PACTO GLOBAL
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO
COP 2019 - 2020

ABERTURA
A Asia Shipping não apenas entende os 10 princípios do Pacto Global da ONU,
como também procura aplicá-los dentro da corporação no seu dia a dia.
Assumimos a responsabilidade de contribuir para um desenvolvimento
sustentável e toda nossa organização é influenciada ou influencia no
cumprimento destes objetivos para um mundo e futuro melhor em toda a
cadeia logística.

DECLARAÇÃO DO CEO
Tenho o prazer de confirmar que a ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ 01.137.526/000180, apoia os dez princípios do Pacto Global sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com esta
comunicação, expressamos nosso comprometimento na implementação e manutenção desses princípios. Estamos empenhados
em tornar o Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, da cultura e das operações cotidianas de nossa empresa e em nos
envolvermos em projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas. ASIA
SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA fará uma declaração clara desse compromisso com o interesse o público em
geral.
Reconhecemos que um requisito fundamental para participação do Pacto Global é o envio anual de uma Comunicação
do Progresso (COP), descrevendo os esforços de nossa empresa na implementação dos dez princípios bem como nosso
apoio à (s) plataforma (s) especializada (s) do Pacto Global na (s) qual (is) nossa empresa vier a se juntar em uma data
futura. Apoiamos a responsabilidade pública e a transparência e, portanto, nos comprometemos a enviar um relatório
sobre os progressos dentro de um ano após a adesão ao Pacto Global. Isso inclui:
•
Uma declaração assinada pelo diretor executivo expressando o apoio contínuo ao Pacto Global e renovando
nosso compromisso contínuo com a iniciativa e seus princípios. Esse documento é separado da nossa carta de
compromisso inicial para aderir o Pacto Global.
•
Uma descrição das ações práticas (isto é, a divulgação de quaisquer políticas, procedimentos e atividades
relevantes) que a empresa realizou (ou pretende realizar) para implementar os princípios do Pacto Global em cada uma
das quatro áreas temáticas (direitos humanos, trabalho, meio ambiente, combate à corrupção).
•
Uma medição dos resultados (isto é, o grau em que as metas / indicadores de desempenho foram cumpridos, ou outras
medições qualitativas ou quantitativas dos resultados).
Atenciosamente,

Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda.
Alexandre Pimenta da Silva
CEO

ASIA SHIPPING NO MUNDO

23 anos
+1 mil colaboradores
11 países
39 escritórios

TOP 40 FREIGHT FOWARDERS
A única empresa latino-americana entre as 50 maiores do mundo, a Asia se destacou na
categoria transporte marítimo ao movimentar 114,376 contêineres pelos oceanos durante o
ano de 2017, o que garantiu a empresa a 40ª posição em 2018.

https://bit.ly/2scgj1J

OFERECEMOS
LOGÍSTICA
INTEGRADA
DE PONTA
A PONTA!

MISSÃO

VISÃO

Fazer da logística
internacional
um instrumento de
competitividade
de nossos clientes.

Crescer a fim de
contribuir para
que todos tenham
acesso ao que é
mundialmente
produzido.

VALORES
Relacionamento
Inovação
Responsabilidade Social
e Ambiental
Ética e Transparência
Valorização de
colaboradores

DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DA QUALIDADE

A Asia Shipping Transportes Internacionais Definiu a Seguinte Política da Qualidade:
“...Prestar serviços de agenciamento de cargas para exportação ou importação,
por meio do pleno atendimento aos requisitos aplicáveis, melhorando
continuamente os nossos processos com o intuito de satisfazer os nossos clientes..."

PRINCÍPIOS
DE
DIREITOS HUMANOS

Princípio 1:
As empresas devem dar apoio e
respeitar a proteção aos direitos
humanos proclamados.

Princípio 2:
Certificarem-se de que não sejam
cúmplices de abusos dos direitos
humanos.

