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Oferecer soluções em serviços de transporte e locação de máquinas, equipamentos, içamento, remoções técnicas e montagens em todo território 

Sul-Americano, tem como Política Integrada o cumprimento integral das diretrizes estratégicas estabelecidas com clientes, fornecedores e 

parceiros de negócios, buscando continuamente processos mais seguros e constante melhoria, mantendo a satisfação dos clientes em alto nível, 

contemplando o compromisso, ético, respeito e apoio com a saúde e segurança de seus colaboradores e ao meio ambiente. 

O atendimento às diretrizes adotadas determinará a eficácia do sistema de gestão integrado da Mamuth e está fundamentada nos 

seguintes objetivos: 

 Atender às expectativas das partes interessadas com direcionamento e foco na satisfação dos clientes; 
 

 Promover permanentemente, o desenvolvimento e a parceria nos relacionamentos com clientes, fornecedores, colaboradores, prestadores de 
serviços e parceiros de negócios; 

 
 Monitorar, constante e continuamente, a prestação de serviço e a sua evolução até a solução final; 

 
 Assegurar uma gestão de frota eficiente, reduzindo custos e aumentando a produtividade dos veículos, impactando positivamente nas emissões e 

resíduos gerados; 
 

 Proteger o meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, controlando os aspectos e impactos ambientais e ações oriundas da análise de 
contexto organizacional;  

 
 Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões, controlando os perigos e riscos com o envolvimento de todos os 

colaboradores; 
 

 Capacitar nossos colaboradores dentro das atividades que desempenham sempre identificados com os valores da empresa; 
 

 Minimizar os riscos das atividades atendendo aos requisitos legais aplicáveis e a melhoria contínua, assegurando aos trabalhadores e à comunidade 
sempre a prevenção dos impactos, e a qualidade na gestão dos seus processos;  
 

 Garantir que todo colaborador ou prestador de serviços contribua por meio das suas atividades para o cumprimento da Política de Gestão Integrada; 
 

 Espalhar a Política de Gestão Integrada por toda a rede de relações da mamuth e promover a cultura voltada para os Resultado. 

 


