escolas da comunidade, com atividades práticas no ônibus e dis-
tribuição de brindes para as crianças. Total de 327 participantes em 
2016.

Entre para Somar: projeto para jovens, desenvolvido na sede da 
SOGIL, que foca a conscientização sobre um trânsito seguro por meio 
de atividades lúdicas. Os participantes recebem lanche e brinde. Total 
de 434 participações.



CULTURA

ESPORTE

Coral Carlos Bina SOGIL: projeto que beneficia 80 crianças da comu-
nidade e é patrocinado pela SOGIL desde 1999.

Poemas no Ônibus: em parceria com a FUNDARC - Fundação de Arte 
e Cultura de Gravataí são divulgados poemas nos ônibus da SOGIL, 
democratizando o acesso à cultura.

Apoio a atletas amadores: a nadadora Rayssa e o skatista Ygor Pico-
lino receberam apoio de custos da empresa para a prática de seus 
esportes, sendo jovens da comunidade de Gravataí. 
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CLIENTES
SAC SOGIL: canal para esclarecer dúvidas sobre os serviços, além de 
registrar ocorrências de reclamação, sugestão e elogio. Todos os 
registros são tratados pelos processos responsáveis onde são toma-
das ações para melhoria. 

Site: o www.sogil.com.br oferece consulta sobre os serviços e infor-
mações institucionais. Em 2016, o site SOGIL recebeu 974.144 aces-
sos.

Twitter: rede social utilizada para informar os clientes sobre altera-
ções nos serviços e notícias institucionais. Gestão feita por uma Analista 
de Relacionamento, capacitada em Comunicação nas Redes Sociais.

Relacoes com Clientes, Parceiros
e Provedores Externos



WhatsApp: uma novidade de 2016 foi o atendimento de informa-
ções sobre os serviços por este canal de comunicação, que totalizou 
4.311 contatos no período.

Leva & Traz: informativo bimestral disponível no blog 
http://www.sogil.com.br/blog, de leitura rápida e atrativa, com curio-
sidades sobre o transporte, além de ações realizadas pela empresa.

CRM – Customer Relationship Menagement: clientes cadastrados 
no SAC recebem notícias de suas linhas e outras de seu interesse por 
e-mail e SMS.

Campanhas: em 2016, campanhas novas junto aos clientes ganha-
ram destaque, como a “Pense Coletivo, Vá de Ônibus”, focada no 
incentivo ao uso do ônibus; a “Drops do Transporte”, com foco no 
esclarecimento de regras e normas do transporte coletivo; assim 
como a “Outubro Rosa” e a “Novembro Azul” que incentivaram a pre-
venção do câncer de mama e de próstata, respectivamente.
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Central de Atendimento SOGIL – TEU!: loja onde os clientes podem 
confeccionar os cartões do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - TEU! 
de todas as modalidades com todo conforto e agilidade. 

Quem é Este Gigante: projeto de visitas na empresa, aberto a partici-
pação de clientes e da comunidade. Em 2016, o destaque foi a visita 
de clientes bem participativos no SAC SOGIL que puderam conhecer 
de perto o processo de tratamento dos registros feitos por este canal.
 

A relação da SOGIL com seus provedores externos é pautada pela 
qualidade, transparência, respeito e integridade. São seguidos procedi-
mentos de seleção, avaliação e desenvolvimento com base em critérios 
técnicos e profissionais, observando-se a legislação e os direitos huma-
nos na contratação de mão de obra para a produção e serviços. 

PROVEDORES EXTERNOS
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Os provedores externos da SOGIL devem conhecer e atuar con-
forme os valores da organização e os requisitos de qualidade cons-
tantes no Manual de Desenvolvimento de Provedores Externos. Peri-
odicamente, a empresa realiza avaliações junto aos seus parceiros de 
acordo com os critérios estabelecidos.

Poder público, empresas privadas e comunidade são parceiros de tra-
balho, com os quais a SOGIL mantém diálogo franco e uma relação 
pautada pela cooperação. 
O setor de Bem-estar Social e o setor de Comunicação da SOGIL 
são portas de acesso e facilitadores do diálogo entre a empresa e 
instituições da comunidade, recebendo as necessidades e dando 
as tratativas.

