DO GRUPO VOLVO

A POLÍTICA AMBIENTAL

O objetivo do Grupo Volvo é ser classificado como líder em termos de cuidados ambientais entre os
principais produtores mundiais de equipamentos, sistemas e produtos relacionados a transporte. Os programas
de cuidados ambientais do Grupo Volvo devem ser caracterizados por uma visão holística, melhoria contínua,
desenvolvimento técnico e eficiência de recursos. Isso deve fornecer uma vantagem competitiva para o
Grupo Volvo e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

VISÃO HOLÍSTICA

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

Como parte de nossos esforços para reduzir o impacto
ambiental de nossos produtos, operações e serviços:

Tentaremos superar as demandas e expectativas de
nossos clientes e da sociedade:

• levaremos o ciclo de vida completo em consideração;

• com pesquisa e desenvolvimento ativos e inovadores;

• ocuparemos uma posição de liderança com relação
ao meio ambiente em todos os lugares do mundo
em que atuamos;

• desenvolvendo soluções de transporte com baixo
impacto sobre o meio ambiente;

• cumpriremos as exigências legais e outros requisitos
aplicáveis como padrão mínimo de excelência;
• transformaremos a prevenção de poluição em um
pré-requisito para todas as operações;
• envolveremos fornecedores, concessionárias e
outros parceiros comerciais dentro de nossa esfera
de influência para incentivá-los a adotar os princípi
os desta política.

• reduzindo constantemente o consumo de combustível,
as emissões, o ruído e o impacto dos nossos produtos
na mudança climática;
• reduzindo o uso de materiais prejudiciais para o
meio ambiente.

EFICIÊNCIA DE RECURSOS
Levando em consideração o ciclo de vida completo dos
produtos e das operações industriais:

MELHORIA CONTÍNUA
Os cuidados ambientais devem ser integrados em
todas as nossas operações e podem ser melhorados
continuamente com:
• elaboração, transmissão e monitoramento de metas
claramente definidas;
• envolvimento dos funcionários.

• promovendo o desenvolvimento de requisitos
legais padronizados;

• minimizaremos o consumo de recursos naturais;
• minimizaremos e gerenciaremos os resíduos e
produtos residuais com responsabilidade.
Os programas ambientais do Grupo Volvo e seus
resultados devem ser transmitidos com transparência.
Cada entidade de negócios é responsável por imple
mentar programas de ação com base nesta política.

Martin Lundstedt
Presidente e CEO do Grupo Volvo
Adotado em 3 de maio de 2016

