POLÍTICA SHEQ DA SCHÜTZ
O COMPROMISSO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nosso sistema de gestão (Sistema SHEQ) é baseado nas normas internacionais aplicáveis à segurança e saúde ocupacional, gestão ambiental e energética,
segurança alimentar e qualidade, juntamente com todos os regulamentos legais e outras regras aplicáveis, regulamentos e compromissos voluntários.

Todos os funcionários são obrigados a cumprir essas regras, especialmente no que diz respeito a:

SEGURANÇA E SAÚDE

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

SUSTENTABILIDADE

z A prevenção de lesões e doenças em
nossos funcionários é a nossa principal
prioridade

z A satisfação do cliente é baseada em
nossos produtos cumprindo de forma
confiável a finalidade pretendida

z As medidas de segurança ocupacional
e proteção da saúde devem ser
continuamente melhoradas no escopo
de responsabilidade de cada
funcionário

z O design funcional e os processos
de produção seguros garantem
que a qualidade dos produtos de
envase de nossos clientes permaneça
intacta durante o transporte e
armazenamento

z Isso inclui produtos, processos e
ambiente de trabalho

z O desenvolvimento contínuo garante
e melhora a qualidade de nossos
produtos, processos e serviços

z Os processos e produtos são
continuamente aprimorados ao longo
de toda a cadeia de valor para:
- Evitar contaminação
- Reduzir o uso de recursos
- Melhorar o desempenho
relacionado à energia
- Aumentar a participação de
produtos reutilizados, atendendo a
todos os requisitos de qualidade
z As habilidades e qualificações de
nossos funcionários são
continuamente aprimoradas,
fornecendo treinamento
extensivo e oportunidades de
desenvolvimento profissional

EFICIÊNCIA
z Os processos são planejados,
implementados e continuamente
melhorados levando em consideração
o contexto da organização com todas
as partes interessadas e os riscos e
oportunidades associados
z Garantimos que todos os processos
de trabalho são economicamente
eficientes, ao mesmo tempo em
que cumprem integralmente com as
condições e requisitos da estrutura
z Os processos são gerenciados com
metas e figuras-chave no Ciclo
PDCA

NOSSA MISSÃO
Nosso objetivo é aumentar continuamente os benefícios de nossos produtos e serviços para nossos clientes. Queremos ser a primeira
escolha. O sucesso presente e futuro da empresa depende da satisfação de nossos clientes. Nosso objetivo é superar as expectativas
de nossos clientes.
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POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURANÇA
DE ALIMENTOS, QUALIDADE, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL.
VASITEX VASILHAMES e SVB – EMBALAGENS DO NORDESTE, atuantes no segmento de
recuperação, reciclagem, gerenciamento de frotas de embalagens e logística reversa, buscam
continuamente a manutenção da liderança em seu ramo de atuação, mantém a qualidade dos seus
serviços, a proteção do meio ambiente e a saúde e segurança de seus colaboradores, clientes e
fornecedores em geral.
SCHÜTZ VASITEX, desenvolve, produz e distribui embalagens de uso industrial e de uso alimentício,
propiciando rastreabilidade e reciclagem pós consumo. Busca continuamente a manutenção da
liderança em seu ramo de atuação, mantém a qualidade dos seus produtos, a proteção do meio
ambiente e a saúde e segurança de seus colaboradores, clientes e fornecedores em geral visando
aprimoramento dos processos e do Sistema Integrado de Gestão, sob os seguintes princípios:
Princípio n° 1: CLIENTES
Proporcionar satisfação plena. Excelência no atendimento, soluções inovadoras, produtos e serviços
competitivos, contínuo aperfeiçoamento dos processos produtivos e sistema de gestão para manter
sempre a qualidade assegurada.
Princípio n° 2: SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
Prevenir lesões e doenças ocupacionais, garantindo integridade física e saúde dos colaboradores.
Princípio nº 3: MEIO AMBIENTE
Proteger e contribuir, de todas as formas possíveis, para o desenvolvimento sustentável. Gerir
adequadamente os resíduos gerados nos processos, minimizar impactos ambientais racionalizando
consumos e eliminando desperdícios.
Princípio n° 4: ATENDIMENTO ÀS NORMAS
Cumprir requisitos legais e dos clientes, sempre que aplicáveis às nossas atividades, produtos e
serviços.
Princípio n° 5: MELHORIA CONTÍNUA
Aperfeiçoar contínua e constantemente os processos, produtos, serviços e, sistemas de gestão;
estabelecendo objetivos e metas alinhados ao planejamento estratégico, em busca de garantir
integral satisfação das partes interessadas e também, para um futuro melhor.
Princípio n° 6: BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO*
Cumprir todos os requisitos de BPF, pertinentes à segurança de alimentos prevenindo qualquer tipo
de contaminação.
Princípio n° 7: COMUNICAÇÃO
Assegurar que a comunicação com as partes interessadas, internas e externas, seja transparente e
adequada.
*Aplicável à unidade SCHÜTZ VASITEX: Viela Urga, 692 – Bonsucesso – Guarulhos/SP
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