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Política de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

 
 

É política da companhia atender aos contratos estabelecidos e aprimorar continuamente o seu sistema de 
gestão e a prestação de serviços, em exploração, produção de petróleo e/ou gás e o transporte de 
hidrocarbonetos em águas nacionais e internacionais, visando satisfazer seus clientes, provendo condições 
de trabalho seguras e saudáveis para seus colaboradores, prestadores de serviços e comunidades locais, 
mantendo uma prática de operação não poluidora que elimine ou minimize seus aspectos ambientais 
significativos, em particular, vazamentos de óleo e que busque eliminar perigos e riscos de segurança e 
saúde ocupacional, cumprindo com as regras, leis, regulamentos nacionais e internacionais como também os 
padrões, requisitos e diretrizes aplicáveis, mantendo ainda o compromisso de consultar e solicitar a 
participação de seus colaboradores na implantação e aprimoramento do SGI. 
 
São objetivos da Companhia: 
 
• Proporcionar práticas seguras nas operações de nossas unidades e um ambiente de trabalho seguro. 
• Estabelecer procedimentos de proteção à vida para os riscos significativos identificados. 
• Priorizar o atendimento aos requisitos dos clientes com o propósito de aumentar a sua satisfação com os 

produtos e serviços da empresa. 
• Melhorar continuamente as técnicas de gerenciamento de segurança do pessoal na base e a bordo das 

unidades incluindo a preparação para emergências que dizem respeito a segurança e ao meio ambiente. 
• Trabalhar de forma ética e socialmente responsável. 
• Agir preventivamente eliminando ou minimizando impactos adversos e riscos relacionados à segurança, 

ao meio ambiente, à saúde das  pessoas e à qualidade dos seus produtos e serviços. 
• Atuar administrativamente visando melhorar continuamente a eficácia do seu sistema de gestão de 

QSMS. 
 
Esses objetivos serão atingidos: 
 
• Mantendo altos padrões de conscientização de segurança, disciplina pessoal e responsabilidade individual 

através do acesso a um sistema documentado e amplo de treinamento. 
• Promovendo a consulta e participação efetiva do colaborador em ações visando a melhoria da segurança, 

da proteção ao meio ambiente, da saúde e da qualidade na prestação de seus serviços. 
• Mantendo os colaboradores informados sobre os riscos potenciais que possam afetá-los, a unidade ou ao 

meio ambiente através da divulgação de documentos pertinentes. 
• Utilizando a abordagem de processo para identificação e tratamento dos requisitos dos clientes, visando o 

atendimento a estes requisitos. 
• Garantindo consistência aos procedimentos operacionais através de um sistema de verificação interna de 

documentos e atividades. 
• Contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e saudável. 
• Verificando continuamente as regras, leis e regulamentos obrigatórios, códigos e diretrizes pertinentes às 

unidades e suas operações. 
• Realizando análises críticas periódicas para verificação do grau de atendimento aos requisitos 

especificados pelos clientes e pela empresa, incluindo a correção de desvios identificados. 
É esperado de todos os colaboradores o cumprimento com os regulamentos e procedimentos de qualidade, 
segurança, prevenção à poluição e saúde, tomando toda precaução necessária para sua proteção, da 
unidade e do meio ambiente. 

  
 

Macaé, 28 de junho de 2021. 
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