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Geral 
Período coberto pela sua Comunicação de Progresso (COP): 07/07/2021 a 07/07/2022 
De: Cezar Augusto Kuchnier 
A: Pacto Global da ONU 
 
 
Declaração de apoio continuado pelo Diretor Executivo (CEO) 
 
Tenho o prazer de confirmar que a Axon Transportes S/A apoia os Dez Princípios do Pacto Global, 
relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção ao Meio Ambiente e Combate à 
Corrupção em todas as suas formas. 
Com esta comunicação, expressamos nossa intenção de apoiar e difundir tais princípios dentro de nossa 
esfera de influência. Comprometemo-nos a fazer do Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, 
cultura e operações diárias de nossa organização, empreender esforços para divulgar publicamente este 
compromisso junto aos nossos funcionários, parceiros, clientes, público em geral e o engajamento em 
projetos de colaboração que promovam o avanço, em particular, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis das Nações Unidas. 
Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto Global é a apresentação de 
uma Comunicação de Progresso (COP), que descreva nossos esforços na implantação dos dez princípios. 
Apoiamos a prestação de contas e transparência das informações, e, por conseguinte, comprometer a 
apresentar um relatório sobre os progressos realizados no prazo de um ano após a adesão ao Pacto 
Global, e depois anualmente, de acordo com a política de COP do Pacto Global. Isso inclui: 
• A declaração assinada pelo Presidente ou Diretor-executivo da empresa, expressando o apoio 
continuo ao Pacto Global e renovando o compromisso continuo com a iniciativa e os seus princípios. 
• Uma descrição de ações práticas (ou seja, a divulgação de quaisquer políticas, procedimentos, 
atividades relevantes) que a empresa realizou (ou pretende realizar) para implementar os princípios do 
Pacto Global, em cada uma das quatro áreas temáticas (direitos humanos, trabalho, meio ambiente, 
anticorrupção). 
• Uma medição de resultados (ou seja, o grau em que os indicadores de metas/desempenho foram 
cumpridos, ou outras medidas qualitativas ou quantitativas de resultados). 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Cézar Augusto Kuchnier 
CEO 
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Princípios de Direitos Humanos 
 
Princípio 1: As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos humanos proclamados 
internacionalmente; e 
Princípio 2: certificarem‐se de que não sejam cúmplices de abusos dos direitos humanos  
 
 
Avaliação, Política e Metas 
A descrição da relevância dos direitos humanos para a empresa (isto é, avaliação de riscos dos direitos 
humanos) 
Descrição de políticas, compromissos públicos e metas da empresa acerca de Direitos Humanos 
 
 

• Política da Empresa descrita em seu Código de Conduta. 

• Política da Empresa para com seus Parceiros descrita em seu Código de Conduta de Fornecedores 
e Prestadores de Serviços. 

• Proteção da infância e adolescência. 

• Incentivo à arte, cultura e ao esporte para jovens e crianças. 

• Orientações quanto a saúde e segurança. 
 
 
 
Implementação 
Descrição de ações concretas para implementar políticas de Direitos Humanos, redução de riscos dos 
Direitos Humanos e resposta a violações dos Direitos Humanos. 
 

• Promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, em um ambiente 
ético e de prevenção da corrupção. 

• Garantia do cumprimento de elevados padrões de bem-estar, saúde e segurança do trabalho, 
incluindo medidas e protocolos sanitários específicos para lidar com a situação de emergência 
pública decorrente do Covid-19. 

• Assegura a igualdade de oportunidades e de tratamento, combatendo e desencorajando toda e 
qualquer forma de discriminação, em especial em razão da raça ou de origem étnica, da religião 
ou crença, idade, sexo, deficiência e orientação sexual. 

• Adoção de práticas leais de concorrência.  

• Respeito aos direitos do trabalhador, incluindo o de livre associação, de negociação, a 
remuneração justa e benefícios básicos, bem como a vedação ao trabalho escravo ou infantil. 

