
Política do sistema
de gestão integrado

A visão da Chemtrade é criar valor através da Química Responsável. 

Estamos comprometidos em ser o fornecedor preferencial de produtos e serviços para usuários de produtos 
químicos no mercado nacional, fornecendo valor consistente aos nossos clientes, parceiros de negócios e 
outras partes interessadas. 

Demonstramos nosso compromisso com o Sistema de Gestão:

 � Identificando questões internas e externas relevantes para gerir de forma eficaz os riscos, oportunidades 
e impactos das nossas atividades.

 � Garantindo a conformidade com todos os requisitos legais, requisitos do Sistema de Gestão Integrado, 
normativos e todos os demais pertinentes a cada uma de nossas atividades.

 � Garantindo a conformidade e melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado e de nossos processos, 
produtos e serviços.

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

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

 � Alcançando a excelência operacional mediante à concepção, manutenção e operação de nossas instalações 
de maneira segura, confiável e saudável para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho e 
ambientalmente saudável.

 � Buscando eliminar perigos e reduzir riscos de saúde e segurança do trabalho.

 � Mantendo processo de consulta e participação dos trabalhadores no desenvolvimento, planejamento, 
implementação, avaliação de desempenho e ações para melhoria do Sistema de Gestão da Saúde e 
Segurança do Trabalho.

 � 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.

 � 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.

 � 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.

 � Aumentando a satisfação do cliente atendendo aos requisitos de nossos clientes internos e externos.

 � Estabelecendo objetivos que cumpram a finalidade desta política e a direção estratégica da empresa.
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