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1.

Objetivo e Aplicação

Objetivo
Com o intuito de corroborar com a visão da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – (“NTS”), em
ser uma empresa de classe mundial no seu setor e de acordo com os seus valores, apresenta-se
a Política de Sustentabilidade.
Este documento estabelece os princípios e compromissos com a sustentabilidade, orientando
processos, ações e relacionamentos com os seus diversos stakeholders, garantindo a atuação da
NTS em suas dimensões – econômica, social e ambiental.

Campo de Aplicação
Esta Política se aplica às atividades conduzidas pela NTS e deve ser adotada por todas as partes
interessadas – público direto e indireto.

2.

Referências

ABNT NBR 16001: 2004 Responsabilidade Social – Sistema de gestão – Requisitos
ISO 26000: 2010 – Diretrizes de Responsabilidade Social
SA 8000: 2014 – Relações de Trabalho (Social Accountability International)
ISO 45001: 2018 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
ISO 14001: 2015 Sistema de Gestão Ambiental
ISO 9001: 2015 Sistema de Gestão de Qualidade
Código de Conduta Ética Profissional da NTS
Indicadores ETHOS
Pacto Global – Organização da Nações Unidas (ONU)
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Organização da Nações Unidas (ONU)
GRI – Global Reporting Initiative
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3.

Compromissos

Para a NTS, a sustentabilidade é alcançada quando seus negócios geram valor para seus
acionistas e demais partes interessadas, apoiando o fortalecimento social, a manutenção e
melhoria da saúde e segurança de seus empregados e comunidades afetadas direta ou
indiretamente pelo nosso negócio, e a eliminação ou minimização dos impactos ambientais
negativos.
A NTS tem por princípio perseguir o Zero Dano e o objetivo de assegurar Zero Incidentes de
Alto Risco.
Além disso, a companhia buscará tomar como referência as normas e padrões internacionais,
tais como, mas não se limitando a: ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Gestão
Ambiental) e ISO 45001 (Gestão de Saúde e Segurança).
Com esses objetivos em mente e mantendo o compromisso com a sua visão, missão e valores,
a NTS define esses quatro princípios primordiais:

3.1 Atuar com compromisso com a saúde e segurança
Considerando que todos os incidentes podem ser prevenidos e sendo o capital humano um bem
de maior importância para a NTS, aplica-se os seguintes requisitos fundamentais:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Garantir a participação ativa da liderança na gestão de saúde e segurança, assegurando
a responsabilidade da liderança de linha;
Promover permanentemente a segurança, saúde e a proteção de seus empregados, além
da qualidade de vida no trabalho;
Preservar a integridade de seus empregados;
Assegurar a manutenção periódica das operações a fim de proteger seus empregados e
fornecedores;
Atualizar e aprimorar continuamente as políticas e práticas em segurança operacional na
busca de excelência de suas atividades;
Investir no desenvolvimento humano e nas suas potencialidades.

3.2 Reduzir os riscos e impactos diretos
Para promover o desenvolvimento sustentável, a NTS se propõe a:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Reconhecer e compreender suas responsabilidades com saúde, segurança, sociais e
ambientais, sejam elas de impacto positivo ou negativo;
Considerar os fatores de saúde, segurança, sociais e ambientais em todas as suas
decisões;
Avaliar previamente os potenciais riscos de saúde, segurança, sociais e ambientais de uma
nova operação;
Gerenciar os riscos e impactos de suas atividades e operações, através de ferramentas de
identificação, quantificação, classificação e controle;
Aplicar medidas de prevenção, mitigação, compensação e monitoramento em seus
processos e operações;
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3.2.6

Priorizar a eliminação e controle de riscos altos e muito altos para nossos empregados,
contratados, visitantes, meio ambiente e população potencialmente afetada por nossas
operações;
3.2.7 Adotar práticas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em todas as
suas atividades;
3.2.8 Sensibilizar e conscientizar as partes interessadas sobre a importância da redução de
danos em suas operações;
3.2.9 Avaliar o uso inadequado dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos e desenvolver
soluções eficazes, prevenindo e compensando os seus impactos;
3.2.10 Executar um planejamento periódico para ações de emergência.

