Política Integrada para Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança
Divulgação da Política Integrada Intertek do Brasil, versão de 27/02/2016.
Baseada na Política de HS do Intertek Group Plc de 18/05/2015
e na Política de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas o Intertek Group Plc de 16/10/2014.

Política Integrada para Qualidade Meio Ambiente Saúde e Segurança
Nós da Intertek acreditamos que oferecendo serviços com qualidade aos nossos clientes, com respeito ao meio
ambiente e preservando a integridade dos colaboradores e terceiros sob nossa responsabilidade seremos
reconhecidos como líderes na nossa área de atuação no mercado de testes, inspeções e certificações.

Essa crença se traduz através desta política integrada, onde documentamos os nossos compromissos:
➢

Analisar e melhorar continuamente nossos serviços e processos em todos os aspectos desta política;

➢

Proporcionar e manter um ambiente de trabalho saudável e seguro para nossos funcionários, clientes e
terceiros que possam ser afetados por nossos negócios e processos, baseado na prevenção de acidentes,
doenças ocupacionais e na prevenção da poluição, evitando danos ao meio ambiente que possam ser
oriundos de atividades e serviços relacionados aos nossos negócios.

➢

Buscar em todas as nossas operações a meta de obter um índice zero de lesões e buscar minimizar os
impactos ao meio ambiente na execução de nossos processos.

➢

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no âmbito do Protocolo de Quioto.

➢

Assegurar que todas as unidades do grupo no Brasil operem em cumprimento das leis, regulamentos e
normas locais de Saúde e Segurança e Meio Ambiente.

Para cumprir com esses requisitos, na medida do razoavelmente praticável, a Intertek no Brasil irá:
➢

Auditar a implementação e contínua adequação desta Política.

➢

Se assegurar que todos os funcionários estão cientes desta política e tornando-a conhecida durante os
processos de indução e de capacitação.

➢

Proporcionar as informações, as recomendações e os recursos necessários para assegura-se que os
funcionários sejam adequadamente capacitados e que compreendam sua responsabilidade pessoal pela
qualidade, por sua própria segurança e pela segurança dos demais e ao meio ambiente.

➢

Se assegurar que se registrem, informem e investiguem os incidentes relacionados com o nosso trabalho
e que se tomem as medidas preventivas necessárias quando a isso corresponda.

➢

Se assegurar que o equipamento fornecido pela companhia, ou em seu nome, é o adequado para o
propósito ao qual se destina.

➢

Reduzir o descarte de materiais, as emissões de carbono e a utilização de recursos.

➢

Desenvolver um alto nível de consciência de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança entre os
funcionários e se assegurar que adotem práticas de trabalho seguras e ambientalmente adequadas em
todos os locais de trabalho.

➢

Supervisionar e informar seu desempenho quanto a Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.
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