Princípios De Negócios Da SGS
SUCESSO É...

SAÚDE E
SEGURANÇA

QUALIDADE E
PROFISSIONALISMO

ASSEGURAR A SEGURANÇA E A
SAÚDE NO LOCAL DE TRABALHO

ASSEGURAR A RESPONSABILIDADE
EM NOSSOS ATOS E COMUNICAÇÕES

Protegemos completamente todos os
colaboradores, contratados, visitantes,
pessoas de interesse, ativos físicos da
SGS e o meio ambiente contra qualquer
incidente, exposição e qualquer tipo
de dano relacionado ao trabalho.

Incorporamos a marca SGS e
sua independência em nossos
comportamentos e atitudes diários.
Temos o cliente como foco e o
compromisso como excelência. Somos
sempre transparentes, concisos
e precisos. Empenhamo-nos em
melhorar continuamente a qualidade
e em promover a transparência.
Respeitamos a confidencialidade do
cliente e a privacidade individual.

RESPEITO

SUSTENTABILIDADE

LIDERANÇA

ASSEGURAR UM TRATAMENTO
JUSTO A TODAS AS PESSOAS

ASSEGURAR UMA CONTRIBUIÇÃO
VALIOSA DURADOURA PARA A
SOCIEDADE

ASSEGURAR O TRABALHO EM
EQUIPE E A REFLEXÃO

INTEGRIDADE
ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO DE
UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA
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Agimos com integridade e com
responsabilidade. Respeitamos regras,
leis e regulamentações dos países
onde operamos. Não ficamos isentos;
somos suficientemente confiantes
para apontar problemas e possuímos
conhecimento e experiência para levar
em consideração os que nos são trazidos.

Respeitamos os direitos humanos. Todos
nós assumimos a responsabilidade
de criar um ambiente de trabalho
baseado em dignidade, oportunidades
iguais e respeito mútuo. Promovemos
a diversidade em nossa força
de trabalho e não toleramos
nenhum tipo de discriminação.

Usamos nossa dimensão e experiência
para promover um futuro mais
sustentável. Buscamos a minimização de
nosso impacto sobre o meio ambiente
em toda a cadeia de valor. Somos bons
cidadãos corporativos e investimos
nas comunidades onde operamos.

Somos empreendedores apaixonados e
com um desejo incessante de aprender
e inovar. Trabalhamos em uma cultura de
abertura, na qual o trabalho inteligente é
reconhecido e premiado. Fomentamos o
trabalho em equipe e o compromisso.

VAMOS ASSEGURAR QUE A SGS SEJA UM ÓTIMO LUGAR PARA TRABALHAR
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constitui a versão vinculativa.

