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POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

 
Os Terminais 12A e Cereal Sul, partes do grupo COFCO International, prestam serviços de 
movimentações de graneis sólidos de origem vegetal no porto de Santos. Nós operamos na cadeia 
de valor do agronegócio e reconhecemos que o nosso impacto vai além das nossas próprias 
operações. Sabemos que é de nossa responsabilidade compreender e controlar esse impacto para 
nos mantermos um negócio bem-sucedido e sustentável. 

Para manter os padrões mais elevados na condução de negócios, e fazer com que nosso impacto 
seja positivo, acreditamos que um diálogo aberto e relacionamentos construtivos com as partes 
interessadas, baseados na confiança, respeito e compreensão mútuos, são essenciais. Temos o 
compromisso de realizar nossas atividades com responsabilidade, baseados no cumprimento das 
normas aplicáveis e adotadas pela empresa. Reconhecemos que a gestão sustentável de recursos 
naturais é um fator indispensável à execução de nossas atividades, bem como a promoção de uma 
cultura consciente de segurança e meio ambiente, com a sua aplicação em todas as nossas 
operações e instalações. 

Em linha com este contexto, nos comprometemos a: 
 

1. Buscar a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado em todas as etapas dos processos, 
aumentando o desempenho e a eficácia da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional; 

2. Assegurar o atendimento às expectativas e necessidades das partes interessadas, buscando 
aumentar a sua satisfação; 

3. Promover o desenvolvimento profissional, fomentando a evolução e a valorização dos 
funcionários; 

4. Manter relacionamento apropriado com a comunidade; 

5. Identificar os aspectos e impactos ambientais, promovendo a proteção do meio ambiente e 
estabelecendo ações de prevenção e controle da poluição proveniente de nossos processos, 
priorizando a redução da utilização dos recursos naturais, gestão de resíduos e emissões 
atmosféricas; 

6. Preservar a saúde e integridade dos colaboradores e parceiros que circulam nos terminais, 
identificando e eliminando perigos, e reduzindo riscos de SST; 

7. Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis, buscando a prevenção de incidentes e 
doenças ocupacionais, através da identificação de riscos e oportunidades de SST; 

8. Garantir, e prover ferramentas, para a consulta e participação dos colaboradores, seus 
representantes e terceiros, para os assuntos relacionados ao SGI; 

9. Prover os recursos necessários para atendimento dos objetivos e metas de Qualidade, Meio 
Ambiente, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional; 

10. Atender aos requisitos legais aplicáveis e outros adotados voluntariamente. 

 
Santos/SP, 14 de outubro de 2021. 


