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A COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL , atuando no segmento de transporte 
marítimo, afirma seu compromisso de implementar, manter e melhorar continuamente um 
sistema de gestão que integre os valores de QUALIDADE , SEGURANÇA,  MEIO 
AMBIENTE  e SAÚDE - QSMS, ao planejamento, operação e gestão de seus negócios, de 
forma sustentável. 
 
Esta Política reflete o compromisso de todos na empresa, objetivando aumentar a 
satisfação de clientes e acionistas, melhorar o desempenho de fornecedores essenciais ao 
negócio e atender às demandas pertinentes de partes interessadas, de forma integrada, 
assegurando que os processos: 

• Atendam as questões de QSMS como parte importante do planejamento 
estratégico e em conformidade com a legislação vigente aplicável. 

• Sejam executadas de forma controlada, atendendo a todos os requisitos de 
qualidade aplicáveis aos seus serviços, visando à melhoria contínua no seu 
desempenho. 

• Previnam qualquer ocorrência envolvendo seus colaboradores, seus ativos e o 
meio ambiente. 

 
VISÃO 

Ser a melhor e mais desejada opção de logística da América do Sul, oferecendo ao cliente 
confiança e tranquilidade no transporte marítimo, com eficiência e sustentabilidade. 
 

VALORES 

Comprometimento : somos comprometidos, estimulamos a iniciativa na busca de soluções 
e procuramos superar as expectativas. Desenvolvemos ações com consciência social e 
ambiental e atuamos dentro dos requisitos e regulamentações legais. 

Segurança : acreditamos que todos os acidentes são evitáveis, por isso somos intolerantes 
com o descumprimento das normas e rigorosos no tratamento dos desvios. 

Integridade:  conduzimos nosso negócio de forma transparente e íntegra. Pautamos 
nossas ações pelos mais altos padrões profissionais. Entregamos o que prometemos. 

Qualidade : buscamos, incorporamos, desenvolvemos e implantamos padrões de 
excelência nos nossos serviços e processos, realizando os trabalhos com simplicidade 
para ganharmos eficácia. É isso que garante a tradição e longevidade da nossa marca. 

Espírito de equipe : juntos fazemos mais e melhor do que sozinhos. Valorizamos o 
trabalho em equipe, construindo relacionamentos interpessoais baseados no respeito 
mútuo e confiança. 
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