PACTO
GLOBAL
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO
COP 2021 - 2022

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 01.137.526/0001-80, 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

OFERECEMOS
LOGÍSTICA INTEGRADA
DE PONTA A PONTA!

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..."

DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A Asia Shipping definiu a seguinte Política:
“Prestar serviço de Desembaraço Aduaneiro,atendendo aos requisitos legais e
estatutários, visando à melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e a
satisfação dos clientes”

DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DO RODOVIÁRIO
A Asia Shipping Terminais definiu a seguinte Política da Qualidade:
“Prestar com excelência o serviço de transporte rodoviário, com foco
na satisfação dos clientes e no cumprimento da legislação, melhorando
continuamente nossos processos”

DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DO TERMINAL
A Asia Shipping Terminais definiu a seguinte Política da Qualidade:
“Prestar serviço de agenciamento portuário (armazenagem), melhorando
continuamente nossos processos com o objetivo de satisfazer nossos clientes”

PRINCÍPIOS DOS
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

A ASIA SHIPPING É
ALICERÇADA COM BASES
NO RESPEITO MORAL,

em situação compatível por motivo de raça, credo, idade, sexo, orientação sexual e outros, e/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.

ÉTICO E NOS BONS

A Asia Shipping possui Código de Ética documentado, no qual estabelece o posicionamento da

COSTUMES, NÃO

Diretoria e as diretrizes a serem seguidas por todos aqueles que mantêm relação direta e/ou

PERMITINDO
QUALQUER ATITUDE
QUE AFETE ESSES
PRINCÍPIOS!

indireta com a empresa, incluindo os nossos colaboradores e parceiros comerciais. O Código de
Ética 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 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 Ética é um documento público e pode ser visualizado por todos através do link: https://
www.asiashipping.co/upload/apresentacoes/as-i-codigo-de-etica.pdf. 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 Ética 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 Ética, 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 das contratações, ascensões profissionais,
igualdade salarial e diversidade etária na equipe;
• Outro cuidado adotado pela Asia Shipping é a
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 ética 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 ÉTICA)
É FEITA DE DUAS FORMAS:
• Para os colaboradores, a apresentação do

• Para os fornecedores, através do processo de homologação,

Código de Ética é feita antes do início de suas

em que apresentamos nosso código de ética aos nossos

atividades através de plataforma de cursos on-

parceiros de serviços e solicitamos a assinatura do acordo de

line e-learning: https://bit.ly/2rYeVPu, que faz

compromisso e conformidade referentes às suas condições, a

parte do processo integração da Asia Shipping,

fim de estabelecermos uma parceria comercial clara e pautada

ferramenta implementada no ano de 2017;

pelos valores adotados pela Asia Shipping. Neste momento de
formalização de contrato, enviamos aos nossos fornecedores o
termo de confidencialidade da informação para que seja assinado.

Disponibilizamos um sistema chamado AS Quality a todos os
colaboradores. Ele foi desenvolvido internamente como suporte à
ferramenta do sistema de Gestão da Qualidade.
O objetivo deste sistema é o registro, e a partir deste, a rastreabilidade
de ocorrências, tais como: Não conformidades, sugestões de melhorias,
solicitação de mudança, Loss, Capa.
Durante a pandemia, foi desenvolvida a versão web, a qual permite
registrar e consultar ocorrências remotamente, assim como realizar
a gestão dos relatórios que podem ser acessados de qualquer lugar,
permitindo aos gestores maior flexibilidade.

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.
O Portal Corporativo comporta a plataforma de treinamentos EAD,
através da qual, como parte do processo obrigatório de integração,
todos os novos colaboradores realizam treinamentos pertinentes às
suas funções e departamentos, de forma on-line.
Ainda são ofertados treinamentos mensais obrigatórios a todos os
colaboradores e também treinamentos de apoio, disponíveis a todos.
A Asia Shipping incentiva o desenvenvolvimento pessoal de
habilidades dentro do ambiente de trabalho, 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;

