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COMISSÃO GESTORA DOS PLANOS DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

TEMA:  DESLOCAMENTO DE PESSOAL

1.  SUGESTÕES DE AÇÕES PARA REDUÇÃO DE GASTOS E DE EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS 
POLUENTES

AÇÃO DETALHAMENTO

Utilizar serviços de 
motoboy 

Verificar a viabilidade de utilização de serviço de motoboy para envio 
de documentos e objetos pequenos para pequenas distâncias.

Utilizar serviços de 
correios (malote)

Dar preferência para utilização do serviço de malote para tramitação 
de processos entre campi.

Utilizar adequadamente 
os meios de transporte

Utilização adequada do tipo de veículo para a quantidade de 
pessoas.
Evitar o uso de carros superdimensionados para deslocamento de 
pessoal e trasporte de material. 

Organizar as demandas de modo a evitar deslocamentos frequentes.

Adotar sistema eletrônico 
para controle da frota de 
veículos

Verificar a viabilidade de utilização de sistema eletrônico para 
controle da frota de veículos. 

Controlar o consumo e o gasto individual de cada veículo com  
combustível e peças.
Analisar periodicamente a média de consumo de combustível de 
cada veículo. 

Utilizar combustíveis 
renováveis e menos 
poluentes.

Dar preferência para utilização de combustíveis renováveis e/ou de 
menor impacto ambiental.

Revisar periodicamente 
os veículos. Estabelecer um plano de inspeção e revisão dos veículos.

Terceirizar o transporte. Verificar a viabilidade e economicidade da terceirização do transporte 
de servidores e cargas.

Alugar veículos Verificar a viabilidade e economicidade de alugar veículos.

Adquirir passagens de 
menor custo.

Adquirir passagens com antecedência.

Estabelecer procedimentos internos com o intuito de regulamentar as 
solicitações de compra de passagens. 



Realizar cursos in 
company

Quando necessário a capacitação de vários servidores, verificar a 
possibilidade de organizar curso in company.

Participar de eventos mais 
próximos

Dar preferência para participação em eventos que demandem menor 
deslocamento.

Utilizar vídeo conferência Verificar a possibilidade de utilização de videoconferência para 
reuniões e encontros.

1.1. SUGESTÃO DE INDICADORES

NOME DO 
INDICADOR

DESCRIÇÃO APURAÇÃO SUGESTÃO DE METAS

Gasto com 
combustível

Gasto com combustível 
(R$) Mensal

Redução do gasto semestral 
em XX% 

Gasto com 
manutenção de 

veículos

Gasto com manutenção de 
veículos (R$) / 

Quilometragem rodada
Bimestral Redução do gasto em XX% 

Consumo de 
combustível por 

veículo

Quilometragem rodada / 
Quantidade de combustível 

Mensal Redução do consumo em XX
% 

Gasto com diárias Gasto com diárias (R$) Mensal / semestral Redução do gasto em XX% 


