
 

   
  

 

Política Corporativa  

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Operações Físicas Globais (Land) 
 
 
A World Kinect Energy Services (WKES) está comprometida em manter a Saúde e Segurança de nossos funcionários, 

clientes, subcontratados e o público em geral em todos os nossos locais de trabalho e em todas as nossas operações. 

 

World Kinect Energy Services: 
 

• Tem uma abordagem sistemática para a gestão de saúde, segurança e meio ambiente (HSE) 

• Possui um sistema de gestão de HSE projetado para garantir a conformidade com a lei para alcançar 

melhoria contínua 

• Define metas para melhorias dos processos 

• Mede e relata o desempenho 

• Exige que os contratados estejam aderidos à política de HSE da WKES 

• Requer trabalho em conjunto sob seu controle operacional para aplicar esta política e procura promovê-la em 

outros empreendimentos. 

• Inclui desempenho de HSE na avaliação de pessoal 

 

Compromisso de HSE 
 

Na World Kinect Energy Services, estamos todos comprometidos com: 

 

• Nenhum dano às pessoas, ao meio ambiente ou aos equipamentos 

• Reportar abertamente nosso desempenho 

• Desempenhar um papel de liderança na promoção de melhores práticas dentro do nosso setor 

• Gerenciar os assuntos de HSE como atividade comercial principal 

• Promover uma cultura em que todos os funcionários da WKES compartilhem esse compromisso 

 

A declaração de política do World Kinect é o nosso compromisso corporativo para garantir que conduzamos nossos 

negócios como atividade comercial principal, o foco em HSE.  

 

A política incentiva e exige o compromisso de todos os nossos funcionários em contribuir para o desempenho de HSE, 

assumindo a responsabilidade de garantir que nossas atividades sejam seguras para as pessoas e para o meio 

ambiente. Esta abordagem será seguida em todos os níveis da nossa empresa. 

 

A nossa gestão de questões de HSE baseia-se na prevenção, na avaliação de riscos e na compreensão total dos 

impactos da nossa operação. Também estamos comprometidos em medir nosso desempenho, investigar quaisquer 

incidentes ou quase acidentes e aprender as lições dessas investigações.  

 

Nosso sistema é projetado para melhorar continuamente nosso desempenho por meio de nossos programas de 

relatórios, investigação e auditoria, garantindo que nossos funcionários estejam adequadamente equipados e treinados 

para realizar suas atividades. 

 

  


