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Qualidade de vida

Ética e valores

Clientes

Fornecedores

No NA-AT estamos comprometidos com a sociedade, preocupados com seus 
colaboradores e com a qualidade de vida no trabalho, para isso conta com programas que 
promovem o desenvolvimento, lazer, convivência e capacitação por meio social, cultural, 
moral e ético.

Na NA-AT atuamos de forma honesta, transparente e em colaboração com outras 
empresas e organizações, disseminando práticas baseadas em critérios éticos e legais de 
mãos dadas com nossos valores; estabelecer mecanismos para equilibrar o nível de 
autoridade, responsabilidade e capacidade das pessoas que tomam decisões em nome da 
organização levando em consideração os resultados de suas decisões.

Na NA-AT estamos comprometidos em zelar pela segurança de nossos clientes, 
fornecendo informações claras sobre os serviços que oferecemos, e respeitamos os 
direitos de todas as partes interessadas com as quais trabalhamos em todos os momentos.

Na NA-AT trabalhamos com nossos fornecedores para ajudá-los a tratar seus trabalhadores 
e funcionários corretamente, manter condições de trabalho seguras e serem responsáveis 
  com o meio ambiente.
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Meio Ambiente

Comunidade

Governo

Na NA-AT estamos empenhados em levar a cabo ações para reduzir o nosso impacto no 
meio ambiente, desenvolvendo o sentido de responsabilidade e a consciência para adotar 
medidas adequadas que ajudem a resolver os problemas ambientais.

Na NA-AT estamos empenhados em manter relações mutuamente benéficas com as 
comunidades onde atuamos, esforçando-nos para entender e respeitar os valores culturais 
e as leis onde quer que atuemos.

A NA-AT colabora na construção participativa de uma cultura ética e legal, favorecendo o 
desenvolvimento económico com responsabilidade social, garantindo o fornecimento de 
bens e serviços da melhor qualidade aos nossos clientes e trabalhadores, com informação 
adequada que lhes permita fazer valer os seus direitos , especialmente a sua livre escolha, 
respeitadas as condições estipuladas no regulamento.
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