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Nossas
prioridades
Saúde e segurança

Desejamos que nossos colaboradores
regressem para casa tão saudáveis quanto
estavam quando saíram para o trabalho e
usufruam de uma aposentadoria saudável.
Por isso colocamos a segurança em
primeiro lugar!

Segurança e
qualidade dos
produtos

Sustentabilidade

Compliance

Mais informações
sobre nossas políticas

Cada colaborador é responsável por assegurar que seus
processos e de seus colegas sejam realizados de forma
segura, da maneira indicada e conforme aprovados. A
conformidade dos regulamentos relativos à segurança
profissional é obrigatória.
Nossos colaboradores recebem regularmente
capacitação sobre saúde e segurança no local de
trabalho – de acordo com o Índice de Desempenho de
Segurança (do inglês, Safety Performance Index - SPI).

A segurança de nossos produtos é a chave
para o sucesso de nossa empresa. Nosso
sistema de gerenciamento de higiene fornece
o quadro necessário para garantir que
tomemos todas as precauções possíveis para
proteger nossos filmes de contaminação.

Estabelecemos os mais elevados padrões em todas
as áreas e em todos os níveis de nossos negócios.
Trabalhamos apenas com empresas que aceitem e
implementem nossas orientações. O treinamento
contínuo ajuda a sensibilizar os colaboradores às
nossas orientações em matéria de higiene e segurança
entre os colaboradores.

Nosso objetivo é antecipar as necessidades
de nossos clientes e supri-las efetivamente.
Visamos alcançar a máxima satisfação
do cliente oferecendo a mais elevada
qualidade.

Para nós, isso significa: orientação para o cliente, uma
cultura empresarial que se baseia em nossos princípios
de qualidade partilhados por todos, procedimentos
estandardizados, processos rigorosamente controlados,
lealdade dos colaboradores e um melhoramento contínuo
de nossos produtos e serviços.

Nosso objetivo é usar os recursos
de forma mais eficiente possível e reduzir
continuamente nosso gasto de energia.

Por isso, usamos sistemas de produção inovadores e
avançados que aumentam a eficiência.

Estamos empenhados em melhorar a
qualidade de vida e em proteger os recursos
naturais. Pretendemos usar recursos – por
ex. energia, água, matérias-primas – de
forma eficiente e responsável. Nossa carteira
de produtos é concebida para colocar
em prática nossas metas em termos de
sustentabilidade. A gestão ambiental é um
compromisso que requer o apoio de todos
os colaboradores.

Nossos sistemas de gestão ambiental nos ajudam
a assegurar que todos os nossos produtos, serviços
e processos contribuam para a proteção do meio
ambiente e dos recursos de nosso planeta. Encorajamos
nossos colaboradore a sugerirem oportunidades de
melhoramento ambiental – por ex., iniciativas para
economia de energia – e a usar medidas que poupem
recursos – como desligar as luzes quando não estão
sendo usadas – no ambiente de trabalho e em casa.

Estamos empenhados em manter os mais
elevados padrões de conduta empresarial e
de gestão corporativa em todo o mundo. O
código de conduta e ética da kp se baseia
em nossos valores. Isto é fundamental para
manter nossa integridade no mercado e
indispensável para a gestão de uma empresa
bem-sucedida e respeitada.

Nossos colaboradores devem cumprir e respeitar
totalmente as leis e regras aplicáveis em seu trabalho
diário. O mesmo demandamos de nossos parceiros de
negócios. Os princípios de compliance são definidos
pelos gerentes e diretores da Klöckner Pentaplast.
Evidentemente cumprimos plenamente os regulamentos
e a legislação e cada um dos colaboradores da kp
tem ciência de que o cumprimento das mesmas é sua
obrigação.

Além disso, os colaboradores são encorajados a
comunicar quaisquer oportunidades de melhoramento
da eficiência energética a seu supervisor.

