United. Inspired.

Política de Sustentabilidade Epiroc
A Epiroc é parte vital de uma sociedade sustentável e um parceiro sustentável mundial de clientes dos setores de
mineração e infraestrutura. Com tecnologia de ponta, a Epiroc desenvolve e fornece equipamentos inovadores e
seguros como perfuratrizes, equipamentos de escavação de rochas e construção e ferramentas para soluções de
superfície e subterrâneas. A empresa também oferece serviço de excelência mundial e apoio pós-vendas, além de
soluções para automação, digitalização e eletrificação.

Objetivo e escopo

Queremos contribuir com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Apoiamos o Acordo de Paris e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Também somos signatários do Pacto Global das Nações Unidas e
apoiamos os 10 princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
Por meio de nossa oferta abrangente, fornecemos soluções seguras, eficientes e de baixo carbono que reduzem a
pegada de carbono no meio ambiente e atendem as demandas de nossos clientes por soluções seguras e sustentáveis,
que também contribuem na redução do impacto negativo nas mudanças climáticas e na biodiversidade. Trabalhamos
de forma próxima com nossos clientes e outras partes interessadas para encontrar soluções para esses desafios
ambientais.
Nossos produtos e serviços são desenvolvidos para atender as necessidades de produtividade, qualidade,
funcionalidade, segurança e ambientais de nossos clientes, regulamentos, leis e expectativas das demais partes
interessadas. Avaliamos produtos, serviços e processos pertinentes, além de mudanças principais de um ponto de vista
da qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, sem deixar de lado a eliminação de riscos e o aproveitamento de
oportunidades para melhorar continuamente a forma como trabalhamos.
Com uma perspectiva de ciclo de vida, buscamos abordar e minimizar os efeitos ambientais negativos que os produtos
e serviços podem apresentar quando desenvolvidos, fabricados, distribuídos e utilizados, bem como durante o descarte
e o tratamento ao final da vida útil.
Fazemos negócios da forma certa e seguimos uma conduta empresarial adequada para estarmos à altura dos padrões
éticos e da integridade a que nos comprometemos.

Objetivos de sustentabilidade

Para nós, sustentabilidade gera crescimento a longo prazo. Definimos metas de curto, médio e longo prazo para que
enfrentemos desafios importantes de frente e melhoremos nossos impactos positivos juntos.

Responsabilidade

Esta política se aplica a todas as unidades do Grupo Epiroc. A responsabilidade operacional de cada Presidente de
Divisão, Gerente Geral e Gestor no Grupo inclui todos os aspectos de sustentabilidade, além da comunicação e
implementação desta política e do seu espírito.
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