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Política de Sustentabilidade da Epiroc Brasil 
 
 
Epiroc é uma fornecedora líder mundial de soluções de produtividade sustentável 
para equipamentos de mineração e engenharia civil. O desempenho nos une, a 
inovação nos inspira e o compromisso nos leva a seguir em frente. 
 
A Epiroc oferece soluções de que o cliente precisa para ter sucesso hoje e a 
tecnologia para liderar amanhã. 
 

 Nós asseguramos o bem-estar de nossos funcionários e temos como objetivo, 
oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em nossas operações, com um 
forte compromisso de eliminar perigos e reduzir continuamente os riscos e 
envolvemos os representantes dos funcionários para isso; 

 
 Nós desenvolvemos relacionamentos próximos com os nossos clientes, a fim de 
constantemente atender e exceder suas expectativas. 
 
 Oferecemos aos nossos clientes constantemente, produtos e serviços de alta 
qualidade que contribuem para uma produtividade sustentável. Nossos produtos e 
serviços são desenvolvidos com o objetivo de atender a produtividade, qualidade, 
funcionalidade, segurança e necessidades ambientais dos nossos clientes. 
 
 Acreditamos na condução dos negócios de uma forma a preservar o meio 
ambiente para as gerações futuras3 através da implementação de uma perspectiva 
de ciclo de vida e foco na eficiência dos recursos3; 
 
 Nós buscamos a excelência, com processos bem definidos, eficazes e eficientes. 
Avaliamos produtos, serviços e processos relevantes, bem como, mudanças 
significativas, de uma visão de qualidade, segurança do trabalho, saúde ocupacional 
e meio ambiente, ao mesmo tempo em que focamos riscos e oportunidades. 
 
 Procuramos, avaliar e selecionar parceiros de negócios de forma imparcial, com 
base em fatores objetivos, incluindo a produtividade, qualidade, entrega, preço e 
confiabilidade, bem como, o compromisso e desenvolvimento no desempenho 
ambiental e social. 
 
 Acreditamos que pessoas apaixonadas e líderes corajosos fazem a diferença e, 
portanto, desenvolvemos continuamente nosso pessoal. 

 
 Nós somos um bom e confiável cidadão corporativo e estamos atentos e 
cumprimos, o mínimo que se é esperado, as leis e regulações dos países nos quais 
operamos. 

 

  Melhoramos continuamente os nossos processos, produtos e serviços, tendo em 
atenção a rentabilidade a longo prazo e ao desenvolvimento sustentável. Este é um 
compromisso pessoal de todos os funcionários. 
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Prioridades e metas 
 
Metas e indicadores chave de desempenho são baseados em metas e prioridades 
do Grupo para garantir que permaneçamos competitivos, inovadores e eticamente 
sólidos. As nossas prioridades estão ligadas às declarações acima, desenvolvidas 
com o envolvimento das partes interessadas e integradas às estratégias do Grupo e 
aos processos de planejamento para assegurar que o Grupo possa captar 
oportunidades e ao mesmo tempo reduzindo os riscos para o negócio. 
 
Comunicar e melhorar 
 
Monitoramento e acompanhamento dos principais indicadores de desempenho são 
feitos em diferentes níveis dentro do Grupo, apoiando uma tomada de decisão 
baseada em evidências. 
 
Responsabilidades 

 
Esta política é aplicável a todas as unidades do Grupo Epiroc. A responsabilidade 
operacional de cada presidente da divisão, gerente geral e gerente da empresa inclui 
todos os aspectos de sustentabilidade, bem como a comunicação e implementação 
dessa política e seu espírito. 

 


