
A aplicação e implementação desta política corporativa de EHSQ é fundamentada em nosso Sistema de Gestão de EHSQ.

A eficácia e conformidade são adequadamente auditadas tanto interna quanto externamente e o desempenho de EHSQ da

empresa é regularmente monitorado e reportado de forma adequada.

Atualmente e no futuro, a qualidade de nossos produtos, serviços e processos, bem como a excelência nos negócios e na 

proteção ambiental, saúde e segurança (EHS), continuarão a ser um fator decisivo de sucesso e um diferencial 

fundamental do Grupo BASF no mercado global.

EHSQ
Segurança, Saúde, Proteção Ambiental e Qualidade

A estratégia corporativa da BASF é voltada para o cliente e se compromete tanto com a responsabilidade social 

quanto com a sustentabilidade. Com o nosso Sistema de Gestão de Proteção Ambiental, Saúde, Segurança e 

Qualidade (EHSQ), elaborado com base nos princípios orientadores da iniciativa Atuação Responsável®, 

gestão da qualidade e outras normas de gestão relevantes, possibilitamos à BASF criar a química para um 

futuro sustentável. A melhoria contínua da segurança, saúde, proteção ambiental, qualidade, energia, eficiência 

de recursos e responsabilidade social está fundamentada em nossa estratégia corporativa e reforça nossa 

filosofia quanto à condução de todas as nossas atividades e relacionamento com terceiros. Esta política 

estabelece os princípios gerais e fundamentais para todas as nossas disciplinas e processos de EHSQ.

Políticas Globais

Énossa responsabilidade:

• Cumprir os requerimentos legais, regulatórios e comerciais relacionados.

• Praticar os valores e princípios do Código de Conduta BASF e todos os padrões BASF.

• Garantir que nossos produtos e serviços, fluxos de processos internos e confiabilidade de entrega 

atendam às necessidades e requerimentos atuais e futuros dos clientes, unindo nossos objetivos às 

expectativas deles e monitorando sua satisfação.

• Produzir e comercializar produtos seguros e sustentáveis. Fornecer as devidas informações aos nossos 

clientes para que possam transportar, armazenar, manusear, utilizar e descartar nossos produtos com 

segurança.

• Preservar a saúde e segurança de nossos colaboradores, contratados, clientes e comunidades vizinhas, 

por meio da identificação contínua dos perigos e da minimização dos riscos.

• Reduzir os impactos ambientais de nossos produtos, operações, cadeia de suprimentos e serviços.

• Garantir a gestão adequada de crises e resposta a emergências e gerenciar ativamente as não 

conformidades, inclusive aquelas que envolvem fornecedores ou clientes.

• Melhorar continuamente nosso Sistema de Gestão de EHSQ, a eficiência da energia em nossas 

operações e buscar a produção com economia de recursos e, sempre que possível, substituir 

substâncias perigosas por alternativas mais seguras.

• Garantir a segurança de nossos colaboradores e de nossos bens.

• Manter uma comunicação aberta e transparente a respeito dos temas de EHSQ com todas as partes 

interessadas internas e externas, buscar uma boa gestão do relacionamento externo resultando na 

melhoria do desempenho da BASF e de suas partes interessadas e gerar uma conscientização 

ambiental.

• Garantir que nossos colaboradores recebam treinamento adequado visando sua segurança, a proteção 

de sua saúde, o respeito ao meio ambiente e os requerimentos de qualidade.

• Garantir que todos os parceiros que trabalham com a BASF compartilhem nosso compromisso com a 

segurança, saúde, proteção ambiental e qualidade.
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