
A implementação da política global de EHS está baseada em nosso Sistema de Gestão 
do Responsible Care®, na dedicação e participação ativa de todos os colaboradores.

EHS
Segurança, Saúde e Proteção Ambiental

Por meio de nosso comprometimento com os princípios do Responsible Care® e da 
inovação, possibilitamos que a BASF transforme a química para um futuro sustentável. 
A melhoria contínua da segurança, saúde, proteção ambiental, energia, e�ciência de 
recursos e responsabilidade social está ancorada em nossa estratégia e demonstra 
nossa �loso�a na operação de instalações próprias e gerenciamento de terceiros. Nós 
integramos este princípio em todos os nossos processos de negócio.

Políticas Globais

É nossa responsabilidade:

▪   Atender aos requisitos legais, regulatórios e requerimentos relacionados ao comércio;
▪   Praticar os valores e princípios do código de conduta da BASF, assim como os      

         requerimentos internos;
▪   Produzir e comercializar produtos seguros e sustentáveis;
▪   Preservar a saúde e a segurança de nossos colaboradores, contratados e    

         comunidades vizinhas;
▪   Minimizar riscos e impactos ambientais de nossos produtos, operações e serviços; 
▪   Melhorar continuamente a segurança de nossas operações;
▪   Melhorar continuamente a eficiência energética de nossas operações e buscar   

         processos para o consumo eficiente de recursos;
▪   Garantir a segurança de nossos colaboradores, propriedade e informações sensíveis;
▪   Manter uma comunicação aberta e transparente relacionada a tópicos de EHS com  

         todas as partes interessadas internas e externas.
▪   Assegurar que nossos colaboradores recebam treinamentos apropriados para sua  

         segurança, a proteção de sua saúde e respeito ao meio ambiente;
▪   Garantir que todos os parceiros trabalhando com a BASF compartilhem de nosso  

         comprometimento com a segurança, saúde e proteção ambiental.
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No futuro, também a qualidade dos produtos, serviços e processos, bem como a excelência 
empresarial, continuará a ser  um fator decisivo de sucesso e uma  característica central de 
destaque do Grupo  BASF no mercado mundial.

Qualidade

A estratégia "Nós transformamos a química” só pode ser considerada e�caz se os 
clientes estiverem satisfeitos com a BASF. Portanto, nós queremos garantir que 
nossos produtos e serviços, �uxos de processos internos e con�abilidade de entrega 
atendam às necessidades atuais e futuras e aos requisitos dos clientes. Nós 
vinculamos os nossos objetivos às expectativas dos clientes, monitoramos sua 
satisfação e gerenciamos ativamente as não-conformidades.

Políticas Globais

Um sistema de gestão atuante e que inclua a gestão de riscos é um pré-requisito  para 
a qualidade, para que se tenha reação flexível e rápida às mudanças, bem como para 
criar valor, crescimento e sustentabilidade. Nós nos esforçamos para melhorar  
continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade da BASF. Isso é  
comprovado regularmente por organismos de certificação externos.

Os líderes dentro da BASF criam condições nas quais os colaboradores estejam 
empenhados no atendimento dos objetivos da qualidade. Eles fornecem aos  
colaboradores os recursos necessários, treinamento e autoridade para agir com  
responsabilidade. Nossos líderes inspiram, incentivam e reconhecem a contribuição dos 
colaboradores.

Nós garantimos que os colaboradores estejam cientes dos requisitos de qualidade em  
seu trabalho e ambientes e que eles tenham um alto nível de educação para que possam  
trabalhar com autonomia e com alta motivação.

A BASF busca uma boa gestão de relacionamento externo, que resulta em um melhor 
desempenho próprio e das partes interessadas. Há uma maior capacidade de criar valor 
para as partes interessadas, pelo compartilhamento de recursos e competências e 
gerenciamento dos riscos relacionados à qualidade.
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§
Trade Control

Trade Control é instrumento geral de política de segurança nacional e internacional, 
que integra o sistema de gerenciamento de riscos da organização, frequentemente 
exigido pelas autoridades competentes. Portanto, continuaremos a cumprir 
conscientemente as exigentes tarefas envolvidas no comércio, no controle das 
exportações e na segurança de produtos.

Todos os colaboradores BASF devem se comportar de forma responsável no comércio 
com produtos regulados e sensíveis e cumprir as regras e regulamentações aplicáveis.

Políticas Globais
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§O objetivo primordial e permanente continuará a ser assegurar o compliance, ou 
seja, uma adesão estrita e consistente aos regulamentos externos e internos, 
evitando assim o uso ilegal ou abusivo de produtos BASF.

O planejamento, controle e implementação de Trade Control se destina a 
minimizar ou, idealmente, prevenir os riscos associados. A finalidade é evitar danos 
potenciais à BASF e garantir a proteção do meio ambiente, saúde e segurança.

Para esse fim, a administração adota ações preventivas e reativas através da 
introdução de medidas de controle para assegurar que o Trade Control esteja 
adequadamente implementado (Programa Interno de Compliance para Trade 
Control). Isso inclui o estabelecimento de uma organização e estrutura de processo, 
bem como métodos, abordagens, instrumentos e sistemas adequados para permitir 
a identificação de perigos relevantes, avaliação de riscos e o início de contramedidas 
adequadas.

O propósito desta Política é criar uma estrutura de ação para Trade Control dentro 
do Grupo BASF. 


