
 
 

 
  
  

                   
 

A CHEMTRADE acredita que os princípios de Responsible Care®, ou Atuação Responsável, são a chave de nosso 
sucesso nas áreas social, econômica e de sustentabilidade ambiental. O Responsible Care® representa nosso 
compromisso de fazer e sermos vistos fazendo a “coisa certa”. Ele constitui a base de nossa filosofia empresarial 
em todas as áreas, incluindo-se aí as de Gestão Ambiental, Segurança e Saúde, Transporte, e Gestão de Segurança 
de Processos. Os diretores da Chemtrade esperam que todos sejam responsáveis e comprometidos com os 
princípios de Responsible Care®. Demonstramos nosso compromisso com o Responsible Care®: 
 
• Promovendo a conscientização de Atuação Responsável na organização como um todo e inspirando outras 

pessoas a aderir a estes princípios.  

• Definindo metas que convidem nossos funcionários e terceiros interessados a lutar pela melhoria contínua 
de nossos processos.  

• Assegurando a administração responsável de nossos produtos, matérias-primas, emissões e fluxos de 
resíduos durante todo o seu ciclo de vida. 

• Alcançando a excelência operacional mediante a concepção, manutenção e operação de nossas instalações 
de maneira segura, confiável e ambientalmente saudável.  

• Implementando procedimentos e fornecendo treinamento e ferramentas que identifiquem, reduzam e 
administrem nossos riscos, a fim de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e confiável a nossos 
funcionários e às comunidades em que atuamos.  

• Cumprindo nossas obrigações de conformidade e identificando métodos responsáveis de conservação de 
recursos, prevenção de poluição, minimização de resíduos e eficiência energética.  

• Demonstrando responsabilidade e capacidade de resposta frente a nossos parceiros, inclusive às 
comunidades em que atuamos, encorajando o diálogo e comunicando nossos riscos, benefícios e 
desempenho em Responsible Care®. 

• Apoiando a inovação nos aspectos ambientais, de segurança, confiabilidade e saúde de nossos produtos e 
processos, para melhorar ainda mais a vida de todos, agregando valor e nos esforçando para atender ou até 
ultrapassar as expectativas de responsabilidade social e sensibilização da comunidade. 
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