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Nunca priorizar resultados ou operação em detrimento 
da Saúde e Segurança ocupacional dos nossos 
colaboradores e parceiros;

Priorizar e eliminar os riscos ocupacionais associados às 
atividades, processos e instalações;

Melhorar continuamente o desempenho em Saúde e 
Segurança por meio de ferramentas proativas e de 
desenvolvimento de pessoas;

Promover ambiente de trabalho saudável e seguro, com 
ações relacionadas ao ambiente físico, psicossocial e 
qualidade de vida;

Buscar ir além do cumprimento da legislação de saúde 
e segurança e outros requisitos aplicáveis aos processos 
e serviços;
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Manter uma postura ética e transparente em todas as 
atividades e relacionamentos da empresa;

Gerar empregos, renda e riquezas para as comunidades e 
contribuir com o desenvolvimento do Porto de Santos;

Promover a melhoria ambiental contínua por meio de 

Realizar ações internas para a prevenção de poluição e 
impactos ambientais;

Buscar ir além do cumprimento da legislação ambiental local 
e outros requisitos aplicáveis aos processos e serviços;

Priorizar um ambiente de trabalho seguro e saudável, dar 
condições para que as pessoas se desenvolvam e contribuíam 
para a cidadania por meio de voluntariado e ações sociais;

Engajar nossos colaboradores para ter atitudes e ações 
voltadas para sustentabilidade da empresa e meio ambiente.
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Buscar a satisfação do cliente através da melhoria 
contínua de nossos processos e serviços;

desenvolver suas competências;

Priorizar a eliminação dos perigos e redução dos riscos 
organizacionais;

Cumprir com as boas práticas na movimentação e 
armazenagem dos produtos;

Atender as obrigações legais e os requisitos aplicados aos 
processos, produtos e serviços;

Garantir que os colaboradores participem dos assuntos 
relacionados aos sistema de gestão.
 

Temos um crompromisso com a Qualidade:

política de qualidade
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Eu,                                                                      
(nome completo), declaro que tomei conhecimento e 
compreendi as disposições contidas no Código de Ética e 
Conduta do Terminal de Granéis do Guarujá, cuja cópia 
me foi entregue neste ato, e me comprometo a respeitar, 
no desempenho de minhas atividades, em todos os seus 
termos, condições e princípios éticos.

 
Declaro, ainda, que no caso de dúvida ou conhecimento de 
violações a este código, informarei imediatamente ao Comitê 

de Ética e Conduta, por meio do Canal de Comunicação.
 

Guarujá, ____ de _____________ de ______
 

Assinatura do Colaborador