PARCEIROS
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Compromisso com
a Sustentabilidade
MEIO AMBIENTE
O respeito ao meio ambiente e aos recursos naturais se mantém cons-
tante em todos os processos da organização. Através de sua Política 
Ambiental, a SOGIL estabeleceu metas com o objetivo de minimizar os 
efeitos causados pela operação, adotando medidas preventivas na 
geração de resíduos e fazendo sua correta destinação.

A empresa é certificada na Norma ISO 14001 desde 2014 e possui, em 
sua prática diária, cuidados com meio ambiente, bem como estruturas 
e processos adequados para este objetivo, como Estação de Trata-
mento e Reuso da Água, coleta seletiva, central de resíduos, SPDA – Sis-
tema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, controle de fumaça 
preta, economia do combustível, utilização de diesel com menor teor 
de enxofre, monitoramento do consumo dos poços artesianos, dentre 
outros.



A SOGIL também atua de forma constante na conscientização de cli-
entes e colaboradores com campanhas ambientais e atuação do 
Comitê do Meio Ambiente e do grupo dos Orientadores Ambientais.

Em 2015:
Construção de novo leito de secagem para tratamento do lodo da 

ETRA – Estação de Tratamento e Reuso da Água e também do resíduo da 
coleta periódica do lodo nas caixas coletoras da lavagem veicular;

Inclusão do tema ambiental em treinamentos direcionados aopú-
blico externo;

Criação de grupo de indicadores de geração de resíduos;

Inclusão em treinamentos internos periódicos informações sobre 
temas relacionados ao SGA.

PRINCIPAIS AÇÕES DE MELHORIAS RECENTES REALIZADAS 
NO SGA – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL:
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Em 2016:

Conquista do Selo Ambiental promovido pela Câmara de Vereadores 
de Gravataí com o projeto “Reaproveitamento de água de lavagem de 
veículos”.

Criação de plano de capacitação para assuntos relativos ao meio ambiente;

Construção de novos tanques de água limpa para utilização na retro 
lavagem do ETRA melhorando consideravelmente a eficiência da esta-
ção e a qualidade da água no tratamento;

Implantação de lâmpadas de LED em toda a estrutura da garagem;

Um SGA eficaz, em conjunto com uma equipe 
comprometida com a sustentabilidade, torna 
a SOGIL uma empresa ambientalmente res-
ponsável.

A SOGIL POSSUI 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

JUNTO AO 
ÓRGÃO LICENCIADOR 

E FISCALIZADOR FMMA
(FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DO MEIO AMBIENTE - 
GRAVATAÍ/RS).
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Em 2016, diante das dificuldades enfrentadas pelo desaquecimento 
da economia, a SOGIL manteve o foco na sustentabilidade econômi-
co-financeira e no objetivo estratégico de crescimento, conquistado 
pelo alto controle dos custos e despesas, buscando aumentar a rece-
ita através do acréscimo de passageiros.
Assim como no ano anterior, o Planejamento Estratégico (PE) da 
SOGIL para 2017 mantém o objetivo de Crescer com Equilíbrio Eco-
nômico-Financeiro, assegurando o foco na sustentabilidade.
Para monitorar o alcance dos seus objetivos, os indicadores de quali-
dade e financeiros da organização são monitorados de forma constan-
te, tanto no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, quanto dos 
processos internos. Além disso, todas as áreas da SOGIL são avaliadas 
e pontuadas, fazendo com que os envolvidos se empenhem na busca 
do objetivo estratégico da organização.

Sustentabilidade
Economico-financeira



Apesar da situação enfrentada pelo mercado, a empresa, na medida 
do possível, seguiu realizando investimentos em projetos sociais e 
ações junto à comunidade, visando contribuir para o crescimento 
social e econômico.

Com o objetivo de implementar  melhorias para o meio ambiente e, pen-
sando na conscientização e melhoria contínua de sua política, a SOGIL 
segue investindo na gestão ambiental executando projetos focados neste 
tema. Assim, a empresa preserva o meio ambiente, garantindo a manu-
tenção de recursos naturais para as futuras gerações.

O propósito da empresa para o próximo ano, dando continuidade aos 
avanços obtidos nas atividades operacionais, é de obter uma otimiza-
ção da receita, podendo assim incrementar e reformular linhas, bus-
cando novos passageiros para o sistema de transporte, para poder 
apresentar um resultado financeiro satisfatório aos cotistas. Desta for-
ma, a SOGIL continuará crescendo com responsabilidade e sustenta-
bilidade, tendo como objetivo uma prestação de serviços cada vez 
melhor à comunidade.
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Compromisso com 
o Futuro
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A responsabilidade socioambiental permeia o dia a dia da SOGIL, 
está consolidada em suas práticas e presente em seu Planejamento 
Estratégico.

