POLÍTICA

DE SUSTENTABILIDADE

ÉTICA
de acordo com a SA8000
·· Compromisso com o cumprimento de todas as leis
estaduais vinculantes e aplicáveis
·· Compromisso com o contínuo aperfeiçoamento dos
serviços sociais e do sistema ético de gestão
·· Tolerância zero com trabalho infantil, forçado ou
compulsório
·· Tolerância zero com discriminação
·· Implementação de proteção da saúde e segurança
ocupacional
·· Direito à liberdade de associação ao sindicato
·· Garantia do salário mínimo legal
·· Cumprimento do horário legal de trabalho
·· Integração dos fornecedores e comunicação de
nossos princípios éticos

Preocupações com a
compliance?
Linha direta: 0-800-890-0288
Código de acesso: 833-400-1136

BPF

DE COSMÉTICOS
de acordo com a ISO 22716
·· Compromisso com o aperfeiçoamento contínuo do
padrão de BPF
·· Cumprimento de todos os regulamentos de higiene
aplicáveis no que se refere a pessoas, ambiente e à
área técnica
·· Documentação correta das transações comerciais
relevantes
·· Teste dos materiais de partida, produtos intermediários
e acabados
·· Comunicação e treinamento de regulamentos de BPF
·· Divulgação dos princípios BPF e
verificação do grau de implementação nos
fornecedores

Energia
de acordo com a ISO 50001
·· Compromisso em seguir todas as leis, obrigações e
requerimentos de todas as entidades relacionadas a
energia
·· Compromisso de melhoria contínua do sistema
operacional de gerenciamento de energia e do
desempenho relacionado à energia, bem como de
quaisquer atividades relacionadas

Bernd Wagner, Managing Director
Marc Hamacher, Managing Director
Lisa Däschlein, Quality Management

SUSTAINABILITY
HAS MANY COLOURS

· · Criação e comunicação de objetivos, bem como suas
métricas a avaliações
· · Compromisso em oferecer todos os recursos
necessários para atingir os objetivos definidos
· · Responsabilizar-se pela eficiência energética na
compra de produtos e serviços estabelecendo
requerimentos claros aos fornecedores
· · Proteção ambiental como um princípio corporativo e
uso consciente dos recursos

QUALIDADE
de acordo com a ISO 9001 e IFS-Broker
· · Compromisso com a implementação de todas as
legislações aplicáveis
· · Compromisso com a existência de processos
contínuos de aperfeiçoamento
· · Qualidade impecável e máxima produtividade são a
mais alta exigência de nossos processos de produção
· · Entrega de nossos produtos e serviços na quantidade
correta e dentro do prazo
· · Pleno cumprimento de todas as especificações/
requisitos acordados e direcionados a nós
· · Qualificação e aumento da competência metodológica
de nossos colaboradores e colaboradoras
· · Integração antecipada de nossos fornecedores e
parceiros, além de maior desenvolvimento de suas
capacidades
· · Definição de objetivos anuais de qualidade, que sejam
mensuráveis para análise e desenvolvimento contínuo

ESH

MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA
OCUPACIONAL E SAÚDE
de acordo com a ISO 14001 e a ISO 45001
· · Compromisso com o cumprimento de todas as leis
vinculantes e aplicáveis
· · Aperfeiçoamento contínuo da segurança ocupacional e
proteção ambiental no âmbito operacional
· · Gestão de emergências para evitar danos pessoais,
materiais e ambientais
· · Treinamento, informação e motivação de nossos
colaboradores e colaboradoras
· · Comunicação aberta com as partes interessadas
· · Segurança ocupacional e proteção ambiental como
princípio corporativo
· · Criar, medir e avaliar metas traçadas
· · Requisitos para nossos fornecedores e prestadores de
serviços

Segurança em primeiro lugar!
Trata-se de sua saúde pessoal.

Gebhard Geoff, Environment
Jürgen Blank, Environmental Management &
Laura Rittgarn, Safety & Health
Occupational Safety
Mario Caprarola, Environment, Safety & Health Klaus Meier, Energy Management
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