
• Esforçamo-nos para o bem-estar de nossos 
funcionários e procuramos oferecer um ambiente 
de trabalho seguro e saudável em todas as nossas 
operações.

• Esforçamo-nos para desenvolver uma relação 
próxima com nossos clientes, com o objetivo 
de responder e superar continuamente as suas 
expectativas.

• Oferecemos consistentemente produtos e 
serviços de elevada qualidade que contribuem 
para a produtividade sustentável dos nossos 
clientes. Os nossos produtos e serviços são 
desenvolvidos com o objetivo de atender às 
necessidades de produtividade, qualidade, 
funcionalidade, segurança e meio ambiente dos 
nossos clientes.

• Acreditamos na realização de negócios de forma 
a preservar o meio ambiente para as gerações 
futuras, implementando uma perspectiva do ciclo 
de vida e focando a eficiência dos recursos.

• Esforçamo-nos para a excelência do processo com 
processos bem definidos, eficazes e eficientes. 
Avaliamos produtos relevantes, serviços, 
processos, bem como mudanças importantes de 
uma perspectiva de qualidade, segurança, saúde 
e meio ambiente, com foco nos riscos e nas 
oportunidades. 

• Procuramos, avaliamos e selecionamos parceiros 
de negócio de forma imparcial com base em 
fatores objetivos, incluindo produtividade, 

qualidade, entrega, preço e fiabilidade, bem como 
compromisso e desenvolvimento no desempenho 
ambiental e social.

• Os representantes dos funcionários são 
consultados no processo de decisão, 
particularmente para problemas de saúde e 
segurança.

• Esforçamo-nos para ser um cidadão coletivo bom 
e confiável, observando em redor e, no mínimo, 
cumprir as leis e regulamentos dos países em que 
atuamos.

• “Há sempre uma maneira melhor”. Melhoramos 
continuamente os nossos processos, produtos 
e serviços, ao mesmo tempo que prestamos 
atenção à rentabilidade a longo prazo e ao 
desenvolvimento sustentável. Este é um 
compromisso pessoal de todos os funcionários.

Prioridades e objetivos
As metas e principais indicadores de desempenho 
baseiam-se nas prioridades focadas do Grupo Atlas 
Copco para um crescimento sustentável e rentável 
para garantir que permanecemos competitivos, 
inovadores e eticamente sólidos. As nossas 
prioridades estão ligadas às declarações acima, 
desenvolvidas através do envolvimento das partes 
interessadas e integradas na estratégia do Grupo e 
no processo de planeamento trienal para garantir que 
o Grupo possa adoptar oportunidades, reduzindo o 
risco para o negócio.    

Informação e melhoria
A monitoração e o acompanhamento dos principais 
indicadores de desempenho é feito pela empresa, 
divisões, área de negócios bem como a nível do 
grupo, apoiando a tomada de decisão baseada em 
evidências.  

Responsabilidade
A responsabilidade operacional de cada Presidente 
de Divisão, Diretor Geral e Gerente da empresa 
inclui o desempenho de Segurança, Saúde, 
Ambiente e Qualidade, bem como a comunicação e 
implementação desta política e o seu espírito. 

Políticas de Segurança, Saúde, Ambiente 
e Qualidade (SHEQ) do Grupo Atlas 
Copco

A Atlas Copco é um dos principais fornecedores de soluções de produtividade sustentável a nível mundial. O 
Grupo oferece aos seus clientes compressores inovadores, soluções de vácuo e sistemas de tratamento de ar, 
equipamentos de construção e mineração, ferramentas elétricas e sistemas de montagem. A visão da Atlas Copco é 
tornar-se e permanecer como First in Mind – First in Choice® para seus stakeholders. Esta política é aplicável a todas 
as unidades dentro do Grupo Atlas Copco
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Presidente e CEO 
Estocolmo, Suécia, maio de 2017

www.atlascopcogroup.com/en/sustainability

Estamos comprometidos com as nossas 
responsabilidades e com os nossos clientes, 
com o meio ambiente e as pessoas ao nosso 
redor. Garantimos que a performance resiste ao 
longo do tempo. A isso chamamos Produtividade 
Sustentável.


