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Compromisso & Excelência Clariant

A Clariant compromete-se com operações e desenvolvimento ético
e sustentável em todas as suas atividades comerciais, de acordo com
seu próprio Código de Conduta e com o Responsible Care® (Atuação
Responsável®). A Clariant esforça-se para fomentar uma cultura de
negócios de melhoria contínua, assim como uma competitividade
sustentável e um alto desempenho, tendo sempre em vista os padrões
éticos estabelecidos pela empresa.

Responsabilidade

A Clariant tem a responsabilidade ética por práticas de negócios
que se mostrem sustentáveis, econômicas, ecológicas e justas. A
Responsabilidade Social Corporativa é, portanto, um componente
integral de nossa filosofia empresarial. Todos os funcionários da
Clariant são treinados para assumirem a responsabilidade relativa à
sua função, nível de autoridade e qualificação.

Sistema de Gestão da Clariant

O Sistema de Gestão certificado da Clariant segue todas as normas
internas e externas as quais a empresa está vinculada e constitui
a estrutura documental que embasa seus objetivos e programas.
O sistema mantém a conformidade com as normas lS0 9001, ISO
14001, 0HSAS 18001, ISO 50001 e com o programa Responsible Care®.
Sustentabilidade Corporativa significa, para nós, alcançar e manter
um alto nível de qualidade em todos os aspectos de nossos negócios
e de nossas atividades relacionadas com Meio ambiente, Segurança e
Saúde, com a Responsabilidade Social e com o Responsible Care®.

Cumprimento

O cumprimento das leis, dos padrões internacionais, das normas
internas e do Código de Conduta da Clariant é requisito básico
para todas as nossas atividades. A Clariant aprecia as iniciativas
voluntárias e fornece suporte adequado para o desenvolvimento
de normas ambientais, energéticas, de saúde e segurança eficientes
e eficazes.

Segurança, Proteção e Meio Ambiente

Entre os objetivos mais importantes da Clariant estão a segurança
e a proteção de suas atividades no mundo todo, assim como de seus
colaboradores e do meio ambiente. Definimos objetivos de proteção
válidos para todo o grupo e monitoramos e avaliamos todos os
aspectos de nossas atividades.

Gestão de Riscos e Emergência

É pré-requisito para os processos de nossos negócios uma avaliação
abrangente dos riscos relacionados às nossas operações e aos nossos
produtos. Estabelecemos uma organização local e global para garantir
uma gestão adequada e respostas emergenciais abrangentes.

Inovação e Administração de Produto

Estamos convencidos de que é essencial entender as necessidades
de nossos clientes. A inovação e o foco no cliente são a chave dos
nossos negócios. Desenvolvemos permanentemente novos e melhores
produtos e serviços de forma a agregarem valor e com a garantia
de serem usados em todo o seu ciclo de vida de modo seguro aos
funcionários, aos clientes, ao público e ao meio ambiente.

Operações e Processos Sustentáveis

Tomamos iniciativas para reduzir os riscos ambientais, de segurança
e de saúde na produção, armazenagem, distribuição e uso de nossos
produtos e no descarte de resíduos. Isto inclui a utilização eficiente
da energia e dos recursos e a melhoria contínua de nossos processos
para minimizar o impacto de nossas atividades no meio ambiente pelo
aumento de nossa performance ambiental e energética.

Gestão de Terceiros

Nosso objetivo é criar relacionamentos com nossos fornecedores e
contratados terceirizados que sejam mutuamente benéficos para dar
suporte a nossos serviços, fundamentados em nossos padrões internos
de ESHQ, os quais incluem a Responsabilidade Social Corporativa e o
Responsible Care®. Incentivamos nossos fornecedores e prestadores
de serviços a adotarem padrões que sejam comparáveis às políticas da
Clariant.

Comunicação

A Clariant promove a cultura da comunicação transparente e proativa
como elemento-chave para os relacionamentos profissionais de
confiança. Todas as partes interessadas são informadas regularmente
a respeito de nossas atividades, metas e de nosso desempenho ESHQ
e energético. Identificamos sistematicamente as preocupações e
expectativas das partes interessadas.

Monitoramento e Revisão

Monitoramos e revisamos regularmente todos os aspectos dos
negócios e processos, incluindo os assuntos de Responsible Care®.
Nossa qualidade e nosso desempenho compõem de forma integral as
nossas prioridades e o nosso planejamento.
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