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Política Ambiental

Política Ambiental

A kp é a parceira preferida mundialmente para soluções de filmes que está empenhada em antecipar
e satisfazer as necessidades dos clientes. Com a dedicação para melhorar a qualidade de vida e proteger
os recursos do nosso planeta, nós queremos ser reconhecidos como a empresa número um em qualidade
e desempenho superiores e com um portfolio de produtos que atende às necessidades de sustentabilidade
de nossos clientes ao redor do mundo.
O nosso sistema de gestão ambiental fornece a estrutura organizacional para assegurar que nossos produtos, serviços ,
e processos são protetores do meio-ambiente e dos recursos do planeta Terra. Como parte deste sistema, nós constantemente
revemos e melhoramos os nossos processos e objetivos para assegurar que nós estamos atendendo e estamos acima de
ambos os requerimentos dos clientes e dos regulamentos. Todos os funcionários são responsáveis pela constante avaliação
e melhoria de seu trabalho através da aplicação de nossa política ambiental.
n Nós estamos fazendo nossa parte para promover as práticas
de negócios sustentáveis e proteger e melhorar o meio-ambiente
através de nossas operações globais.

n Instituindo sistemas de circuito fechado com os clientes para
receber de volta seus resíduos industriais para reciclagem em
novos produtos de filme.

n Obtendo materiais de forma responsável e aplicando as
melhores práticas e técnicas disponíveis para minimizar
a diminuição de recursos e otimizar a eficiência de processo.

n Melhora contínua da eficiência de energia através da
modernização das plantas de produção existentes e do
aumento da produtividade.

n Empregando práticas de gerenciamento responsável para
assegurar que as emissões, águas residuais, e os volumes de
desperdícios de material permaneçam o mais baixo possível.

n Investindo em infraestrutura de reciclagem de plástico para
maximizar o uso de materiais recicláveis.

n Usando os dados de ciclo de vida disponíveis e outros estudos
relevantes para mostrar como várias resinas alternativas se
comparam aos critérios chave de sustentabilidade.

n Oferecendo os filmes SmartCycle® feitos com vários níveis
garantidos de conteúdo de garrafa plástica reciclada pós
consumo.

n Educando a cadeia de valor sobre os mitos e os fatos da
embalagem sustentável para deixar nossos clientes aptos
a fazerem escolhas conscientes de embalagem sustentável.

n Inovando os filmes para atender as necessidades de mercado
para: pesagem leve, conteúdo pós consumo e pós industrial,
conteúdo renovável, e baixa emissão de gases de efeito estufa
(GHG).

n Reduzindo a espessura de camada de nossos filmes onde
possível para minimizar o uso de matéria prima e ajudar os
nossos clientes a reduzir o volume de embalagem.

n Instalando unidades de energia auxiliares (UEAs) na frota
de caminhões de propriedade da kp para minimizar o consumo
de energia e reduzir as emissões de CO2.
n Otimizando a logística, tamanho de carga, e localização para
minimizar as emissões de CO2.
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Política de Saúde e Segurança

A kp é a parceira preferida mundialmente para soluções de filmes que está empenhada em antecipar e satisfazer as
necessidades dos clientes. Nós estamos comprometidos em proteger a saúde e segurança de cada funcionário como
a principal prioridade de nossa organização.
Através de uma liderança proativa, promoveremos uma melhoria contínua da saúde e da segurança do funcionário,
e conduziremos as operações de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis, como também em conformidade
com nossas próprias políticas e procedimentos de saúde e segurança.
Para cumprir este compromisso, nossos princípios de orientação são:
n A segurança no trabalho é tão importante quanto a produção,
a qualidade, a higiene, a proteção ambiental e os custos.
Se tiver dúvida lembre-se: Segurança Primeiro!
n Queremos que nossos funcionários venham para o trabalho
saudáveis, voltem para casa saudáveis, e se aposentem saudáveis.
n Todos os acidentes podem ser evitados! Assim nossa meta
é prevenir acidentes e evitar doenças ocupacionais.
n A responsabilidade pela segurança no trabalho é da gerência
executiva, supervisores e funcionários.
n Através de nosso próprio comportamento, cada um de
nós estabelece um padrão e serve como um exemplo à ser
seguido para os outros. Ordem e limpeza são pré-requisitos
para a segurança.
n Todos os funcionários tem a obrigação de assegurar a sua
própria segurança e a segurança de seus colegas e a observar
os requerimentos, as regras, e as instruções que se aplicam ao
seu local de trabalho.
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n Nossos fornecedores contratados serão completamente
integrados dentro de nossos requerimentos de segurança.
n Observar os regulamentos de segurança é a base para um
ambiente de trabalho seguro. Violações não serão toleradas.
n A gerência executiva disponibilizará os recursos necessários para
alcançarmos nossas metas de segurança.
n Os funcionários devem ser completamente e regularmente
treinados pela gerência em procedimentos de segurança,
protocolos, e instruções operacionais. Isto significa trabalhar
com inteligência e bom senso.
n Os acidentes no local de trabalho e incidentes com danos são
para serem completamente investigados de forma oportuna pela
gerência. Para prevenir recorrências, os problemas devem ser
imediatamente e permanentemente remediados.
n Os Líderes de Projeto avaliarão todas as mudanças de processo
em produção e administração, com respeito às práticas de saúde
e segurança, antes da implementação.
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Política de Higiene