A prática de um tratamento menos favorável do que aquele que tenha sido dado à outra pessoa
em situação compatível por motivo de raça, credo, idade, sexo, orientação sexual e outros, e/

A ASIA SHIPPING É ALICERÇADA
COM BASES NO RESPEITO
MORAL, ÉTICO E NOS BONS
COSTUMES, NÃO PERMITINDO
QUALQUER ATITUDE

ou o constrangimento de um colaborador, motivado por práticas hostis, que afetem sua moral
e dignidade, além dos bons costumes, são exemplos de discriminação e assédio combatidos
veementemente pela instituição.
A Asia Shipping possui código de conduta documentado no qual estabelece o posicionamento da
diretoria da empresa e as diretrizes a serem seguidas por todos aqueles que mantêm relação direta
e/ou indireta com a empresa, incluindo os nossos colaboradores e parceiros comerciais. O Código
de Conduta demonstra a maneira como a Asia Shipping se coloca no mercado de prestação de
serviços em comércio exterior, com o objetivo e foco no crescimento da empresa e na atuação

QUE AFETE ESTES
PRINCÍPIOS

das melhores práticas profissionais, sempre observando normas nacionais, internacionais, valores
éticos e morais, além de garantir a segurança na cadeia logística e a satisfação de nossos clientes.
O Código de Conduta é um documento público e pode ser visualizado por todos através do link:
https://bit.ly/2Tff0u1. Ao torná-lo público temos a intenção de desenvolver uma consciência dos
direitos humanos não só no ambiente interno, mas a possibilidade de influenciar todos aqueles
com os quais tenhamos relações para promoção da proteção dos direitos humanos universais.

O Código de Conduta da Asia Shipping estabelece diretrizes para:
• O cumprimento da lei,
normas e regulamentos;
• A confidencialidade das
informações;
• O combate à corrupção;
• O combate à
discriminação e assédio;
• O compromisso com a
informação;
• O compromisso com a
segurança e proteção ao
meio ambiente;
• A gestão de conflitos de
interesses.
Todos os temas abordados
em nosso Código de
Conduta, estão embasados
nos 10 princípios
universais do Pacto Global.

• Internamente promovemos a equidade de gênero
através das ações de Recursos Humanos que trabalha
com foco na paridade nas contratações, nas ascensões
profissionais, igualdade salarial e diversidade etária na
equipe.
• Outro cuidado adotado pela Asia Shipping é na
homologação de seus fornecedores, através do qual
privilegiamos àqueles com produtos e/ou serviços
certificados, a fim de minimizar os riscos de compactuar
com trabalho escravo e demais violações dos direitos
humanos.
• Com o objetivo de monitorar o atendimento as
diretrizes estabelecidas no código de conduta e
proporcionar a liberdade de expressão mantemos em
nosso site um canal aberto a todos os colaboradores e
parceiros para envio de Reclamações e Denúncias, de
forma a garantir o direito ao anonimato.

A DIVULGAÇÃO DAS DIRETRIZES DA EMPRESA
(CÓDIGO DE CONDUTA) É FEITA DE DUAS FORMAS:
• Para os colaboradores, a apresentação do

• Para os fornecedores através do processo de

código de conduta é feita antes do início

homologação, onde apresentamos nosso

de suas atividades através de plataforma de

Código de Conduta aos nossos parceiros de

cursos on-line e-learning: https://bit.ly/2rYeVPu

serviços e solicitamos a assinatura do acordo

que faz parte do processo integração da Asia
Shipping, ferramenta implementada no ano de
2017.

de compromisso e conformidade referente as
condições do Código de Conduta, a fim de
estabelecermos uma parceria comercial clara
e pautada pelos valores adotados pela Asia
Shipping. Neste momento de formalização de
contrato enviamos aos nossos fornecedores o
termo de confidencialidade da informação para
que este seja assinado.

• Em 2018 implementamos uma ferramenta do
Sistema de Gestão da Qualidade, para registros de
ocorrências como: Não conformidades, Sugestões
de Melhorias, Loss, Claims e foi um sucesso.
• Durante o ano de 2019 implementamos também a
Gestão de Mudanças, através deste sistema, sendo
possível gerir planos de ação e gerar relatórios
para controle da Gestão.
• Essa ferramenta foi produzida internamente.

PORTAL
CORPORATIVO
Documentos importantes,
tais como: Procedimentos,
Formulários, Instruções
de Trabalho entre
outros, estão reunidos
e disponíveis no
Portal Corporativo,
a fim de facilitar o dia a
dia dos colaboradores.

Também encontra-se a
ferramenta de Treinamentos
e Cursos on-line,
através da qual como
processo obrigatórios de
integração todos os
novos colaboradores
realizam treinamentos.