Entendemos e valorizamos a importância de cuidar das pessoas e do 
meio em que vivemos para que o nosso negócio possa ter continuida-
de, crescer e prosperar. Assim, mesmo diante das adversidades, as 
ações socioambientais têm se mantido constantes. Passando, claro, 
por reformulações, incorporando novas ideias, novas formas de reali-
zar, pois recriar, ressignificar e reciclar é preciso e traz muitos ganhos, 
estímulos novos, emoções e experiências diferentes. 

Encontrar alternativas, diante das muitas dificuldades que têm se apre-
sentado no mercado, para manter viva a chama da responsabilidade soci-
oambiental é o nosso grande desafio e o nosso compromisso.



Indicadores



46

Indicadores

INVESTIMENTOS EM CIDADANIA

AÇÕES AMBIENTAIS

BASE DE CÁLCULO

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

Contabilista responsável 

Dados monetários (gastos em R$) 2016
Valor aplicado em ações sociais em entidades privadas 41.500 27.700 
Valor aplicado em ações sociais em entidades públicas 3.131.474  3.815.857 

Dados monetários (gastos em R$) 2015 2016
Total de investimentos em meio ambiente 308.855  365.354 
Valor dos investimentos e gastos com manutenção 
nos processos operacionais para a melhoria do 
meio ambiente  287.975  318.339 
Valor dos gastos com preservação e/ou recuperação 
dos ambientes degradados  -    -   
Investimentos e gastos com educação 
ambiental para empregados, terceirizados, autônomos, 
administradores da entidade/ organização  10.240  15.015 
Investimentos e gastos com educação ambiental para 
a comunidade  10.640  9.600 
Investimentos e gastos com educação ambiental com 
outros projetos ambientais  -    -   
Outros investimentos  -    22.400 
Multas e indenizações pagas por infração à legislação 
ambiental -    -   
Dados não monetários 2015 2016
Multas ambientais  -    -   

2015 2016
Receita bruta de vendas  92.588.434  97.020.954 
Receita líquida de vendas  86.638.796  90.466.838 
Folha de pagamento bruta  42.349.371  41.789.731 

Dados monetários (gastos em R$) 2015 2016
Benefícios sociais 50.365.348 50.014.733
Segurança e higiene no trabalho 735.094 536.542
Capacitação profissional 108.984 47.267
Participação nos resultados                        -                   -   
Outros benefícios 11.483 2.047

Elizandra dos Santos Pinheiro CRCRS 94932/0

2015
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Indicadores

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL
Dados não monetários 2015 2016
Admissões no período 125 35
Demissões no período 253 132
Total de funcionários no final do exercício 1298 1201
Total de funcionários até 18 anos 49 1
Total de funcionários de 18 a 35 anos 285 239
Total de funcionário de 36 a 60 anos 854 835
Total de funcionários acima de 60 anos 110 126
Pessoas com deficiência 61 61
Aposentados 190 172
Estagiários 1 4
Total de trabalhadores terceirizados no final do exercício 52 83
Total de trabalhadores autônomos no final do exercício 1 1
Percentual de mulheres que ocupam cargos de chefia 35,3% 35%
Percentual de homens que ocupam cargos de chefia 64,7% 65%
Total de funcionários pós-graduados 2 2
Total de funcionários graduados 21 25
Total de funcionários graduandos (graduação em curso) 26 28
Total de funcionários com ensino médio completo 498 470
Total de funcionários com ensino fundamental completo 462 446
Total de funcionários com ensino fundamental incompleto 289 230
Total de funcionários sem alfabetização 0 0
Horas investidas em qualificação e treinamento 17.142 10.735
Acidentes de trabalho 9 11
Multas trabalhistas 1 1

Dados monetários (gastos em R$) 2015 2016
Benefícios sociais 50.365.348    50.014.733
Segurança e higiene no trabalho 735.094 536.542
Capacitação profissional 108.984 47.267
Participação nos resultados - -
Outros benefícios 11.483 2.047



51 99953 0590

@SOGIL_Oficial

SOGIL_Oficial

www.sogil.com.br
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