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Anos

USO CONSCIENTE DOS VEÍCULOS

Os  automóveis são os grandes responsáveis pela poluição nas 
cidades, além de contribuirem com a emissão dos gases que causam 
o efeito estufa. Portanto, quanto menos gasolina se gastar, menos 
poluentes serão emitidos, amenizando o impacto do uso do 
automóvel tanto na saúde das pessoas quanto no ambiente.

VIAGENS OTIMIZADAS
Ÿ Sempre que for viajar ou tiver 

alguma demanda para cumprir nos 
contratos, planeje-se. Verifique 
antecipadamente com o setor de 
logística se existem outras 
demandas e pessoas que precisam 
viajar no mesmo dia/semana que 
você. Vá junto com elas.

Ÿ Se for se deslocar sozinho para os 
contratos, e puder optar, opte pelo 
ônibus: É mais seguro e econômico.

ECONOMIA

1 - SEM PÉ PESADO
Acelerar e frear bruscamente são 
um dos piores inimigos da 
economia de combustível, além 
de ser um perigo para os 
motoristas.

2 - FIQUE DE OLHO NOS PNEUS
Além da atenção com a 
calibragem, é preciso manter as 
rodas alinhadas para evitar o 
aumento do consumo do 
combustível.

3 - RPM + MARCHA
Para obter melhor rendimento 
com economia, o ideal é trocar as 
marchas dentro da faixa de torque 
máximo. Troque as marchas 
quando perceber que o motor 
“ganhou força”.

4 - CUIDADO COM A GASOLINA 
ADULTERADA
A economia em centavos para 
abastecer com combustível barato 
pode virar um prejuízo de dezenas 
de reais, pois a adulteração, além 
de prejudicar o motor, aumenta o 
consumo.

5 - TEMPERATURA CERTA
O motor consome menos quando 
está na temperatura certa. 
Planejar uma rota pra ir a vários 
lugares de uma vez, pode ser mais 
econômico, que recorrer a 
diversas saídas rápidas ao longo 
do dia.

5 DICAS PARA 
ECONOMIZAR 

COMBUSTÍVEL! 

de c lo em víb tus

Atualmente o uso de veículos e o consumo de combustível 
tem grande representatividade no custo direto dos 
contratos da empresa, impactando diretamente nas 
propostas. No cenário econômico atual, é preciso otimizar e 
pensar no uso consciente dos veículos e no consumo de 
combustível da empresa.


