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Esta política articula o enfoque da companhia com a gestão feita por parte da segurança
patrimonial. Ela faz parte de uma hierarquia1 escalonada de documentos e estabelece os
termos de referência para normas e diretrizes específicas da disciplina que devem ser lidas
em conjunto.
Temos o compromisso de garantir que os valores de nossa empresa sejam a base de nossas
práticas de gestão de segurança. Nossa principal função, alinhada com nossos valores, metas
e objetivos, será sempre proteger as pessoas, os ativos e a reputação da empresa,
assegurando um desempenho com integridade.
No cumprimento dos deveres de segurança patrimonial, garantiremos que somos guiados por
nosso respeito incondicional aos direitos humanos e que agimos sempre dentro dos limites
das leis e regulamentos dos países em que operamos.
O nosso compromisso com os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos
servirá como o motor principal em nossas práticas de gestão de segurança.
Além disso, nos esforçaremos para atingir a excelência no cumprimento dos seguintes
objetivos:
•
•

•
•
•

•

Cumprir as leis, regulamentos aplicáveis e os compromissos voluntários que
adotamos;
melhorar continuamente o nosso desempenho de segurança através da implantação
do esquema e normas do Grupo Corporativo, que estão alinhadas às melhores
práticas internacionais;
defender os nossos valores, a lei e o respeito aos direitos humanos;
atingir os mais elevados níveis de profissionalismo em nossa conduta;
abster-se sempre de qualquer ato de omissão ou comissão que possa ter um
impacto negativo no bom nome da empresa e na imagem profissional da função de
segurança patrimonial;
identificar, analisar, interpretar e mitigar proativamente as ameaças e riscos, para
apoiar a continuidade do negócio.

1

A hierarquia do grupo de documentos é a seguinte: os Valores, Políticas, Normas e Diretrizes da
empresa.
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