3.3 Construir um ambiente saudável de trabalho e atuar com ética,
transparência e conduta moral
Buscando a construção e manutenção de um ambiente saudável de trabalho, bem como uma
atuação de forma alinhada a seu Código de Ética, a NTS compromete-se a:
3.3.1

Agir em conformidade com as leis, normas, regulamentos e políticas que se aplicam as
suas atividades, enfatizando o cumprimento em toda a sua cadeia de valor;
3.3.2 Avaliar e apoiar os instrumentos internacionais que sejam de melhores práticas de
mercado;
3.3.3 Promover, disseminar e praticar o conceito e os princípios éticos da NTS junto a todas as
Partes interessadas;
3.3.4 Garantir um envolvimento honesto, justo e colaborativo com órgãos públicos, autoridades
locais, fornecedores, clientes e empregados;
3.3.5 Aplicar normas e/ou cláusulas contratuais relacionadas ao Código de Ética da NTS,
garantindo a integridade e lealdade em seus compromissos, ações e parcerias;
3.3.6 Ter transparência em seus canais de comunicação, interno e externo, garantindo clareza
e verdade nas informações;
3.3.7 Não tolerar, em qualquer instância, o trabalho forçado e obrigatório e o trabalho infantil;
3.3.8 Não permitir qualquer discriminação e constrangimento ou assédio no ambiente de
trabalho;
3.3.9 Valorizar e apoiar a diversidade, promovendo oportunidades igualitárias e implementando
políticas de inclusão em suas contratações;
3.3.10 Respeitar a jornada de trabalho e a legislação trabalhista;
3.3.11 Privilegiar um diálogo permanente, de envolvimento e motivação com seus empregados.

3.4 Construir e fortalecer parcerias no entorno das operações
A NTS tem como um de seus princípios o estabelecimento de um relacionamento saudável e
transparente junto às comunidades sob sua área de atuação. Para tal, a organização comprometese a:
3.4.1. Respeitar as expectativas social, econômica e ambiental das comunidades e parceiros;
3.4.2. Desenvolver uma relação duradoura, de fidelização e adesão com as comunidades;
3.4.3. Priorizar o diálogo constante e construtivo nas comunidades, transmitindo informações de
forma honesta e objetiva;
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3.4.4. Comprometer-se com frequência e rapidez de resposta a eventuais solicitações das
comunidades no entorno das operações;
3.4.5. Contribuir positivamente com o desenvolvimento local, investindo em projetos
socioambientais nas comunidades;
3.4.6. Apoiar a economia das comunidades impactadas, através da contratação de fornecedores
locais, quando possível;
3.4.7. Investir recursos, sejam humanos ou financeiros, em ações socioambientais em
comunidades no entorno das operações.

3.5 Garantir a gestão da qualidade nas nossas operações
A NTS tem como objetivo construir, instalar, operar e realizar a manutenção de gasodutos na
região Sudeste, visando ao transporte seguro e sustentável de gás natural. Para tal, a
organização compromete-se a:
3.5.1

Atender às expectativas dos acionistas, clientes e demais partes interessadas de forma
segura e rentável;
3.5.2 Gerir nossos processos a partir da identificação e análise das questões internas e externas
pertinentes ao nosso propósito e direcionamento estratégico;
3.5.3 Garantir o desdobramento estratégico em objetivos e metas;
3.5.4 Manter o comprometimento com a capacitação, motivação e valorização de nossos
profissionais, na busca da excelência em segurança operacional na execução das nossas
atividades;
3.5.5 Utilizar com eficiência, sustentabilidade e responsabilidade os recursos naturais confiados
a nós e inerentes às nossas operações;
3.5.6 Operar nossos ativos com segurança e eficiência operacional, dentro de um ambiente
organizacional motivado e comprometido com as metas da organização;
3.5.7 Buscar inovação tecnológica por meio da pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias;
3.5.8 Garantir a confiabilidade das medições do gás natural através da implantação de
processos e sistemas que maximizem os resultados com uma adequada gestão de
recursos;
3.5.9 Preparar a NTS para um ambiente com múltiplos cientes, desenvolvendo as atividades de
planejamento e programação com recursos próprios;
3.5.10 Assegurar a adequada gestão de riscos através da utilização de ferramentas de gestão da
integridade dos dutos;
3.5.11 Garantir a regularidade na entrega de gás natural através da manutenção de elevado nível
de disponibilidade dos equipamentos em consonância com os planos de confiabilidade dos
sistemas.
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