POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE
A GranEnergia promove soluções integradas para a Indústria de Óleo e Gás voltadas às operações
marítimas, com foco na inovação e no desenvolvimento sustentável.
OBJETIVO
O objetivo da Política de Sustentabilidade e Qualidade da GranEnergia é definir seus Princípios, Diretrizes
e Comprometimentos a respeito das questões de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde do
Trabalho, orientando os seus processos e atividades e a conduta de todos os Integrantes e Subcontratados.
PRINCÍPIOS
Servir aos Clientes de forma ética, íntegra e de confiança, superando as suas expectativas quanto à
Segurança e Saúde do Trabalho e ao Meio Ambiente, com foco em Qualidade, Custo, Prazo, Inovação e
Zero Acidentes.
Atender às Diretrizes de Sustentabilidade e Qualidade em todos os níveis hierárquicos, seguindo o princípio
da Liderança como Exemplo.
Prezar por um desenvolvimento sustentável das empresas através de ações baseadas nos princípios do
ESG (Ambiental, Social e Governança) com foco na preservação do Meio Ambiente, Consumo Sustentável
dos Recursos Naturais, Responsabilidade Social e Compliance.
DIRETRIZES
Monitorar e atender aos requisitos legais e aos requisitos aplicáveis dos Clientes e das demais Partes
Interessadas, abrangendo todos os Empreendimentos;
Gerenciar, analisar criticamente e avaliar o Programa de Sustentabilidade e Qualidade, em busca da
melhoria contínua;
Proteger o Meio Ambiente, focando na prevenção à poluição, na redução do uso de Recursos Naturais e
Emissões Atmosféricas, na identificação e controle dos Aspectos e na mitigação dos Impactos Ambientais;
Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis aos Integrantes e Subcontratados, de modo a
prevenir lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho, eliminando Perigos e reduzindo Riscos de
Segurança e Saúde Ocupacionais;
Capacitar, desenvolver e treinar os Integrantes nas suas atividades laborais e garantir o seu direito à
consulta e participação, bem como de seus representantes, nos assuntos de seu interesse;
Reconhecer os Integrantes e Subcontratados quanto à sua conduta, inovação, produtividade e
comprometimento com os valores e princípios da empresa;
Prezar e incentivar o comportamento ético, igualitário, inclusivo, transparente e responsável, respeitando o
ser humano e os seus direitos.
COMPROMETIMENTO
Todos os Integrantes da GranEnergia comprometem-se a cumprir esta Política e o Programa de
Sustentabilidade e Qualidade, suportando e apoiando a sua implementação e aplicação.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020
Miguel Gradin
Presidente da GranEnergia
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SUSTAINABILITY AND QUALITY POLICY
The GranEnergia promotes integrated solutions for the Oil and Gas Industry geared to maritime operations,
with a focus on innovation and sustainable development.
OBJECTIVE
The objective of GranEnergia's Sustainability and Quality Policy is to define its Principles, Guidelines and
Commitments regarding issues of Quality, Environment and Occupational Safety and Health, guiding its
processes and activities and the conduct of all Members and Subcontractors.
PRINCIPLES
Serve Customers in an ethical, honest and trustworthy manner, exceeding their expectations regarding
Occupational Health and Safety and the Environment, with a focus on Quality, Cost, Term, Innovation and
Zero Accidents.
Meet the Sustainability and Quality Guidelines at all hierarchical levels, following the principle of Leadership
as an Example.
To cherish the sustainable development of companies through actions based on the principles of ESG
(Environmental, Social and Governance) with a focus on preserving the Environment, Sustainable
Consumption of Natural Resources, Social Responsibility and Compliance.
GUIDELINES
Monitor and meet the legal requirements and applicable requirements of Customers and other Stakeholders,
covering all Projects;
Manage, critically analyze and evaluate the Sustainability and Quality Program, in search of continuous
improvement;
Protect the Environment, focusing on preventing pollution, reducing the use of Natural Resources and
Atmospheric Emissions, identifying and controlling Aspects and mitigating Environmental Impacts;
Provide safe and healthy working conditions to Members and Subcontractors, in order to prevent injuries and
health problems related to work, eliminating dangers and reducing occupational safety and health risks;
Capacitate, develop and train Members in their work activities and guarantee their right to consultation and
participation, as well as that of their representatives, in matters of their interest;
Recognize Members and Subcontractors for their conduct, innovation, productivity and commitment to the
company's values and principles;
To cherish and encourage ethical, egalitarian, inclusive, transparent and responsible behavior, respecting
human beings and their rights.
COMMITMENT
All Members of GranEnergia are committed to complying with this Policy and the Sustainability and Quality
Program, supporting its implementation and application.
Rio de Janeiro, September 30th, 2020
Miguel Gradin
CEO of GranEnergia
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