Política do Sistema de Gestão Integrada da
Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
O Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), situado na margem direita do Porto de Santos, tem o
propósito de conectar o campo ao mundo, provendo alimento natural para o bem-estar da sociedade.
Referência no setor de logística com foco em exportação, o TAC oferece o serviço de armazenagem de
açúcar e produtos de origem vegetal a granel, bem como o embarque destas cargas em navios. Para
tanto, temos por compromisso:
•

Atender às expectativas de nossos clientes e demais partes envolvidas no processo;

• Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças
ocupacionais a todos que estiverem em atividades no terminal;
• Garantir processos produtivos, sempre tendo em vista a proteção do meio ambiente, prevenção
da poluição, uso consciente dos recursos naturais e minimização dos impactos para as comunidades
com as quais nos relacionamos;
• Buscar eliminar os riscos pertinentes às nossas atividades que tenham efeito à saúde e ou à segurança
ocupacional;
•

Atender e cumprir satisfatoriamente aos requisitos legais e demais requisitos aplicáveis;

• Atuar diariamente na mitigação de riscos e envolver todos os colaboradores para atingirmos o objetivo
"Acidente Zero“ e o cumprimento das “Regras de Ouro”;
• Colaborar para o alcance dos objetivos estabelecidos pela empresa, a partir da melhoria contínua de
processos e sistemas de gerenciamento de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente;
•

Consultar e incentivar a participação dos colaboradores e de seus representantes em questões
referentes à Saúde e Segurança Ocupacional;

• Deixar claro a todos os colaboradores, diretos e terceiros, que segurança é uma premissa fundamental
na execução de qualquer atividade ou projeto, bem como oferecer recursos necessários para garantir um
comportamento seguro, respeitando a saúde de todos e o meio ambiente;
• Autorizar a todos os colaboradores a interromper os trabalhos caso haja qualquer risco a saúde,
segurança e ao meio ambiente, até que tenham alternativas para a realização com segurança;
• Promover e manter as melhores práticas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, em todas
as atividades e operações do terminal.
Esses compromissos aplicam-se a todos os colaboradores da Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais,
próprios, contratados, terceiros e visitantes, ficando a Gerência responsável por assegurar a total
conformidade à esta política. A satisfação dos clientes, a segurança, a saúde e o cuidado com o meio
ambiente são responsabilidades de todos nós.
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