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MISSÃO

Proporcionar a nossos clientes os serviços de gestão, transporte, 

tratamento e destino final dos seus resíduos de forma eficiente e 

segura, atendendo as legislações e normas ambientais, 

protegendo o meio ambiente, garantindo a saúde e a segurança 

das pessoas, gerando riqueza e contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atuamos.

VISÃO

Ser reconhecida como 

empresa referência no 

segmento de tratamento de 

resíduos - com amplo portfólio 

- e a melhor opção para 

clientes, colaboradores, 

comunidade, fornecedores e 

investidores.

VALORES

 Satisfação dos Clientes 
Internos e Externos;

 Melhoria Contínua com 
Otimização dos Recursos;

 Respeito ao Meio Ambiente 
e às Pessoas;

 Confiabilidade, 

Compromisso e 
Transparência das Relações;

 Inovação e Agilidade nos 
Serviços Prestados.

POLITICA DE GESTÃO INTEGRADA

A Hera Sul, no desempenho de suas atividades e serviços,
adota como compromissos:

 Proporcionar às empresas da Região Sul do país a
oportunidade de um tratamento seguro e
ambientalmente adequado de seus resíduos;

 Atender a legislação ambiental vigente, bem como
outros requisitos com os quais se comprometa;

 Otimizar seus serviços e processos, buscando a melhoria
contínua, com o objetivo de aumentar o desempenho
do seu Sistema de Gestão Integrado;

 Garantir que a saúde e segurança estejam integrados a
todos os processos;

 Esforçar para atender as necessidades de clientes e
demais partes interessadas;

 Prevenir, controlar e minimizar os impactos ambientais
provenientes de suas atividades, visando proteger o
meio ambiente e prevenir a poluição;

 Divulgar sua Política de Gestão Integrada, de modo a
expor a comunidade o seu compromisso com a
qualidade dos serviços e com o meio ambiente.

A HERA SUL
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De acordo com a NBR ISO 14031:2015, Desempenho

Ambiental refere-se aos resultados mensuráveis da gestão de

uma organização sobre seus aspectos ambientais.

No contexto de sistemas de gestão ambiental, os resultados

podem ser medidos com base na política ambiental, objetivos

ambientais e metas ambientais da organização e outros

requisitos de desempenho ambiental.

Definição

DESEMPENHO AMBIENTAL
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SATISFAÇÃO DE CLIENTES



• Quantificar o contentamento
dos clientes em relação aos
serviços da empresa;

• Melhorar processos internos
a partir de feedback.
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OBJETIVOS

SATISFAÇÃO DE CLIENTES
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SATISFAÇÃO DE CLIENTES (RG 015)

Através do resultado abaixo, é possível verificar uma melhora de 8,47%

na avaliação realizada pelos clientes em 2019, quanto ao grau de Satisfação

dos serviços prestados pela Hera Sul, comparado à 2018.

RESULTADOS
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PROVEDORES EXTERNOS



• Seleção, avaliação e
manutenção de fornecedores
para garantir a qualidade dos
serviços e materiais fornecidos,
bem como avaliar se estes
atendem aos requisitos da Hera
Sul.
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OBJETIVOS

PROVEDORES EXTERNOS
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PROVEDORES EXTERNOS (RG 075)

É possível verificar que os Provedores Externos atendem as expectativas

da Hera Sul, observando-se um aumento de 9,95% na pontuação de 2019 em

relação a 2018.

RESULTADOS
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FROTA DE VEÍCULOS
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FROTA DE VEÍCULOS (RG 015)

No ano de 2019, iniciou-se o acompanhamento mensal de atendimento

à agenda de coletas. O desempenho anual pode ser observado abaixo:

RESULTADOS
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APROVEITAMENTO DE ÁGUA



• Reduzir o uso de água tratada,
captando água de chuva para
higienização de bombonas.
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OBJETIVOS

APROVEITAMENTO DE ÁGUA
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APROVEITAMENTO DE ÁGUA

Em 2018, houve um consumo total de 1635 m³ de água, sendo que deste,

421 m³ (25,76%) foi proveniente de captação de água de chuva. Já em 2019 o

total consumido foi de 1619 m³, com 469 m³ (28,97%) de aproveitamento de

água. Dessa forma, houve uma redução de aproximadamente 1% no

consumo total de água comparando-se os dois anos.

RESULTADOS
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL



• Difundir conhecimento de
gestão de resíduos;

• Mostrar a importância da
destinação adequada de
resíduos industriais;

• Apresentar a Hera Sul, suas
atividades e os cuidadas
ambientais;

• Aproximar a comunidade a
empresa.
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OBJETIVOS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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ROTEIRO INTERNO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No ano de 2019, a Hera Sul atingiu 637 pessoas através dos seus

programas educativos ambientais, registrando um aumento de 198% em

relação ao ano anterior.

RESULTADOS
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NOSSAS PAISAGENS
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Dia da 
Arvore

A responsabilidade social e a preservação ambiental 
significa um compromisso com a vida.
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DESEMPENHO AMBIENTAL 
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Através dos resultados apresentados, foi possível verificar

que a Hera Sul apresentou melhora significativa em todos os

indicadores que definem seu Desempenho Ambiental.

O resultado é fruto do compromisso da empresa com seus 

clientes, fornecedores e meio ambiente!

Conclusão

DESEMPENHO AMBIENTAL
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Dia da 
Arvore

www.herasul.com.br
Telefone: (47) 3644 9506 - herasul@herasul.com.br

Estrada Rin 432, n° 2200, bairro Rio Preto, Rio Negrinho/SC

CEP: 89295-000 – CP: 144


