Política de Sustentabilidade da Santos Brasil

1.1. Incorporar a responsabilidade socioambiental às práticas de gestão:
1.1.1.Manter uma estratégia de gestão socioambiental, a fim de aprimorar seu
desempenho, com perspectivas de longo prazo;
1.1.2.Gerir o negócio de maneira integrada, abrangendo tanto aspectos
socioambientais quanto financeiros em seus objetivos, avaliações de
desempenho e promoção da melhoria contínua.
1.1.3.Avaliar possíveis riscos, oportunidades e valor a ser gerado em suas ações
socioambientais, levando em consideração toda a cadeia produtiva, a fim de
maximizar o impacto positivo de sua atuação;
1.1.4.Aprimorar suas práticas de atuação socioambiental, revisando-as e atualizandoas periodicamente;
1.1.5.Aprimorar as aferições e os controles de resultados de atuação;
1.1.6.Publicar a trajetória e os resultados da empresa de maneira transparente através
de relatórios anuais de sustentabilidade;
1.1.7.Agir em conformidade com os Princípios do Pacto Global da ONU.

1.2. Garantir uma governança corporativa transparente e justa:
1.2.1.Incentivar a participação de funcionários e acionistas na governança da empresa,
buscando aproveitamento máximo de suas considerações;
1.2.2.Alinhar a prática consciente e sustentável aos objetivos do negócio, servindo
como referência na tomada de decisões;
1.2.3.Envolver todos os níveis da organização numa política de valorização da
diversidade humana e cultural, reconhecendo-a como fator positivo para a
empresa;
1.2.4.Consultar seus principais stakeholders periodicamente, levantando pontos a
serem desenvolvidos em suas práticas e buscando melhores medidas para tratálos;
1.2.5.Pregar invariavelmente por relações transparentes, honestas e não corrompíveis;
1.2.6.Garantir a acessibilidade de informações relevantes, do interesse de seus
stakeholders.

1.3. Ser uma empresa ambientalmente responsável:
1.3.1.Buscar quantificar e avaliar o impacto de suas ações no meio ambiente, tendo
em vista toda a abrangência de sua atuação;
1.3.2.Fazer uso eficiente da energia e dos recursos naturais, evitando assim o
desperdício, e priorizar o uso de novas tecnologias, menos agressivas ao meio
ambiente.
1.3.3.Gerar capital natural (vide capítulo terminologias) no exercício de suas
atividades;
1.3.4.Desenvolver políticas e planos de gestão de GEEs, afim de reduzir emissões e
potenciais riscos climáticos;
1.3.5.Evitar impactos negativos ao meio ambiente decorrentes, direta ou
indiretamente, da prestação de seu serviço;
1.3.6.Assumir responsabilidade de instruir e estimular seus stakeholders a adotarem
uma conduta ambientalmente responsável;
1.3.7.Implementar o conceito dos 5Rs (vide capítulo terminologias) nas ações práticas
do dia a dia da empresa;
1.3.8.Aprimorar cada vez mais sua atuação ambiental, buscando tornar suas ações
mais responsáveis.

1.4. Atuar em benefício da Comunidade e Sociedade:
1.4.1.Maximizar o bem-estar da população que, direta ou indiretamente, tem contato
com a empresa, através de uma conduta socialmente responsável, buscando
alinhar expectativas e demandas da comunidade com o negócio;
1.4.2.Investir em iniciativas que busquem mitigar os impactos das operações da Santos
Brasil nas comunidades onde atua;
1.4.3.Identificar, através de consulta e diagnóstico, as principais demandas dos
stakeholders para investimento;
1.4.4.Investir na formação de seus funcionários atuais e potenciais, trazendo para o
setor profissionais completos, responsáveis e engajados com o tema da
Sustentabilidade;
1.4.5.Promover o desenvolvimento social e econômico da região onde a empresa está
inserida, através de ações direcionadas e fomento à geração de renda a partir de
formação básica e profissional.

1.5. Atuar com responsabilidade na prestação de serviço:
1.5.1.Prezar, invariavelmente, pela saúde e segurança de todos seus funcionários,
adotando práticas e políticas adequadas e acordando com os princípios de
trabalho e direitos humanos prescritos no Pacto Global da ONU.
1.5.2.Garantir a não seleção de empresas e fornecedores que não estejam alinhadas as
diretrizes socioambientais exigidas pela Santos Brasil;
1.5.3.Agir em conformidade com toda a legislação e regulamentos relacionados à
atuação da empresa.
1.5.4.Garantir a segurança e a integridade do patrimônio da empresa e de seus
clientes.

Política do SGI da Santos Brasil

● Incorporar a responsabilidade socioambiental às práticas de gestão, promovendo a
melhoria contínua;

● Garantir uma governança corporativa transparente e justa;
● Ser uma empresa ambientalmente responsável, evitando impactos negativos ao meio
ambiente;

● Atuar em benefício da Comunidade e Sociedade;
● Atuar com responsabilidade na prestação de serviço, garantindo a integridade
física das pessoas, do patrimônio da empresa e de seus clientes;
● Agir em conformidade com toda a legislação e regulamentos relacionados à
atuação da empresa.

