POLÍTICA DO RESPONSIBLE CARE
Revisada em 01 de dezembro de 2014

A CHEMTRADE está comprometida com o Responsible Care®, sendo esse fundamental para o
sucesso de nossos negócios. Responsible Care é o nosso compromisso em fazer e sermos
reconhecidos por fazer a "coisa certa”. Os princípios do Responsible Care formam a base de nossa
filosofia de negócios, em relação à sustentabilidade social, econômica e ambiental. A Chemtrade
aplica esses princípios para buscar a melhoria contínua de nossa performance nas áreas de gestão
ambiental, proteção à saúde e à segurança, transporte seguro, gestão de segurança de processos e
integridade de nossos processos, produtos, serviços e atividades.
A Chemtrade aplica os seguintes princípios na implementação da ética do Responsible Care:
1.

Promover o conhecimento do Responsible Care e inspirar nossos funcionários a aderirem a
esses princípios, para criar uma cultura de Responsible Care por toda a nossa organização.

2.

Respeitar nossos funcionários, assim como todos os demais interessados, e estimular o trabalho
em conjunto em busca da melhoria contínua de nossos processos de negócios, de modo a
garantir que nossos produtos sejam manufaturados de forma segura, e nossos produtos e
matérias primas sejam transportados, utilizados e descartados ou reciclados com segurança
durante seus ciclos de vida, para proteger a segurança, a saúde e a integridade de nossos
funcionários e demais interessados.

3.

Projetar, desenvolver, manter e operar processos de negócios com foco na excelência
sustentável, incluindo: produtos e processos mais seguros, maior segurança, saúde e
integridade das pessoas e redução de nosso impacto no meio ambiente pela compreensão do
ciclo de vida de nossos produtos, de forma a melhor identificar métodos responsáveis para a
conservação de recursos, prevenção de poluição e eficiência energética.

4.

Ser proativos em tomar medidas preventivas para identificar, reduzir e administrar nossos riscos,
e para proteger a segurança, a saúde e a integridade de nossos funcionários e de todos os
demais interessados.

5.

Comunicar nossa performance no Responsible Care ao público e assumir a responsabilidade
para com os interessados, os quais têm o direito de conhecer os riscos e os benefícios do que
fazemos e de expressar sua opinião acerca de nossos produtos, serviços, atividades e
operações.

6.

Apoiar a educação e a pesquisa sobre os efeitos ao meio ambiente, à segurança e à saúde e a
integridade de nossos produtos e processos, que possam melhorar as vidas das pessoas, e
buscar atingir ou exceder as expectativas de responsabilidade social e envolvimento com a
comunidade, e

7.

Participar cooperativamente do processo de políticas públicas, para promover leis e normas
eficazes, que protejam a comunidade, o local de trabalho e o meio ambiente, atendendo-as ou
excedendo-as em conteúdo e espírito.
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