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Mensagem dos Diretores
A Direção estabelece, determina e implementa uma política da qualidade e
sustentabilidade apropriada ao propósito e ao contexto da organização, sendo que
esta apoia o seu direcionamento estratégico.
A política prove estrutura para estabelecimento dos objetivos da qualidade e
sustentabilidade e inclui o comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis e
nossos do
objetivos
da seguinte política:
com Cumprimos
a melhoria contínua
sistemada
dequalidade
gestão daatravés
qualidade.
Cumprimos nossos objetivos da qualidade através da seguinte política:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priorizar, pela
pela agilidade,
agilidade, qualidade
Priorizar,
qualidadeee segurança,
segurança,aacontínua
contínuasatisfação dos
clientes;
satisfação
dos clientes
Agir de maneira
responsável com a saúde, segurança, meio ambiente e
qualidade;
Agir
de maneira responsável com a saúde, segurança, meio
Definir planos e estratégias inteligentes de gestão;
ambiente
qualidade e desenvolvimento dos colaboradores;
Investir naecapacitação
Fortalecer
o relacionamento
com parceiros ede
fornecedores;
Definir
planos
e pelo
estratégias
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Busca constante
aumentointeligentes
dos resultados líquidos
Comprometer-se
com oe desenvolvimento
cumprimento das dos
leis,colaboradores
requisitos e estatutos
Investir
na capacitação
governamentais e no crescimento social sustentável a comunidade.
Fortalecer o relacionamento com parceiros e fornecedores
Busca constante pelo aumento dos resultados líquidos a empresa
Comprometer-se com o cumprimento das leis, requisitos e
estatutos governamentais e no crescimento social sustentável a
comunidade.

Base de Calculo

Cumprimos nossos objetivos da qualidade através da seguinte política:

2016

2017

Priorizar, pela agilidade, qualidade e segurança, a contínua
Receita
Bruta
19.364.738,01 22.777.099,36
satisfação
dos clientes
Agir de
maneira responsável com
a saúde, segurança,19.953.910,59
meio
Receita
Liquida
16.968.511,56
ambiente e qualidade
Resultado
Operacional
1.981.920,73
3.102.796,64
Definir planos
e estratégias inteligentes
de gestão
Investir
na capacitação e desenvolvimento
dos colaboradores
Folha
de pagamento
1.116.619,48
1.533.540,34
Fortalecer o relacionamento com parceiros e fornecedores
Busca constante pelo aumento dos resultados líquidos a empresa
Comprometer-se com o cumprimento das leis, requisitos e
estatutos governamentais e no crescimento social sustentável a
comunidade.

Indicadores do Corpo Funcional

Indicadores Relevantes Quanto ao Exercício da
Cidadania

São realizadas reuniões com os supervisores semanalmente e com os
demais colaboradores com menor frequência, que fundamentam as
tomadas de decisão da diretoria. A empresa dispões de todos os
programas obrigatórios por lei:
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho.

Valores da TAC Transportes

•
•
•
•
•
•

Amor
Verdade
Respeito
Integridade
Comprometimento
Responsabilidade

Indicadores Sociais Internos
2016

2017

Confraternização para colaboradores

18.000,00

20.000,00

Plano de Saúde

49.388,56

65.657,42

Vale Transporte

562,22

1.576,52

Vale Alimentação/Refeição

91.430,29 107.576,04

Capacitação Tecinoca

33.833,69

38.842,00

Seguro de Vida em Grupo

2.210,98

7.397,04

Uniformes

2.635,10

2.719,00

Indicadores Sociais Internos
Confraternização para colaboradores: A empresa proporciona uma confraternização
semestral para os colaboradores para integração e bem estar dos mesmos;
Plano de Saúde: A empresa disponibiliza o Plano de saúde Unimed para os
colaboradores com a contribuição de R$5,00 por mês mais a coparticipação quando
utilizado;
Capacitação Técnica: Uma das grandes preocupações da diretoria da TAC Transportes é
buscar qualificar a equipe interna sempre que possível. Desta forma, mantemos uma
biblioteca com cerca de 60 títulos relacionados à formação pessoal e profissional e dispõe
aos colaboradores. Além disso, durante todo o ano são realizados diversos treinamentos,
tanto para os lideres e para os colaboradores. A capacitação é a forma de haver a
reciclagem dos conhecimentos, fazendo com que se crie um ambiente de crescimento
mútuo entre os colaboradores.

Indicadores Sociais Externosternos
A Tac Transportes no ano de 2017 iniciou um novo formato
de mídia intitulado. Este projeto conta com a rotulação viral
de dicas de prevenção e qualidade de vida. Essas
postagens são publicadas e anunciadas na ferramenta
Facebook e também na ferramenta Instagram e no Mural
Interno da empresa, com a implantação para certificação
SASSMAQ fizemos doação de fraldas geriátricas para o
Asilo Dom Bosco pois acreditamos que desta forma
estamos fortalecendo os laços de solidariedade e
defendemos sempre que o ser Humano faz a diferença.

