
 

 

TOC TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE CARGAS LTDA. 
CNPJ: 67.546.671/0001-23 
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 353 | CHICO DE PAULA | SANTOS/SP  
CEP: 11085-203 
FONE 13 3298.2000  

 

 
Santos, 26 de novembro de 2019. 
 
 
Prezados Clientes, 
 
 

É com grata satisfação que comunicamos que a TOC Terminais é a vencedora da 

5ª. Edição do Prêmio de Sustentabilidade Setcesp & Transporte Moderno, categoria 

Gestão Econômica e Sustentável.  

 

A premiação que aconteceu nesta terça-feira (26/11), teve como objetivo destacar as 

empresas do setor de transporte rodoviário de cargas que, por meio de suas 

políticas de gestão, aplicam um conjunto de medidas visando não somente o lucro, 

mas a perenidade de suas atividades, com o menor impacto nocivo aos indivíduos, à 

sociedade, ao meio ambiente e ao planeta, decorrentes de suas atividades fim.  

 

Em 2019 o Prêmio de Sustentabilidade contou com 04 categorias distintas para 

inscrição de cases de sucesso: 

 

a) Responsabilidade ambiental;  

b) Responsabilidade social;  

c) Responsabilidade de segurança viária ou do trabalho;  

d) Gestão econômica sustentável. 

  

Ao todo, foram 44 projetos inscritos! Destes, 08 foram selecionados como finalistas 

para a grande decisão que ocorreu durante o Almoço de Premiação da 33ª Edição 

“Maiores e Melhores do Transporte”, realizado no Hotel Transamérica, em São 

Paulo.  

 

A TOC Terminais se destacou com o projeto Bitrem Customizado na categoria 

Gestão Econômica Sustentável, tendo em vista os ganhos ambientais, operacionais 

e estratégicos obtidos. 
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Temos a convicção de que a TOC Terminais segue em busca de iniciativas que 

visam a satisfação dos nossos clientes, a sustentabilidade do negócio e ainda 

ganhos diretos ou indiretos nas esferas segurança, sociedade e meio ambiente. 

Afinal, cuidar da sua carga está em nosso DNA. 

 

Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes e fornecedores e dedicamos esta 

conquista a todos que contribuem para a consolidação da nossa missão e nos 

deixam cada vez mais próximos de alcançar nossa projeção de visão: Ser 

referência em qualidade como provedor de soluções logísticas adequadas ao 

mercado! 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
TOC TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE CARGAS LTDA 
 

 


