Política de Segurança,
Meio Ambiente e Qualidade

O principal objetivo do Grupo Hamburg Süd é salvaguardar e melhorar constantemente a qualidade e compatibilidade
ambiental dos nossos serviços, bem como evitar erros e riscos.
n A empresa cumpre com a legislação vigente e espera o mesmo de seus colaboradores e parceiros de negócios.
Em todo o trabalho, onde aplicável, as leis de segurança, meio ambiente e demais legislações são seguidas,
independentemente se estas envolvam leis nacionais, estrangeiras ou supranacionais, portarias ou outros
regulamentos.
n Pela prática da gestão sustentável, concedemos a cada empregado as melhores condições possíveis de saúde e
segurança, assim como a proteção de sua integridade. Atingimos um elevado grau de segurança no mar e em
terra fornecendo os equipamentos mais adequados e de alta qualidade, treinamento regular de nosso pessoal e
informações sobre todos os riscos conhecidos e perigos potenciais.
n O objetivo de nossas atividades ambientais é a contínua redução do impacto ambiental. Isto é garantido por
uma frota com tecnologia moderna e processos otimizados. A cuidadosa manutenção dos recursos resulta numa
combinação de eficiência econômica e proteção ambiental. Preservamos o meio ambiente de danos e apoiamos
a participação dos colaboradores em medidas para melhorar a proteção ambiental, promovendo assim uma
elevada consciência com relação ao meio ambiente.
n A satisfação dos clientes é o nosso compromisso, que buscamos nos assegurar do atendimento a todas as
exigências relativas à segurança, proteção ambiental e qualidade no maior grau possível, revisando-a regularmente
através de medições e análises. Promovemos a qualidade em toda a nossa cadeia de serviços, trabalhando com
parceiros selecionados e regularmente monitorados e com empresas especializadas com qualificações adequadas.
n Garantimos a proteção dos dados pessoais dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e outros parceiros
de negócios através da rigorosa aplicação da legislação de proteção de dados. Estes requisitos legais são
assegurados por medidas eficientes de segurança, sujeitas a um contínuo monitoramento.
A aplicação desta política é de responsabilidade gerencial e a sua observância compete a todos os colaboradores.
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