Ainda são ofertados
treinamentos mensais obrigatório
a todos os colaboradores e tambem
disponibilizamos treinamentos
de apoio, disponíveis a todos.
Esse ano foi lançado uma Campanha
interna para incentivar a participação de
todos aos treinamentos EAD, chamada
JUNTOS SOMOS MELHORES,
onde basta realizar o treinamento dentro
do prazo estipulado atribuido a alguns
requisitos e os colaboradores garantem
uma bonificação anual.
A Asia Shipping incentiva o
desenvenvolvimento pessoal de
habilidades dentro do ambiente
detrabalho, potencializando
o conhecimento de
seus colaboradores.

Princípio 3: As empresas devem apoiar a
liberdade de associação e o reconhecimento
efetivo do direito à negociação coletiva;
Princípio 4: A eliminação de todas as formas de
trabalho forçado e compulsório;

Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho
infantil; e
Princípio 6: A eliminação da discriminação com
relação a emprego e profissão.

“Deve estar SAINDO com o CHEFE”
A Asia Shipping mantém estrita obediência às normas vigentes nacionais, internacionais
e estatutárias. Quando eventualmente surgem dúvidas acerca da aplicação de alguma

norma, a Asia QUE
Shipping solicita
parecer
ao seu corpo jurídico que a instrui devidamente,
“TINHA
ser
mulher”
fazendo-se valer nos casos que se revelarem necessários, de consulta formal aos órgãos

“Ela foi muito macho”

competentes, atuando em concordância com o pronunciamento destes.

O Código de Conduta estabelece
as diretrizes para combaterseu
à discriminação, o trabalho
“A GRAVIDEZ
vai ATRAPALHAR
infantil e o trabalho escravo e; para promover o direito à liberdade de associação e
crescimento
na aEMPRESA”
reconhecimento
efetivo do direito
negociação coletiva. Esses temas estão pautados
nas diretrizes estabelecidas no Código de Conduta para 1) o cumprimento da lei, normas

“Vai dar conta de CONCILIAR seus filhos,
casa e vida profissional?”

e regulamentos e, 2) o combate à discriminação e assédio.

Com base nessa premissa, todas as relações de trabalho são pautadas pela CLT –

“Deve estar de TPM”

Consolidação das Leis de Trabalho (Decreto – Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 e
atualizações), pelos acordos coletivos estabelecidos através de Sindicatos, pelas Normas
de Segurança do Trabalho estabelecidas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/1978 e demais

“Seu MARIDO NÃO LIGA de você trabalhar fora?”

legislações vigentes.

A divulgação das Diretrizes da empresa, é apresentada
aos colaboradores durante a sua integração, através
de cursos realizados na plataforma e-learning e
evidenciada através dos testes de conhecimento.
Os cursos foram criados através de uma gameficação,
a qual é composta por jornadas a serem concluídas,
através dos países nos quais estamos presentes e
chamamos de Territórios. No final de cada Jornada,
a qual consiste na visualização do conteúdo do
treinamento, para conquistar o Território é necessário
alcançar a pontuação mínima nos testes de
conhecimento.
Durante a integração são apresentados aos novos
colaboradores a estrutura da empresa, instalações,
organogramas, além de assinarem o Termo de
Confidencialidade e Termo de aceite ao Código de
Conduta.

• São garantidos aos colaboradores ambientes saudáveis e seguros conforme prevê a legislação.
Todos os escritórios passam por avaliação de profissionais de Segurança e Saúde Ocupacional:
1) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde são identificadas as possíveis
situações de risco à saúde, segurança e bem-estar do colaborador e 2) PCMSO – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional, que com base nos riscos identificados, estabelece os
controles médicos a serem adotados. Além disso a saúde dos colaboradores é monitorada através
dos Exames Ocupacionais que são realizados no momento da admissão, periódico, no retorno ao
trabalho, quando da mudança de função e demissional conforme aplicabilidade;

• São oferecidos aos colaboradores da Asia Shipping benefícios como Assistência Médica,
Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte ou Vale
Combustível. Além disso são oferecidos aos colaboradores, de forma regular e aleatória sessões
de massagem; É importante ressaltar que todos esses benefícios são iguais independente do
cargo que o colaborador se encontra, TODOS recebem o mesmo valor de benefício.
• A estrutura física da Asia Shipping tem como objetivo proporcionar um ambiente de trabalho
limpo, agradável e organizado aos colaboradores. Os escritórios possuem estações de
trabalho abertas, sem divisórias ou segregação hierárquica, exceto pelos cargos de Gerência
que possuem escritórios fechados devido a necessidade de manter sigilo e confidencialidade
de algumas informações.

