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A Tetra Tech Brasil, fornecedora de soluções técnicas e inovadoras em engenharia e consultoria, 

prioriza um ambiente de trabalho seguro e saudável, a preservação do meio ambiente e a qualidade 

de seus serviços e produtos, com foco no atendimento às necessidades e expectativas de seus 

clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e comunidade. 

 
Com relação ao seu Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Saúde, Segurança  

& Meio Ambiente e Compliance, baseado nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 e ISO 17025:2017 a Tetra Tech Brasil compromete-se a: 

 
▪ Estar em conformidade com os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis em cada uma 

das jurisdições em que atua; 

▪ Identificar perigos e gerenciar riscos em saúde e segurança, e mapear aspectos e prevenir 

impactos ambientais, antes de iniciar uma atividade e durante toda a execução dos serviços; 

▪ Consultar e incentivar a participação dos colaboradores; 

▪ Comunicar e treinar os colaboradores, buscando assegurar a competência no desempenho 

de suas atividades; 

▪ Garantir uma operação consistente e a imparcialidade em todos os processos; 

▪ Buscar a melhoria contínua em serviços e produtos, processos e sistema de gestão, 

disseminando e incorporando melhores práticas; 

▪ Promover princípios éticos, políticas e sistemáticas de integridade. 

 
As lideranças da Tetra Tech devem guiar e influenciar pelo exemplo, articulando suas equipes e 

coordenando os esforços em atividades produtivas e eficientes, desenvolvidas em ambiente seguro 

e saudável, e em condições ambientalmente adequadas. Além de incentivar que condutas que 

violem os princípios éticos, caso ocorram, sejam reportadas por meio dos canais de denúncias. 

 
Todos os colaboradores devem assumir a responsabilidade de zelar por sua saúde e segurança, 

estendendo os cuidados aos seus colegas, preservar o meio ambiente, primar pela qualidade dos 

serviços e produtos executados e também devem incorporar em sua rotina toda sistemática 

prevista em diretrizes corporativas e contribuir para o aprendizado e crescimento organizacional. 
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