
Política do 
Sistema de 
Gestão Integrado
Integrated Management System Policy

A Enauta tem como compromisso 

trabalhar, de forma transparente, 

responsável e segura, em projetos

que gerem valor para os seus  

acionistas e benef ícios para a  

sociedade, minimizando os impactos 

ambientais, garantindo a satisfação 

do cliente, qualidade dos produtos/

Enauta is committed 

to working in a transparent, 

responsible and safe manner, 

on projects that generate value

for society, minimizing our impact 

on the environment, ensuring 

guidelines: 

serviços e a preservação dos seus 

ativos, considerando as seguintes :

customer satisfaction, quality

products/services and preserving 

our assets, abiding the following 

AGREGAR valor aos ativos da empresa, de forma a otimizar custos e 
minimizar riscos de maneira sustentável, considerando a melhoria contínua 
dos processos em todo o ciclo de vida do ativo.

ADD value to the company’s assets, optimizing cost and minimizing risk in a sustainable 
manner, considering continuous process improvement in all phases of the asset’s lifecycle.

diretrizes:

AGIR para a prevenção, mitigação e controle dos impactos adversos 
de nossas atividades ao meio ambiente, à saúde e à segurança.

ACT to prevent, mitigate and control any adverse impacts of our activities 

on the environment, health and safety.

ASSEGURAR os recursos necessários para alcançar a melhoria 
contínua do Sistema de Gestão Integrado.

ENSURE the provision of necessary resources to achieve the continuous 

nossas atividades, mantendo um canal de comunicação aberto 
com as partes interessadas.

DELIVER our business activities at a high performance level, keeping an 

open dialogue with all our stakeholders.

CONTRIBUIR para a melhoria da qualidade de vida, promovendo 
a ética e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos.

CONTRIBUTE to improving the life standards of local communities 

GARANTIR a satisfação de seus clientes, através do atendimento de 
seus requisitos.

GUARANTEE costumer satisfaction, in accordance with their requirements.

PROMOVER a conscientização dos funcionários para as 
questões de qualidade, segurança, meio ambiente, saúde, 
gestão de ativos e responsabilidade social.

health, asset management and social responsibility issues.
PROMOTE employee awareness regarding quality, safety, environment,

RESPEITAR a diversidade cultural e ambiental, fomentando o 
desenvolvimento sustentável.

for its shareholders and benefits 


