Politica de QESH Sulzer
1. Definições
QESH é uma abreviação para Quality, Environment, Occupational Safety and Health (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança Ocupacional e
Saúde).
2. Propósito
A Política de QESH da Sulzer constitui a base do compromisso da administração com o QESH para sustentar os esforços da Sulzer para
conduzir suas atividades de negócios em conformidade com as legislações de QESH e as mais altas normas de éticas.
3. Direcionamento
A Politica QESH Sulzer tem alcance mundial e se aplica a todos os funcionários e sites de todos os locais.
4. Fundamentos
 Nosso objetivo é o desenvolvimento sustentável com produtos inovadores, criando um alto valor do ciclo de vida para nossos clientes,
que também garantem um ambiente seguro e saudável para as futuras gerações.
 Respeitamos os direitos humanos e encorajamos o comportamento ético ao longo das nossas organizações.
Segurança em primeiro lugar é atitude básica para todas as nossas atividades.
 Respeitamos, cumprimos ou excedemos os requisitos legais, bem como os padrões industriais e da Sulzer.
 Somos comprometidos em desenvolver nossos produtos de acordo com os padrões aplicáveis da indústria e os requisitos
relevantes de segurança, saúde e meio ambiente.
 Apoiamos uma abordagem preventiva, aplicamos o gerenciamento e prevenção de riscos, para sustentar um sucesso empresarial sólido.
 Visamos evitar as ineficiências e desperdícios de qualquer tipo, aplicando os princípios do LEAN.
 Para documentar a nossa conformidade com a Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde, todas as atividades de fabricação e
serviços realizados em um ambiente sob o controle da Sulzer, devem ser realizados sob certificados emitidos de acordo com a ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 (ou OHSAS 18001) e / ou SCC.

6. Excelência Operacional
 Nossas melhores práticas e procedimentos do LEAN seguem processos estruturados e são documentados no sistema de gestão, para
alcançar e manter padrões de alta qualidade.
 Nós nos esforçamos para melhorar continuamente nossos processos de negócios e sistemas de gestão, bem como nossos produtos e
serviços, medindo, comparando e auditando processos relevantes, e aplicando o princípio do "PDCA".
 Nosso sistema de gestão abrange e contêm todos os regulamentos, diretrizes, definições, processos e documentos para apoiar o
treinamento de nossos funcionários e a integração de atividades.
 Cuidamos e nos preocupamos com o nosso meio ambiente, tomamos medidas preventivas para minimizar o efeito de nossas
atividades e produtos para o meio ambiente.
 Fornecemos um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos os funcionários e contratados. Nós capacitamos todos os
nossos funcionários para que reconheçam os riscos e tomem as ações apropriadas para minimizar os mesmos.
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5. Parceria com os Clientes
 Conhecemos as expectativas dos nossos clientes e nos empenhamos para satisfazê-los da forma mais segura, econômica e ecológica.
 Monitoramos, medimos e utilizamos o feedback dos clientes para entender as necessidades e tendências do mercado, e aumentar
a satisfação do cliente sem comprometer esta política do QESH.

7. Pessoas Engajadas
 Todos os funcionários devem receber treinamento adequado em todos os tópicos relevantes de QESH e no sistema de gestão.
 É esperado que os funcionários atuem com responsabilidade em seus deveres diários, que estejam sempre em conformidade com os
requisitos legais, QESH e Sulzer. Espera-se que evitem uma conduta que seja ou possa parecer uma violação da lei e que abordem as
não conformidades e os potenciais de melhoria em relação a todos os assuntos relacionados ao QESH.
8. Gestão e Diálogo
 Nossa gestão lidera pelo exemplo e incentiva continuamente um comportamento consciente de qualidade, saudável, seguro,
amigável ao meio ambiente.
 Nossa gestão analisa regularmente o sistema de gestão, o desempenho dos processos, a definição de metas e os resultados de
QESH.
 Nos esforçamos continuamente para ter boas relações e comunicação aberta em todos os aspectos de segurança, saúde e meio
ambiente, relevantes para os vizinhos em nossas comunidades e outras partes interessadas.
9 Implementação
No mínimo, a gestão em todos os níveis deve garantir que o significado e a intenção da Política de QESH da Sulzer sejam refletidos na
Política QESH de sua respectiva área de responsabilidade. A implementação desta política do QESH é descrita adicionalmente nos
Princípios de Gestão QESH da Sulzer.
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