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Superior Energy Services LATAM e as empresas do grupo, líder na prestação de serviços e locação de 

equipamentos para a indústria de óleo e gás, consideram que a saúde, a segurança, a proteção ao meio 

ambiente e a qualidade dos produtos e/ou serviços são a essência de suas operações. 

 

Consciente dos perigos e com um enfoque sistemático da gestão em HSEQ, reitera como seus maiores 

valores: o bem-estar, a saúde e a segurança de seus empregados, partes interessadas, a proteção do 

meio ambiente e qualidade dos serviços prestados. 

 

Através dos requisitos de seu Sistema de Gestão de HSEQ, os trabalhadores e gestores da Superior 

Energy Services são responsáveis e se comprometem a alcançar e manter os padrões mais altos de 

desempenho em HSEQ, cumprindo os requisitos legais e subscritos aplicáveis, a eliminação dos perigos, 

redução e prevenção dos riscos e impactos sócios ambientais, doenças ocupacionais, lesões pessoais e a 

captação de oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços, de maneira extensiva as 

partes interessadas. 

 

Todos os empregados têm a devida capacitação, obrigação e empoderamento para aplicar a 

“autoridade de parar um trabalho” que possa trazer riscos as pessoas, o meio ambiente ou a qualidade 

dos produtos e serviços. A Superior Energy Services também mantém um canal aberto de comunicação 

para a consulta e participação no Sistema de Gestão de HSEQ para os seus empregados, eventuais 

representantes e demais partes interessadas. 

 

Superior Energy promove a melhoria contínua através da avaliação dos serviços, incorporação de 

novas tecnologias, revisão periódica do desempenho de seus indicadores chaves, detecção e análises 

das oportunidades de melhoria expressadas por todas as partes interessadas. 

 

Os objetivos são definidos e revisados periodicamente pela Alta Administração para assegurar a adoção 

das melhores práticas nos processos para: 

 

• Proteger a saúde e a segurança dos empregados através da prevenção de lesões e danos, 

fortalecimento das competências do pessoal, identificação, avaliação e controle de perigos, assim como 

as revisões, avaliações e inspeções periódicas. 

 

• Proteger o meio ambiente e minimizar continuamente o nosso impacto através de uma produção 

mais limpa: prevenção da poluição, redução do consumo de recursos naturais, gestão dos nossos 

resíduos e a implementação de programas que atendam o uso de energia renovável. 

 

• Garantir a qualidade de nossos serviços, honrando os compromissos assumidos, provendo respaldo 

econômico e superando as necessidades e expectativas implícitas ou explícitas atuais, ou futuras dos 

clientes. 

 

A política será revisada frequentemente para assegurar sua adequação e eficácia, comunicada a todos 

os níveis dentro da organização e estará disponível para todas as partes interessadas. 
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