
 
Automotive & Aerospace Coatings 
 

Política de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade 
 

As Unidades de Negócios de Vehicule Refinishes e Specialty Coatings, 

incorporando seus valores ao Sistema Integrado de Gestão e  

apropriadamente ao seu propósito, natureza e escala dos riscos e impactos, 

 

declara comprometimento em: 

 

 Desenvolver parcerias bem sucedidas com foco no cliente;  

 Alcançar os resultados previstos pelos acionistas, adotando o compromisso com a entrega, 
cumprindo com o que foi prometido; 

 Adotar a paixão pela excelência, nos esforçando para sermos os melhores em tudo o que 
fazemos, todos os dias; 

 Desenvolvermos, compartilharmos e utilizarmos os nossos pontos fortes pessoais para 
termos sucesso como uma equipe e vencermos juntos. 

 Proteger a saúde e a segurança dos colaboradores, contratados, clientes e vizinhos; 

 Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os colaboradores e 
contratados prevenindo lesões e doenças; 

 Prover informações, instruções e treinamento em saúde, segurança, meio ambiente e 
qualidade para os colaboradores, contratados, clientes e outros que manuseiam nossos 
produtos e/ou tecnologias; 

 Proteger o meio ambiente prevenindo a poluição, controlando e minimizando os impactos 
ambientais; 

 Desenvolver produtos e processos que ajudem à preservação dos recursos naturais e do 
meio ambiente; 

 Expandir o interesse por saúde, segurança, meio ambiente e qualidade entre clientes e 
fornecedores, através do gerenciamento de produtos; 

 Assegurar que as atividades sejam conduzidas para prevenir danos e prejuízos para os 
clientes, colaboradores, contratados, comunidade, outras partes interessadas e ao meio 
ambiente; 

 Adotar práticas de segurança patrimonial para proteger as pessoas, os ativos, as informações 
e a propriedade intelectual contra danos e perdas acidentais ou intencionais; 

 Atender aos requisitos legais aplicáveis e outros subscritos pela organização que se 
relacionem a seus aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho, qualidade e 
demais requisitos de clientes; 

 Estabelecer e analisar criticamente os objetivos e metas de saúde, segurança, meio ambiente 
e qualidade, provendo os recursos necessários;  

 Analisar criticamente os requisitos do Sistema Integrado de Gestão e demais sistemas de 
gerenciamento estabelecidos, melhorando sua eficácia continuamente. 

 Cumprir as diretrizes e melhores práticas para o atendimento dos requisitos estabelecidos no 
PSM - Process Safety Management (Gestão de Segurança de Processo). 

 Manter a conformidade com requisitos corporativos para processos de produção (inclui 
Product Stewardship) e serviços através de controles padronizados (Excelência Operacional). 

 Atender aos princípios éticos de conduta e boas práticas de relacionamento interpessoal e de 
negócios, com o comprometimento em integrar os valores fundamentais do grupo AkzoNobel. 
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