POLÍTICA SHEQ
A SCHÜTZ desenvolve, produz e distribui produtos e soluções em sistema para as seguintes áreas de negócio:
z SISTEMAS DE EMBALAGEM
z SISTEMAS DE ENERGIA
z SERVIÇOS INDUSTRIAIS
z COMPÓSITOS
Nosso sistema de gestão integrado (sistema SHEQ) se baseia em padrões aplicáveis a nível internacional com relação
à segurança e saúde no trabalho, proteção do meio ambiente e gestão de energia, segurança e qualidade alimentar,
de acordo com todos os regulamentos estatuários e outras regras, normas e acordos voluntários em vigor.
Nossos colaboradores são responsáveis por garantir que os padrões e regulamentos sejam aplicados e cumpridos a
qualquer momento.

NOSSO SISTEMA SHEQ SE BASEIA NOS SEGUINTES PRINCÍPIOS:
SEGURANÇA E SAÚDE
Prevenir lesões e doenças em nossos colaboradores é nossa principal prioridade. Por isso, é da responsabilidade
primordial de nossos colaboradores aprimorar continuamente as medidas de segurança no trabalho e de proteção
da saúde em sua área de responsabilidade. Essa responsabilidade compreende tanto nossos processos e seu ambiente
de trabalho imediato e mais amplo, como também nossos produtos, suas características e seus efeitos em terceiros.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
A satisfação de nossos clientes com nossos produtos e serviços se baseia na confiança em que nossos produtos
cumpram a finalidade esperada. No caso de sistemas de embalagem e armazenamento, por exemplo, nossos
produtos e processos de produção são desenhados de modo a garantir que a qualidade irrepreensível de nossos
produtos de envasamento permaneça inalterada durante o transporte e armazenamento.
Nosso objetivo é aumentar continuamente o benefício para nossos clientes com relação aos produtos e serviços que
oferecemos. Queremos ser a primeira escolha. A satisfação dos clientes é a chave para o sucesso atual e futuro da
empresa. O objetivo consiste em superar as expetativas dos clientes.

SUSTENTABILIDADE
Esforçamo-nos por otimizar constantemente a sustentabilidade de nossos processos e processos objetivando a reduzir
a um mínimo o impacto ambiental e o uso de recursos e a aprimorar nosso desempenho ambiental relacionado com a
energia.
Uma boa ilustração de nosso conceito de sustentabilidade é o uso consciente e crescente de produtos multiuso e
materiais reciclados de acordo com os elevados padrões que estabelecemos para assegurar produtos sem defeito e
elevada qualidade dos processos.
O desenvolvimento sustentável de nossa empresa depende de um trabalho profissional e qualificado de nossos
colaborados. Para o garantir, oferecemos treinamento intenso e oportunidades de desenvolvimento profissional para
nossos colaboradores.

EFICIÊNCIA
O processo padronizado do sistema SHEQ permite uma operação eficiente, no pleno respeito dos requisitos da
segurança no trabalho, proteção da saúde e meio ambiente, segurança alimentar, eficiência energética e qualidade.
Nós definimos metas estratégicas e operacionais, controlamos nossos processos, atribuímos os recursos necessários,
medimos o alcance de nossos objetivos usando indicadores de performance adequados e estabelecemos novos
objetivos e medidas com base nos resultados alcançados. Desse modo, melhoramos continuamente a eficácia da
empresa e promovemos seu desenvolvimento positivo.
Nossa Política SHEQ é obrigatória para o Grupo SCHÜTZ no mundo todo. Todos os diretores de nossa empresa
asseguram que seus colaboradores estejam cientes de seu conteúdo e que o compreendam e implementem.
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SERVIÇOS

POLÍTICA SHEQ
POLÍTICA DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL.
VASITEX VASILHAMES, atuante no segmento de recuperação, reciclagem, gerenciamento de frotas de embalagens e
logística reversa, busca 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, com base nos seguintes princípios.

PRINCÍPIO NO. 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 NO. 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 no processo, minimizar
impactos ambientais, racionalizando consumos e eliminando desperdícios.

PRINCÍPIO NO. 4: ATENDIMENTO ÀS NORMAS
Cumprir requisitos legais e dos clientes, sempre que aplicáveis às nossas atividades,
produtos e serviços.

PRINCÍPIO NO. 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.