• Todos os escritórios possuem espaços reservados para café, onde o colaborador
pode desfrutar de bebidas quentes, água e aproveitar para ter uma pausa durante
a jornada de trabalho;
• Visando a integração entre todos os colaboradores, independente de hierarquia,
são promovidos eventos informais (almoço, jantar, aniversariantes do mês e/
ou happy hour) para troca de experiências e interação. Também são realizadas
campanhas para conscientização de temas relevantes para os colaboradores.

NOVO ESCRITÓRIO EM SANTOS
NOVO ESCRITÓRIO CRIADO ESPECIALMENTE PARA
NOSSOS COLABORADORES DESFRUTAREM AO
MÁXIMO O TEMPO COM CADA UM.

SALA DE DESCOMPRESSÃO
NA FILIAL EM CURITIBA
FOI CRIADO UM ESPAÇO ESPECIAL PARA
NOSSOS COLABORADORES DESFRUTAREM
DURANTE O PERÍODO DE DESCANSO.

A Asia Shipping, desenvolveu uma nova política interna que
visa premiar os colaboradores pelo empenho e dedicação à
empresa. O “Tempo de Casa” é destinado para todos aqueles
que completarem 5, 10, 15, 20, e 25 anos de trabalho contínuo
na AS.

Esses colaboradores receberam um presente, uma placa
de agradecimento e também um novo cordão respectivo
a cada categoria definida pelo Tempo de Casa na AS:

Prata
5 anos

Ouro
10 anos

Esmeralda
15 anos

Platinum
20 anos

Diamante
25 anos
https://bit.ly/2DakVgL

Os colaboradores de até 5 anos de casa

PREMIAÇÃO
TEMPO DE CASA 2019

AS CPQ

PREMIAÇÃO
TEMPO DE CASA 2019

AS CWB

PREMIAÇÃO
TEMPO DE CASA 2019

AS SPO

PREMIAÇÃO
TEMPO DE CASA 2019

AS SSA

PREMIAÇÃO
TEMPO DE CASA 2019

AS SSZ

CAMPANHA SETEMBRO
AMARELO
No mês de setembro foram divulgados informativos
referente ao suicídio, com o intuito de mostrar
para nossos colaboradores que o assunto deve ser
conversado e quem precisar de ajuda tem a quem
procurar. Na maioria das vezes, é possível evitar que
pensamentos suicidas virem realidade, mas é preciso
deixar de ter medo de falar sobre o assunto.
Todas as informações divulgadas nos comunicados
são do CVV (Centro de Valorização da Vida), que
realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,
atendendo gratuitamente todas as pessoas que
querem e precisam conversar, sob total sigilo por
telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

A CADA 40 SEGUNDOS UMA
PESSOA SE MATA NO MUNDO

EM UMA SALA COM 30 PESSOAS, 5
DELAS JÁ PENSARAM EM SUICÍDIO

CAMPANHA SETEMBRO
AMARELO

90% DOS SUICÍDIOS PODEM
SER PREVENIDOS

CAMPANHA OUTUBRO ROSA
CURITIBA

PARANAGUÁ

SANTOS

ITAJAÍ

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL

*No mês de novembro foi divulgado
informativo referente a saúde do homem.

Mulher na logística: como essa
participação tem desenvolvido o setor
Matéria feita com as nossas colaboradoras!

Mylena Tamarozzi

Suemi Sumikawa

Consultora Logística

Consultora Logística
Aéreo Doméstico

shorturl.at/ozFIN

• A Asia Shipping, em atendimento às leis trabalhistas e com o intuito de
auxiliar na formação de jovens, possui o programa Jovem Aprendiz que
consiste na contratação de jovens entre 14 e 24 anos inscritos em programas
de aprendizagem com formação técnico-profissional metódica e tem como
objetivo ensinar aos jovens uma profissão e garantir a oportunidade de
obter experiência como trabalhador.
• Além dos treinamentos e capacitações oferecidos pela Asia Shipping,
a empresa possui parcerias com instituições de ensino a fim de obter
descontos para os colaboradores.