Política de Higiene

A kp é a parceira preferida mundialmente para soluções de filmes que está empenhada em antecipar
e satisfazer as necessidades dos clientes. Com dedicação para fornecer somente o mais alto nível de filmes
higiênicos, nós queremos ser reconhecidos como a empresa número um em limpeza e qualidade superiores
e com um portfolio de produtos que atende às necessidades dos clientes.
O nosso sistema de gestão de higiene fornece a estrutura organizacional necessária para assegurar que nós estamos
tomando todas as precauções possíveis de acordo com os padrões regulamentares para proteger nossos filmes da
contaminação. Fornecer produtos legais e seguros que atendem às nossas responsabilidades para com os nossos clientes é
da maior importância. Como parte deste sistema, todos os filmes que entrarão em contato com produtos sensíveis tais como
alimentos, farmacêuticos , e cosméticos estão sujeitos aos nossos padrões de higiene para evitar a exposição à contaminação.
Nós constantemente revemos e melhoramos os nossos processos e objetivos para assegurar que nós estamos atendendo
e estamos acima de ambos os requerimentos dos clientes e dos regulamentos. Todos os funcionários são responsáveis pela
constante avaliação e melhoria de seu trabalho através da aplicação de nossa política de higiene.
n Nossos funcionários, subcontratados, convidados, e visitantes
devem aderir aos regulamentos de higiene nas áreas de
produção, manutenção e armazenagem e devem ajudar a evitar
a contaminação física, química, e microbiológica de nosso filme.
A política será informada para todas as pessoas antes de
entrarem dentro destas áreas.
n Deve-se somente entrar na área de produção quando estiver
usando a roupa limpa de proteção prescrita a qual inclui botões
de pressão e é sem bolsos exteriores na área do tórax. Não
é permitido sair das instalações da empresa usando a roupa de
proteção. Para trabalhos envolvendo sujeiras deverão ser usados
macacões descartáveis.
n Qualquer pessoa que esteja sofrendo de uma doença infecciosa
deve reportar à gerência sobre isto antes de entrar nas áreas de
produção.
n O consumo e armazenagem de alimentos, bebidas, remédios,
e produtos de tabaco na área de produção são estritamente
proibidos. Somente as áreas de descanso/cantina devem ser
usadas para tal finalidade. Pertences pessoais devem ser
mantidos nos armários. Estas regras também se aplicam para
os laboratórios e as oficinas.

n Usar e portar telefones celulares pessoais não é permitido;
porém, telefones celulares autorizados da empresa podem
ser usados.
n Pessoas que usem unhas postiças e/ou esmalte para unhas
devem usar luvas descartáveis para entrar na área de produção.
n A pele ferida ou lesada deve ser coberta com curativo ou
bandagem a prova de água.
n Depois de comer e fumar, depois de pausas de trabalho e
especialmente depois de ir ao banheiro, as mãos devem ser
lavadas e desinfetadas antes de entrar nas áreas de produção.
n Trazer qualquer tipo ou forma de vidro para dentro das
instalações da empresa requer o consentimento da gerência
executiva de acordo com a política de vidro. Todas as quebras
de vidro devem ser reportadas.
n A ordem e a limpeza devem ser mantidas todo o tempo,
particularmente com respeito a assegurar a segurança de
produto após reparo, manutenção, e tarefas de limpeza.
n Toucas para cabelo devem ser usadas nas áreas de higiene
designadas.

n O uso de relógios de pulso e jóias (i.e colares, anéis, brincos,
piercings, pulseiras, braceletes, e broches) não é permitido.
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Política de Qualidade

A kp é a parceira preferida mundialmente para soluções de filmes que está empenhada em antecipar
e satisfazer as necessidades dos clientes. Nós temos o compromisso de sermos líderes em satisfação do
cliente pelo fornecimento consistente de serviços e produtos de qualidade superior através de melhorias
contínuas e desenvolvimento dos funcionários.
n Liderança: Os líderes da kp são apaixonados por qualidade.
n Organização Focada no Cliente: Os clientes são a base
do nosso sucesso.
n Desenvolvimento de Pessoas: Criar uma cultura para que as
pessoas vivam de acordo com os nossos princípios de qualidade.
n Envolvimento de Pessoas: Envolver todos os funcionários em
qualidade.
n Qualidade de Projeto: Projetar a qualidade em nossos produtos
e processos desde o início.
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n Parar e resolver Problemas: Produzir um produto de qualidade
à primeira vez.
n Gerenciamento Visual: Tornar os problemas visíveis para
conduzir melhorias.
n Melhoria Contínua: Conduzir a melhoria contínua de todos
os produtos e processos.
n Relacionamentos com Fornecedores: Os fornecedores são
integrantes para o sucesso de nossa qualidade.
.
n Trabalho Padrão: Os processos de trabalho padronizados
reduzem a variação e o desperdício.
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