
                                                                                                                
 

Política do Sistema Integrado de Gestão Oxiteno 

 

Somos uma organização responsável, comprometida em agregar valor à sociedade e trazer evolução 

através da química.  Nosso relacionamento na organização e com todas as partes interessadas é baseado 

em ética, integridade e transparência.   

Para nós, a Sustentabilidade é uma jornada sem fim em promover e garantir a qualidade de nossos 

processos, produtos e serviços, a criação de valor para o acionista, as melhores práticas em saúde, 

segurança e conservação ambiental e o desenvolvimento profissional, ético e social. Neste contexto, 

nós iremos: 

• Ser uma organização orientada ao cliente que se concentra no desenvolvimento de soluções alinhadas 

às necessidades da sociedade, em parceria com nossos clientes, que tenham um impacto ambiental e 

social positivo; 

• Demonstrar claro comprometimento com a Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e seus objetivos, impulsionando continuamente a melhoria do nosso sistema de gestão 

e promovendo o desenvolvimento do ambiente de trabalho com a consulta e participação dos 

colaboradores e seus representantes; 

• Promover a autoridade de interrupção do trabalho dos colaboradores que estejam em condição e/ou 

comportamento inseguro (princípio de ouro), assim como as Regras que Salvam Vidas através da 

redução e controle de perigos e riscos relacionados, a fim de prevenir qualquer lesão e doença relacionada 

ao trabalho, garantindo também a integridade de nossas instalações, sabendo que a segurança é mais 

do que uma prioridade, é um valor e que todos os acidentes são evitáveis; 

• Nos comprometer com a proteção do meio ambiente e a prevenção da poluição, tomando medidas 

para reduzir os impactos e as vulnerabilidades relacionados com as alterações climáticas, 

simultaneamente evitando impactos potenciais e riscos para a biodiversidade; 

• Adotar boas práticas de governança, práticas de concorrência leal e práticas de combate à pirataria, 

evasão, fraude e corrupção, conduzindo nossas ações em conformidade com os requisitos e 

regulamentos legais aplicáveis; 

• Estar alinhados com as melhores práticas de responsabilidade social, como combate ao trabalho 

escravo, liberdade de associação e direito a acordo coletivo, assim como direitos da criança e do 

adolescente. Respeitamos todo o tipo de diversidade e restringimos qualquer conduta discriminatória e 

relacionada a assédio; 

• Atuar de forma responsável a respeito da aquisição de imóveis, fazendo os melhores esforços para o 

uso adequado do terreno; 

• Promover todas as diretrizes do Responsible Care®, nas quais os objetivos e os resultados estão 

disponíveis ao público. 