Princípio 7: As empresas devem apoiar
uma abordagem preventiva aos desafios
ambientais;
Princípio 8: Realizar iniciativas para promover
maior responsabilidade ambiental; e

Princípio 9: Encorajar o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias que não agridem o meio
ambiente.

A Asia Shipping no ano de 2017 se afiliou a Ecotransit,
tornando-se a primeira empresa a oferecer este tipo
de informação na América do Sul.
A partir do mês de junho, começamos a divulgação
aos nossos clientes informando a quantidade de
CO2 e outros poluentes emitidos no transporte de
suas cargas, inclusive adicionamos esta informação
no follow up individual de cada embarque tracking.

A ASIA SHIPPING SE
PREOCUPA MUITO COM
O MEIO AMBIENTE,
PROCURA SOLUÇÕES
INOVADORAS E
SUSTENTÁVEIS
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•

Pelo terceiro ano consecutivo recebemos o certificado de Destaque Ambiental
– SELO VERDE, que é um prêmio para empresas que praticam a Preservação
e Educação Ambiental. Para informar aos nossos funcionários desta conquista
entregamos a todos uma “Planta Mágica”, com a intenção de encorajar e incentivar
os nossos colaboradores a cultivar e plantar um planeta mais sustentável.

•

A Asia Shipping pensa não apenas no que se planta neste planeta, mas,
principalmente, no que todos nós, como cidadãos, vamos colher. E o que queremos
é que esta e as próximas gerações tenham uma colheita “fértil”, por meio de soluções
sustentáveis, que devem ser implementadas a partir de já. Fomos reconhecidos pelo
relatório mensal que emitimos para controle de emissão de dióxido de carbono
com a obtenção do Certificado Ambiental Selo Verde, concedido pelo Jornal do
Meio Ambiente, para empresas que praticam a preservação e educação ambiental.
Plante um planeta mais sustentável, começando desde já.
https://bit.ly/2Q3A4l4

• São utilizados serviços de malote e motoboy,
para os quais são estabelecidos horários fixos
para coleta, a fim de otimizar a viagem e reduzir
o consumo de combustíveis. Alguns escritórios
substituíram os serviços de motoboys pelos
serviços de entrega com bicicletas;

• Todos os escritórios possuem lixeiras
para coleta seletiva, e eventualmente são
encaminhados a todos os colaboradores
e-mails conscientizando-os sobre a segregação
dos resíduos sólidos e redução de consumo de
energia e água;

• São adotados os reusos de envelopes e papéis
para impressão de documentos internos,
anotações, entre outras;

CONSUMO CONSCIENTE
Antes de imprimir, lembre-se do seu
compromisso com o Meio Ambiente.

Você sabia?

O Brasil tem o equivalente
a mais de 60 mil campos de
futebol de desmatamento!

Dicas para melhorar o mundo:
Imprima documentos quando for
realmente necessário
Use o verso das folhas como rascunho

Você sabia?

Cada um de nós
consome em média
meia árvore por ano!

Faça impressões frente e verso
Utilize a impressora colorida apenas em
casos de extrema necessidade

Imprima com MODERAÇÃO!
O Planeta Terra AGRADECE.

• A Asia Shipping investe constantemente na
melhoria de seus processos de trabalho, a fim
de otimizar suas operações, torná-las mais
seguras e reduzindo ao máximo o número
de impressões e registros físicos, adotando
sempre que possível documentos e/ou
assinaturas digitais;
• Nos escritórios Asia Shipping todos os
colaboradores são estimulados a utilizar
canecas, xícaras e copos de vidro em
detrimento de materiais descartáveis;
• No período compreendido por este relatório
não foram registrados incidentes relacionados
ao meio ambiente;

Idealizada por Alexandre Pimenta, CEO da AS, a horta
foi elaborada com mudas doadas pela empresa,
além disso qualquer custo será arcado pela mesma
visando o bem-estar de seus colaboradores.
Devido a necessidade de conhecimento técnico
para o plantio e manutenção da horta, a empresa
contratou uma pessoa que ficará responsável pelo
espaço e cuidado com as hortaliças. De acordo com a
Asia Shipping, a horta oferece qualidade de vida aos
colaboradores, além de demonstrar preocupação
com o meio ambiente. “A ideia é que este projeto
seja ampliado para as outras unidades da empresa,
assim todos teremos oportunidade de consumir
alimentos fresquinhos e sem agrotóxicos”, afirma.

