POLÍTICA MASS

(Política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança)
GTM:
Sendo uma empresa global, especializada na comercialização e distribuição de produtos químicos,
reconhece que a prevenção é um elemento chave para que suas atividades e processos se
desenvolvam garantindo a saúde e segurança de seus colaboradores, a preservação do meio
ambiente, a qualidade de seus produtos e serviços, e o respeito aos requisitos regulamentares.
Para isso, as questões relacionadas ao Sistema MASS são tratadas com o mesmo nível de
compromisso que as demais estratégias do negócio, estabelecendo objetivos, avaliando o
desempenho através de indicadores, e promovendo a divulgação desta Política a todas as partes
interessadas.
GTM TEM O COMPROMISSO DE:
•

Fornecer produtos, serviços e soluções de Qualidade, mantendo um enfoque de satisfação do
cliente, através do cumprimento de seus requisitos e dos requisitos das partes interessadas.

•

Melhorar continuamente o desempenho do Sistema MASS.

•

Criar um local de trabalho seguro, livre de lesões e doenças ocupacionais, para garantir o bem-estar
integral de todos os colaboradores, através da redução dos riscos.

•

Evitar danos à comunidade e ao meio ambiente, realizando operações limpas, responsáveis e
seguras, prevenindo a contaminação, e gerenciando os aspectos e impactos ambientais associados
a suas atividades, produtos e serviços.

•

Apoiar os clientes e outras partes interessadas, no manuseio seguro dos produtos, fornecendo
informações de segurança, soluções inovadoras e acompanhamento, em busca de uso, produtos e
processos mais seguros.

•

Operar de acordo com os padrões do Sistema MASS, com as legislações aplicáveis, e outros
requisitos que a organização determine, em matéria de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e
Segurança.

•

Investigar e determinar as causas dos incidentes e das enfermidades ocupacionais, e tomar ações
de forma efetiva e imediata.

•

Envolver os colaboradores e seus representantes, garantindo que sejam treinados, capacitando-os
em desempenho seguro, limpo e produtivo de suas funções, promovendo a cultura MASS, e
adotando como princípios, o respeito às leis trabalhistas, à aprendizagem contínua e à
responsabilidade social.

•

Manter um alto nível de preparação para responder frente à qualquer emergência ou eventualidade.

•

Selecionar, informar e controlar os provedores e contratados, assegurando que estes cumpram com
todos os requisitos aplicáveis do Sistema MASS.
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