COMPROMISSOS
EXECUTIVOS
A LOXAM se compromete a...
Considerar as expectativas das partes interessadas, dialogando com sua equipe e com seus parceiros na
sociedade para garantir que seu envolvimento ativo, e adotar um processo de melhoria contínua, que
exceda os requisitos regulatórios que se aplicam à empresa, com o objetivo de:

"Muito Mais que Aluguel"
para nós, é uma maneira de mostrar o nosso
empenho em enfrentar os desafios do futuro ao
seu lado:
 graças às nossas redes locais, somos um
participante ativo no desenvolvimento
responsável em nível regional.
 como um parceiro de aluguel de
equipamentos, estamos cientes do papel
decisivo que assumimos para atender aos
desafios de descarbonização e segurança
nos locais de trabalho de nossos clientes.
 nossos colaboradores, seu know-how e
comprometimento são o capital intangível
mais valioso para o nosso grupo. Temos a
missão de preservar este capital e, de fato,
fazê-lo crescer.

Trabalhar para melhorar a
segurança e bem-estar no
trabalho:
 inovando para oferecer aos nossos clientes os mais
seguros equipamentos no mercado,
 evitando riscos em nossas filiais, em trânsito e nos locais
de trabalho de nossos clientes,
 fazendo o que está a nosso alcance para termos orgulho
de trabalhar juntos,
 para aumentar a diversidade e as oportunidades de
emprego.

Trabalhar para construir relações
de trabalho colaborativas,
sustentáveis e éticas:
 buscando nossa transformação digital para melhorar a
experiência do cliente, a experiência dos funcionários e a
eficiência de nossa cadeia de suprimentos,
 promovendo as melhores práticas em matéria de
segurança, questões ambientais e ética entre os nossos
stakeholders.

Contribuir para iniciativas
em direção à neutralidade de
carbono:
 incentivando a aquisição de equipamentos de baixa
emissão (Loxgreen),
 ao descarbonizar nossa oferta logística,
 otimizando consumos e reduzindo desperdícios nas filiais.

Contribuir para o
desenvolvimento regional por
meio de nossa presença local:
 garantindo que todas as nossas subsidiárias participem
de iniciativas sociais.
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