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POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 
 

A Maxpesa – prestadora de serviços de: Movimentação de Carga, Transporte Rodoviário de Carga 

seca fracionada, Locação de Caminhão Munck, Guindaste, Caminhão Truck e Empilhadeira; 

Armazenagens e Operação Logística, em todo território brasileiro, assume o compromisso de 

promover ações que visem a garantia da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança dos seus 

colaboradores e a preservação do meio ambiente, por meio dos seguintes princípios: 

➢ Atender as conformidades das legislações vigentes e outros requisitos aplicáveis as suas 

atividades; 

➢ Desenvolver as suas atividades de forma a garantir a satisfação do seu cliente. 

➢ Implantação de normas e procedimentos que permitam as consultas e participação dos 

colaboradores na atuação dos processos e outras atividades desenvolvidas. 

➢ Buscar a conscientização dos colaboradores da importância de ações relacionadas à 

responsabilidade sócio-ambiental, saúde e segurança por meio de treinamentos internos 

ou externos, visando o desenvolvimento de um trabalho seguro e a prevenção da poluição.  

➢ Proteção do Meio Ambiente, prevenção da poluição, uso sustentável de recursos e a 

minimização dos impactos relacionados com as alterações climáticas favorecendo o 

desenvolvimento sustentável.  

➢ Prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: identificar, minimizar, 

gerenciar e controlar os riscos para a saúde e segurança dos colaboradores e ao meio 

ambiente, a fim de evitar ocorrências relacionadas a incidentes e doenças. 

➢ Documentar e divulgar os resultados alcançados no atendimento aos compromissos 

socioambientais assumidos voluntariamente pela empresa. 

➢ Incentivo aos Colaboradores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos seus colegas 

e de terceiros que possam ser afetados pelas suas ações. 

➢ Melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

➢ Estabelecer boas práticas de Gestão que envolvem os fornecedores da empresa e 

parceiros de negócios.   
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