
 
 
 

POLÍTICA DE QUALIDADE, SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO-AMBIENTE (CSMA) 

 
Somos uma empresa líder em soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria da energia, que 
exploramos novos mercados e oportunidades e  trabalhamos, pro-ativamente, com nossos clientes 
para gerar soluções adequadas para suas necessidades. 
 

 
Diferençamo-nos através da nossa Marca e do nosso pessoal, dentro de um marco de inovação e 
melhora continua. 
 
A nossa finalidade, através dessa Política, é assegurar que as operações se desenvolvam em um 
marco de Qualidade, Saúde, Segurança e proteção do Meio-Ambiente, desenvolvendo nossos 
colaboradores e nos envolvendo, ativamente, com as comunidades nas quais agimos. 
 
Operamos de forma ética, promovemos a agilidade, eficiência e satisfação dos nossos clientes internos 
e externos. 
 

 
É o nosso compromisso permanente: 

 
• Operar sob um Sistema de Gestão Integrado focalizado nos nossos processos com o objetivo de 

garantir a sustentabilidade dos negócios, ser  dia a dia mais eficientes e gerir, adequadamente, 
os riscos. 

• Implementar, desenvolver, sustentar e melhorar, em forma continua, um Sistema de Gestão 
Integrado baseado nas normas internacionais, como uma estrada direcionada para a excelência 
e a sustentabilidade das nossas operações. 

• Considerar a Gestão Integrada de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio-Ambiente como 
ferramenta essencial para o desenvolvimento das nossas atividades em todos os âmbitos dos 
quais participamos. 

• Fomentar a inovação e a criatividade, promovendo o aporte de novas ideias e projetos  de 
superação. 

• Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis, de forma a eliminar os perigos e 
reduzir os riscos para a Saúde e Segurança no Trabalho, estabelecendo mecanismos de 
consulta e participação dos trabalhadores. 

•  Garantir o manejo responsável dos aspectos ambientais das nossas atividades. 
• Fazer uso racional dos recursos naturais de forma a preservar o meio-ambiente. 
• Cumprir com os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis a nossas operações. 

 
 

Através desses compromissos, aderimos à filosofia Perez Companc, às  Políticas  Corporativas 
relacionadas, diretrizes e boas práticas, sendo o fiel cumprimento uma obrigação de todos os níveis da 
empresa. 
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