ASIA SHIPPING CONSTRÓI HORTA
COMUNITÁRIA EM SUA UNIDADE EM ITAJAÍ

https://bit.ly/2TbNhKq

Princípio 10:
As empresas devem trabalhar
contra a corrupção em todas as
suas formas, incluindo extorsão e
suborno.

A Asia Shipping NÃO pratica
direta ou indiretamente
atos que atentem contra o
patrimônio público nacional ou
estrangeiro, contra princípios
da administração pública
ou contra os compromissos
internacionais assumidos
pelo Brasil, que não aqueles
estritamente previstos em lei,
seja por qualquer motivo ou
relevância.

A Asia Shipping cumpre este requisito através das políticas de
anticorrupção implementadas, dos procedimentos vigentes, para com
seus colaboradores e parceiros, ações estas que visam promover a
eliminação da ameaça e oportunidade do ato de corrupção.
Faz parte da nossa integração o “Território Compliance e Normas”,
onde apresentamos orientações: Asia Shipping x Compliance, Lei
Anticorrupção, Infrações e Crimes nas Operações de Comércio
Exterior. Declaramos quais são os princípios da empresa, pois a Asia
Shipping combate e condena todas as práticas de corrupção e ainda
declara que proíbe terminantemente a todos colaboradores (as),
de forma direta ou indireta prometer, financiar, custear, patrocinar,
oferecer vantagem ou suborno com intuito de obter benefícios para si
ou para outrem.
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Durante o ano de 2019 participamos
novamente do processo de
due-diligence da Trace, mantendo
esta importante certificação, o que
nos dá a credencial de uma
valiosa conformidade perante
nossos parceiros.

ISO 9001 é um sistema
de gestão com o intuito de
garantir a otimização de
processos, maior agilidade
no desenvolvimento de
produtos e produção mais
ágil, a fim de satisfazer os
clientes e alcançar o
sucesso sustentado.

E tudo isso a Asia Shipping
busca continuamente. No ano
de 2019 passamos pela
1°Auditoria de Supervisão da ISO
9001:2015 de modo satisfatório.
Também alcançamos a
certificação do Produto
Agenciamento de Terminale
nossas Filiais certificadas
no mundo são:
China e Hong Kong
(além do Brasil).

A Asia Shipping, aderiu ao Programa Brasileiro de Operador
Econômico Autorizado-OEA e foi certificada pela Receita
Federal conforme Ato Declaratório Executivo nr 03/18.
O objetivo principal do OEA é promover integração entre
as aduanas e todos os operadores envolvidos na cadeia do
comércio internacional de modo a evitar ações criminosas
no trânsito entre os países, envolvendo terrorismo e trânsito
ilegal de mercadorias. Como a empresa certificada OEA é
uma mediadora nas operações de comércio exterior, ou na
cadeia de suprimento, a parceria envolve os setores público
e privado: o OEA assume vínculos com o Estado e com a
Receita Federal, comprometendo-se a exercer a sua atividade
de maneira regular e idônea, administrando essa relação de
forma transparente.

https://bit.ly/2GDUSjx

Nossa filial de
Taiwan também
alcançou esta
importante
certificação
no ano de
2019!

CERTIFICAÇÕES
Certificado de Operador de
Transporte Multimodal.

Compromisso com o Software
Asset Management.

Saúde financeira certificada pela Dun &
Bradstreet International, fornecedora mundial
de informações de crédito para o segmento
empresarial.

Somos Operador Econômico
Autorizado (AEO) na Índia, na categoria
Operador Logístico (LO).

Declaração de
Trânsito Aduaneira.

Associação representativa que opera
nos mais altos padrões de qualidade
profissional no segmento de carga aérea.

Vencedora do Prêmio Infraero de
Eficiência Logística 2015 na categoria
Tecnologia.

CORRUPÇÃO
• A empresa disponibiliza ainda o canal
de denúncia que respeita o direito de
anonimato.
• No período compreendido por este
relatório não foram registrados incidentes
relacionados a corrupção.
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