• Contribuição direta com causas de interesse social e de financiamento de compra de 
equipamentos, sendo “Apoiadora Ouro” do Hospital Pequeno Príncipe e “Empresa Parceira” do 
Hospital Erasto Gaertner. 
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• Arrecadação e entrega de itens de limpeza e de necessidades básicas às instituições necessitadas, 
em especial o Hospital Pequeno Príncipe, a Casa de Apoio Paraná e a Casa de Apoio Nossa 
Senhora Aparecida. 

• Engajamento com campanhas nacionais de relevância pública, sendo empresa apoiadora do 
“Programa Mão Certa” de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. 

• Promoção de arrecadação e entrega de chocolates no período da páscoa para orfanatos locais. 

• Doação de lixo eletrônico para a Associação ACRIDAS, Associação Assistencial de Crianças em 
situação de vulnerabilidade. 

• Investimento em parques para crianças com deficiência física, em parceria com a comunidade 
local, instalando brinquedos adaptados e com espaço para os pais ficarem ao lado das crianças, 
com estacionamento próximo facilitado.  

 
Medição de resultados 
Descrição de como a empresa monitora e avalia o desempenho 

Somos auditados anualmente sobre o desempenho em Direitos Humanos pela Grant Thornton e 
possuímos um Canal de Ética Corporativa, gerenciado por empresa terceirizada independente, para 
recepção e tratativas de denúncias em qualquer aspecto, por qualquer pessoa (terceiros, colaboradores, 
clientes ou fornecedores, via portal: https://app.denouncefy.com/portal/axon. 

 

Princípios do Trabalho 
Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito 
à negociação coletiva; 
Princípio 4: a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório; 
Princípio 5: a abolição efetiva do trabalho infantil; e 
Princípio 6: a eliminação da discriminação com relação a emprego e profissão 
 
 
Avaliação, Política e Metas 
Descrição da relevância dos direitos no trabalho para a empresa (isto é, riscos e oportunidades 
relacionados aos direitos trabalhistas). 
Descrição das políticas escritas, compromissos públicos e metas da empresa sobre direitos trabalhistas 

• Políticas da empresa descrita através do Código de Conduta para eliminação do trabalho forçado, 
o trabalho infantil e a discriminação no emprego. 

• Procedimentos que afirmam claramente os direitos e responsabilidades dos empregados e sua 
remuneração e benefícios. 

• Critérios seletivos eliminando qualquer tipo de discriminação. 

• Canal de Denúncia (Denouncefy). 
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Implementação 
Descrição de ações concretas adotadas por sua empresa para implementação de políticas trabalhistas, 
redução de riscos trabalhistas e resposta a violações trabalhistas 
 

• O Grupo tem seu Código de Ética e Conduta que determina e proíbe o trabalho forçado ou 
escravo, bem como possui procedimentos de cargos e salários. As contratações são efetuadas 
com base em critérios de seleção, eliminando qualquer tipo de discriminação. 

• É trabalhado o plano de desenvolvimento individual do colaborador, incentivando-o a busca de 
seu aprimoramento profissional e pessoal. Os colaboradores também são orientados e treinados 
quanto a segurança no ambiente de trabalho e trajetos. 

• Utilizamos o Canal de Ética Denouncefy afim de trabalhar toda e qualquer reclamação trazida 
pelos colaboradores. 

• Garantia do cumprimento de elevados padrões de bem-estar, saúde e segurança do trabalho, 
incluindo medidas e protocolos sanitários específicos para lidar com a situação de emergência 
pública decorrente do Covid-19. 

