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1 – APRESENTAÇÃO
A Mastercargo Transportes e Logística apresenta sua Política de
Sustentabilidade. (ambiental, social e econômica).
O objetivo é estabelecer diretrizes referentes à gestão em saúde,
segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade, buscando a prevenção
ocupacional e a proteção ambiental, bem como o atendimento às
regulamentações aplicáveis e demais requisitos, inclusive de qualidade.
A Mastercargo direciona suas decisões com objetivo de manter a saúde
econômica e financeira da empresa, visando a perpetuação e atendimento às
partes interessadas: Sócios, colaboradores, clientes, fornecedores e governo.
Também avalia riscos e impactos ambientais e contribui com a conscientização
sobre sustentabilidade.
2 – POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE SSMAQ
A Mastercargo demonstra comprometimento com os seguintes princípios:
- Oferece aos clientes serviços que atendem aos requisitos legais e de boas práticas
de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade;
- Promove melhoria contínua de processos, sistemas, políticas e equipamentos;
- Disponibiliza locais de trabalho saudáveis e seguros, buscando garantir a
integridade física dos seus empregados, fornecedores e dos visitantes;
- Estimula o compromisso de todos os envolvidos na operação: cuidado com a sua
própria saúde e segurança, bem como de outros colegas de trabalho e outras
pessoas que possam ser afetadas durante a operação.
3 – CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE
A Mastercargo possui meios para garantir recursos eficientes, operações
limpas e bem gerenciadas, e para prevenir os incidentes e danos ambientais.
- Respeita a legislação ambiental e as regulamentações oficiais.
- Avalia impactos e riscos ambientais relacionados a sua operação, inclusive a
escolha de produtos.
- Destina adequadamente seus resíduos, para ser reutilizados ou reciclados, a
fim de minimizar os impactos riscos ambientais, de acordo com a legislação.

- Mantém esforço contínuo para reduzir o uso de energia, matérias-primas e
água, assim como minimiza a geração de resíduos e emissões para o ar, água
e solo em suas operações.
4 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Mastercargo adota condutas que possibilitam a redução de consumo
energético, tais como o uso racional de combustível, controle de emissões de
poluentes, lâmpadas eficientes, reúso de água.
5 – USO RACIONAL DE COMBUSTÍVEL
A Mastercargo possui uma campanha de incentivo para seus motoristas, com
premiação pela aderência às diretrizes de uso consciente do veículo, direção
defensiva e condução econômica. Para avaliação, cada motorista, com seu veículo
de trabalho, recebe uma meta de economia de combustível (média) e são
monitorados mensalmente. Os desvios identificados são analisados e os motoristas
recebem reorientação para melhoria de seu desempenho, inclusive com
encaminhamento para novo treinamento, quando necessário.
6 – REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DOS VEÍCULOS
A Mastercargo utiliza veículos com Sistema Redutor Catalítico (Arla 32) que
reduz quimicamente a emissão de poluentes em substâncias menos nocivas ao
meio ambiente.
A frota recebe também uma avaliação semestral de emissão de fumaça, o
Controle de Opacidade. Após os testes são emitidos laudos técnicos com a
informação de aprovação do veículo ou, se necessário, o veículo é encaminhado
para manutenção.

7 – USO CONSCIENTE DE ÁGUA
A Mastercargo faz uso da água de maneira consciente, em conformidade com
as boas práticas relacionadas a este tema. Possui sistema de captação de água da
chuva para reutilização em limpezas e banheiros.

8 – ESTÍMULO AOS FORNECEDORES
A Mastercargo espera que seus fornecedores também operem com orientação
para sustentabilidade. Por esta razão, os fornecedores constituem uma parceria
estratégia. Como forma de estimular a sustentabilidade, a Mastercargo oferece um
questionário (anexo I), com abordagens relacionadas ao tema.
Se for identificado desvio do fornecedor em relação a requisitos de
sustentabilidade, a Mastercargo:
- Iniciará tratativas com o fornecedor sobre o processo de correção, determinando
prazo para adequação
- Se as exigências legais, ainda assim, não forem atendidas, a Mastercargo avaliará
a substituição de fornecedor.
A Mastercargo oferece como contribuição o compartilhamento de suas
experiências e entendimentos. O objetivo comum para esta cooperação é a redução
de riscos associados as partes interessadas e fortalecimento da credibilidade e da
confiança
na
logística.

9 – ÉTICA
A Mastercargo possui um código de Ética (anexo II). O objetivo é orientar e
estabelecer regras de comportamento e procedimentos:
- Responsabilidade e conduta adequada de seus funcionários;
- Tratamento justo com parceiros;
- Conflito de interesses;
- Concorrência justa;
- Combate à corrupção;
- Recursos da empresa – ativos;
- Obediência à legislação (trabalhista, fiscal, contábil, ambiental, civil, trânsito);
- Combate ao trabalho infantil e trabalhos forçados;
- Considera os impactos socioambientais de curto, médio e longo prazo, quando há
processos de inovação, reposicionamento, modelo de negócios e novos produtos e
serviços;
- Divulga os resultados pertinentes para todas as partes interessadas;
- Proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais.
- Obediência as leis e regulamentos comerciais e de propriedade intelectual.
- Combate ao mercado ilegal de produtos.
- Respeito a acordos comercias existentes em necessidade de exportações.

