
  
 
 
 
 
 

 
 

Para a NTS, a sustentabilidade é alcançada quando seus negócios geram valor para seus(as) acionistas, 

clientes e demais partes interessadas. A empresa apoia o fortalecimento social e a integridade de seus 

ativos, garantindo continuamente a melhoria dos serviços, do desempenho ambiental e da gestão da saúde 

e segurança de seus(as) funcionários(as) e comunidades afetadas, direta ou indiretamente, pela sua 

atividade. 

 

A NTS tem por princípio perseguir o Zero Dano e o objetivo de assegurar Zero Incidentes de Alto Risco. 

Com esses objetivos em mente e mantendo o compromisso com nossa visão, missão e valores, a empresa 

define seus princípios primordiais: 

 

1) Atuar com compromisso com a segurança, a saúde e o meio ambiente, considerando que todos 
os incidentes, lesões e doenças ocupacionais podem ser prevenidos e considerando o capital 
humano e o ambiental como bens de maior importância; 
 
Garantir a participação ativa da liderança na gestão da saúde, da segurança, da qualidade ambiental e de 
vida no trabalho, considerando esses fatores em todas as suas decisões; 
 
Privilegiar um diálogo permanente de envolvimento e consulta com nossa força de trabalho. 
 
2) Reduzir os riscos e impactos para nossos(as) empregados(as), contratados(as) e visitantes. 
Prevenir a poluição e o impacto na população potencialmente afetada pelas operações NTS; 
 
Otimizar o uso dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos e desenvolver soluções eficazes, prevenindo 
e compensando os seus impactos; 
 
3) Construir um ambiente saudável de trabalho e atuar com ética, transparência e conduta moral; 
 
Valorizar e apoiar a diversidade e não permitir qualquer discriminação, constrangimento ou assédio no 
ambiente de trabalho, em consonância com nossa política de Ambiente de Trabalho Positivo; 
 
4) Construir e fortalecer parcerias no entorno das operações, cultivando um relacionamento saudável 
e transparente junto às comunidades sob a área de atuação da NTS; 
 
Agir em conformidade com as leis, normas, regulamentos e políticas que se aplicam às atividades e 
produtos, enfatizando o cumprimento em toda a cadeia de valor; 
 
5) Garantir a gestão da qualidade de nossas operações, visando o transporte seguro e sustentável 
de gás natural; 
 
Atender às expectativas dos(as) acionistas, clientes, e demais partes interessadas de forma segura e 
rentável; 
 
Garantir o desdobramento estratégico em objetivos e metas; assegurar a confiabilidade das medições do 
gás natural, através da implantação de processos e sistemas que maximizem os resultados com uma 
adequada gestão de recursos. 