 
 
Medição de resultados 
Descrição de como a empresa monitora e avalia o desempenho 

Somos auditados anualmente sobre o desempenho em Direitos Humanos pela Grant Thornton e 
possuímos um Canal de Ética Corporativa, gerenciado por empresa terceirizada independente, para 
recepção e tratativas de denúncias em qualquer aspecto, por qualquer pessoa (terceiros, colaboradores, 
clientes ou fornecedores, via portal: https://app.denouncefy.com/portal/axon. Também passamos por 
auditoria externa realizada pela RINA com base nos requisitos do Manual SASSMAQ. 

 

Princípios Ambientais 
Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 
Princípio 8: realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e 
Princípio 9: encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não agridem o meio ambiente 
 
Avaliação, Política e Metas 
Descrição da relevância da proteção ambiental para a empresa (isto é, riscos e oportunidades 
ambientais). 
Descrição das políticas, compromissos públicos e metas da empresa sobre proteção ambiental 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

• Utilização dos 3R's da Sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) 

• Campanha Adote Uma Caneca. 

• Certificação do Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa pela BSI. 

• Toda frota de veículos da Axon Transportes se encontra em conformidade com sistema EURO 5. 

https://app.denouncefy.com/portal/axon
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Implementação 
Descrição de ações concretas para implementação de políticas ambientais, redução de riscos ambientais 
e resposta a incidentes ambientais 
 

• O Axon Transportes tem seu Programa de Desperdício Zero, onde tem incentivado seus colaboradores a 
inovarem com os recursos que podem ser reutilizados e tem sido um sucesso, com criação de bancos 
com aproveitamento de paletes, uso consciente de copos descartáveis e também de papel. 

• Reutilização da água da chuva no posto de combustível para limpeza em geral. 

• Toda frota de veículos da Axon Transportes se encontra em conformidade com sistema EURO 5, 
o qual se trata de um conjunto de normas regulamentadoras que visa a diminuição da emissão de 
poluentes de veículos movidos a diesel. Oficialmente, no Brasil, ele é chamado de Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. 

• Realização de controle de descarte de resíduos, tais como: coleta de óleo e filtros de ar usados; e 
o descarte regular de sucatas de pneus. 

• Coleta e condução de materiais para reciclagem, tais como metal, papelão e papel; 

• Internamente, a adoção de programas de “Reciclagem de Papel” e “Adote uma Caneca”, este 
último visando a diminuição do consumo e descarte de materiais plásticos.  

 
 
 
Medição de resultados 
 
 

O desempenho ambiental da Axon é avaliado por auditoria externa realizada pela RINA com base nos 
requisitos do Manual SASSMAQ. 

 
 
 
Princípios Anticorrupção 
Princípio 10: As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo 
extorsão e suborno  
 
Avaliação, Política e Metas 
A descrição da relevância da postura anticorrupção para a empresa (isto é, avaliação de riscos da 
postura anticorrupção) Descrição de políticas, compromissos públicos e metas da empresa acerca da 
postura anticorrupção 
 

• Código de Ética e Conduta. 

• Sistema de gestão sustentável, íntegro e transparente. 

• Canal de Denúncia independente e especializado - Denouncefy 
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Implementação 
Descrição de ações concretas para implementação de políticas anticorrupção, redução de riscos 
anticorrupção e resposta a incidentes 

 
Implementação efetiva do Programa de Compliance, o qual inclui a adoção de Código de Ética e Conduta, 
a designação de Comitê de Compliance e Canal de Denúncias anônimo gerenciado por empresa 
terceirizada e independente. 

 

 
Medição de resultados 
Descrição de como a empresa monitora e avalia o desempenho da postura anticorrupção 

Auditoria externa sobre a transparência e solidez dos números financeiros da Axon Transportes pela 
Grant Thornton e possuímos um Canal de Ética Corporativa, gerenciado por empresa terceirizada 
independente, para recepção e tratativas de denúncias em qualquer aspecto, por qualquer pessoa 
(terceiros, colaboradores, clientes ou fornecedores, via portal: 
https://app.denouncefy.com/portal/axon.  

 

 

https://app.denouncefy.com/portal/axon
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