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POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

             Política de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente da GTM 
 
A GTM, empresa especializada na comercialização e distribuição de produtos químicos na 
América Latina, atua com agilidade, ética, transparência e paixão para conectar as 
necessidades de seus clientes a um amplo e diferenciado portfólio de produtos e 
representadas, oferecendo soluções que criam valor e melhoram a vida diária. 
 
Conduzimos todas as nossas atividades com o compromisso de que as questões 
relacionadas a Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente sejam tratadas não somente 
para cumprimento das obrigações legais, mas sim com foco em assegurar o atingimento dos 
mais altos padrões do nosso setor em médio e longo prazos. Trataremos estas questões 
como prioridade em todos os níveis da organização para que atendam aos seguintes 
objetivos: 
 

 
PROMOVER A SATISFAÇÃO E SEGURANÇA DOS CLIENTES 
• Conectamos as necessidades de nossos clientes e fornecedores, disponibilizando produtos 

e serviços com foco na satisfação, qualidade, segurança e cumprimento dos requisitos 
aplicáveis garantindo a distribuição responsável de produtos químicos. Orientamos e 
apoiamos nossos clientes no uso adequado dos produtos, compartilhando processos 
seguros e conhecimento que solucionem seus problemas.  

 
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 
• Promovemos a proteção do meio ambiente e a prevenção da contaminação, através de 

operações responsáveis e seguras, e de acordo com os requisitos legais e outros requisitos 
assumidos. Otimizamos o uso de recursos naturais, gerenciando aspectos e impactos 
ambientais associados as nossas atividades, produtos e serviços, com o propósito de 
promover o desenvolvimento sustentável. 

 
PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E A SAÚDE DOS COLABORADORES E PARTES 
INTERESSADAS 
• Trabalhamos preventivamente para fornecer um ambiente seguro e saudável para a 

prevenção de lesões e problemas de saúde, garantindo o bem-estar de todos os 
colaboradores, visitantes e prestadores de serviços.  

• Promovemos a cultura de saúde e segurança no trabalho com o propósito de que os 
colaboradores participem ativamente na eliminação dos perigos e redução dos riscos em 
SST (Saúde e Segurança do Trabalho).  

 
PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS E DO SGI 
• Incentivamos que cada um de nossos colaboradores possua o compromisso de melhorar 

continuamente o desempenho do SGI, através da busca de soluções e oportunidades de 
otimização de processos, com foco na evolução constante, sustentável e estruturada de 
todos os aspectos do nosso negócio. Investimos em tecnologia para tornar nossos 
processos informatizados, ágeis, flexíveis e eficazes e proporcionar um serviço de 
excelência a nossos clientes e representadas. 
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