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 Shipping solicita parecer ao seu corpo jurídico
que a instrui devidamente, fazendo-se valer nos casos que se revelarem necessários,
de consulta formal aos órgãos competentes, atuando em concordância com o
pronunciamento destes.
O Código de Ética estabelece as diretrizes para combater à discriminação, o trabalho
infantil e o trabalho escravo e; para promover o direito à liberdade de associação e
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Esses temas estão pautados
nas diretrizes estabelecidas no código de ética para: 1) o cumprimento da lei, normas
e regulamentos e, 2) o combate à discriminação e assédio.
Com base nessa premissa, todas as relações de trabalho são pautadas pela CLT
– 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 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 são disponibilizados através de Trilhas de conhecimento, que possuem
conteúdos obrigatórios e não obrigatórios, com o intuito de aumentar o engajamento
na conclusão de todos os cursos. No ano de 2021, implementamos as medalhas
digitais, aumentando o engajamento e motivação dos colaboradores.
As medalhas digitais, também conhecidas no mundo como open badges, trazem
inúmeros benefícios para os colaboradores e a empresa, tais como:
• Enriquecem os currículos aumentam visibilidade no mercado de trabalho;
• Agregam valor aos cursos e treinamentos;
• Aumentam a disputa interna saudável entre os colaboradores;
• Validam todas as habilidades do profissional;
• Permitem a implantação de estratégias assertivas.

Medalhas

• 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, em que 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, mudança de função e
demissão 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 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 à necessidade de manter
sigilo e confidencialidade de algumas informações.

Asia PARTNERSHIPping
A campanha ASIA PARTNERSHIPping divulga para os colaboradores
por e-mail as parcerias que possuimos.

• 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;
• Devido à pandemia, os aniversariantes estão
recebendo um bolo em sua residência para
comemorar junto com Asia Shipping.

Com o cuidando em cada detalhe e mantendo a integração com o time, semanalmente o
departamento de Marketing envia para toda a Asia Shipping e-mails com: pensamentos,
mensagens e dicas dos colaboradores.
Uma forma de manter a nossa família Asia Shipping conectada!

SALA DE DESCOMPRESSÃO NA FILIAL EM CURITIBA
TEMOS UM ESPAÇO NA FILIAL 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 a todos aqueles que completarem 5, 10,
15, 20 e 25 anos de trabalho contínuo na AS.

Esses colaboradores recebem um presente, uma placa de agradecimento e
também um Pin respectivo a cada categoria definida pelo Tempo de Casa
na Asia:

Prata
5 anos

Ouro
10 anos

Esmeralda
15 anos

Platinum
20 anos

Diamante
25 anos

https://bit.ly/2DakVgL

Premiação 2021 que aconteceu no nosso Anual Meeting:

*Este ano nosso CEO Alexandre Pimenta e CFO
Sergio Araujo comemoraram 25 anos de empresa.

CAMPANHA
INFORMATIVA
COVID-19
Nesse ano, por conta da pandemia, foram
divulgados informativos referente ao Covid-19,
com o intuito de levar aos nossos colaboradores
as melhores informações para não acreditarem
em Fake News.
Todas as informações divulgadas nos
comunicados são da OMS.
Por conta do Covid-19 a maioria das ações
foram online.

À

CAMPANHA
RETORNO AO
ESCRITÓRIO
Com o retorno gradual das atividades
presenciais, algumas medidas de
segurança foram adotadas para os
colaboradores se sentirem mais seguros,
e foi criado um e-book com as principais
medidas de segurança.

DISTRIBUIÇÃO
DE KITS NA
PANDEMIA
Foi entregue para todos os
colaboradores um kit contendo:
3 máscaras, 1 álcool em gel, uma
necessaire e 1 face shield.

CAMPANHA DIA DA MULHER
Foi entregue à
cada colaboradora,
com muito
carinho, um Kit
muito especial
com produtos de
cuidado pessoal.

No mês da luta contra o câncer de mama, foi
enviada uma série de e-mails para lembrar
o quanto é importante a prevenção e a
conscientização sobre esta campanha que salva
vidas.
Foi preparado um mimo com muito carinho
para todas as mulheres da AS.

CAMPANHA

No mês da luta contra o câncer de
próstata, foi enviada uma série de e-mails
para lembrar o quanto é importante a
prevenção e a conscientização sobre esta
campanha que salva vidas.
Foi preparado um mimo com muito
carinho para todos os homens da AS.

SOMOS
ESG

No ano de 2021 a Asia Shipping deu inicio as atividades do COMITÊ ESG
(Environmental, Social and Corporate Governance), que será responsável pelo
gerenciamento das práticas sustentáveis na empresa.
Para iniciar essas atividades montamos um time de voluntários que serão
responsáveis pela imagem dos projetos, além de contribuir para a melhora do
ambiente interno de trabalho, reforçando a assertividade de todos os colaboradores
da AS e, consequentemente, contribuindo para a valorização do trabalho em
equipe.
Principais responsabilidades e iniciativas do Comitê ESG:
• Responsável por promover ações de educação ambiental e social junto aos
demais colaboradores da empresa;
• Realizar reuniões mensais para levantamento de ideias e alinhamento das ações
dos meses seguintes;
• Responsáveis por garantir a sustentabilidade das ações em cada filial;
• Serem os Focal Points em cada filial para que sejam abordados/consultados
pelos demais colaboradores das filiais para dúvidas, sugestões e demais
questões relacionadas aos temas.

CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS

CAMPANHA NAS REDES

CAMPANHA NAS REDES

CAMPANHA NAS REDES

CAMPANHA NAS REDES

CAMPANHA NAS REDES

SETEMBRO AMARELO
Prevenção ao suícidio

No mês de setembro fizemos uma palestra
online para todos os nossos colaboradores. A
palestra teve uma duração de 3 horas, com
muitos depoimentos e aprendizados.

CAMPANHA NAS REDES

Ser criança é lúdico.
É viajar por brincadeiras e histórias que se
eternizam. Um aconchego que levamos para a
toda vida.
No mês das crianças, entregamos aos filhos e
filhas (com até 12 anos de idade) dos nossos
colaboradores um barco de madeira feito com
muito amor e personalizado com o nome de
cada criança.

#DiadasCrianças

Dia das Crianças

Curitiba

Itajaí
Santos

Solidário
Que tal fazer o dia de uma

criança que você nem conhece
mais feliz?
Esta foi a proposta do nosso Comitê
ESG, que ajudou, no Mês das Crianças,
instituições espalhadas pelo Brasil
com doações feitas pelos nossos
colaboradores.

Porto Alegre

São Paulo

DOAR SALVA
VIDAS!
Dia 25 de novembro é o Dia Nacional
do Doador de Sangue. A data foi
criada como uma forma de agradecer
e conscientizar sobre a importância
da doação. Nós da Asia Shipping
apoiamos essa campanha. No mês de
concientização, colaboradores de todo
o Brasil se reuniram para doar sangue!

Como fazer a diferença na vida das pessoas
Para que todos possam participar de maneira divertida e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas,
lançamos este ano na nossa campanha de natal, uma iniciativa baseada em gamificação, idealizada
pelo Comitê de ESG da companhia.
Nossa proposta foi mesclar participantes de todas as unidades da
Asia Shipping para gerar proximidade, senso de pertencimento e
estimular o trabalho em equipe com o propósito solidário.
Cada grupo apoiou uma instituição e arrecadou ao longo de
dezembro, itens definidos em conjunto com a entidade.
Acreditamos no poder da transformação através de ações e com
essas ações amplificamos a mudança que queremos no mundo!

ASIA SHIPPING & GRAACC
A Asia Shipping acaba de se tornar uma parceria do GRAACC, instituição
sem fins lucrativos que trata crianças e adolescentes com câncer na cidade
de São Paulo (SP). Com uma doação mensal, a empresa auxiliará milhares de
crianças que não podem arcar com o alto custo do tratamento.
Assim como a AS, várias companhias apoiam o GRAAC por acreditar no
trabalho que realizam para fazer a diferença na vida de diversas famílias.
Reconhecido pela excelência do tratamento que realiza em seus pequenos
pacientes, o Hospital do GRAACC tem uma equipe comprometida com
a segurança e qualidade dos serviços prestados. O resultado desse belo
trabalho se traduz no alto índice de curas.

• 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 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 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.

• 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 a redução de consumo
de energia e água;

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

• A Asia Shipping investe constantemente na
melhoria de seus processos de trabalho, a fim
de otimizar suas operações, torná-las mais
seguras e reduzir 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.

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.

COMPLIANCE
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 Índia – 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.

Durante o ano de 2021 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 2020 passamos pelas auditorias de
supervisão e certificação com excelência.
No ano de 2021, incluímos mais um escopo no Sistema de Gestão da Qualidade, a qual também recebeu
a certificação da ISO o Produto Rodoviário.

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.

Durante este ano recebemos a
certificação Great Place to Work
(Melhores Empresas para se Trabalhar),
para a qual foi realizada uma pesquisa de
gestão, em que se avalia a percepção e a
experiencia dos colaboradores baseadas
em 5 dimensões:
• Credibilidade;
• Respeito;
• Imparcialidade;
• Orgulho;
• Camaradagem.

CORRUPÇÃO
• A empresa disponibiliza ainda um canal de
denúncia que respeita o direito de anonimato;

• No período compreendido por este relatório
não foram registrados incidentes relacionados a
corrupção.

