POLÍTICA DO
A Bayer - Unidade Camaçari, está comprometida em garantir a segurança e saúde de
seus colaboradores, a preservação do meio ambiente e a qualidade de seus
produtos e serviços oferecidos aos nossos clientes e parceiros.
É por isso que assumimos os seguintes compromissos:
Trabalhar como UM TIME para o atendimento da legislação vigente, além dos requisitos
corporativos de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, estabelecendo objetivos e
metas claras e atingíveis para alcançar nível de excelência operacional;
Promover e fortalecer um sistema de gestão integrado que viabilize e sustente a nossa
licença de operação e melhoria contínua dos processos, destinando os recursos
necessários para o cumprimento desta política, dentro de uma estrutura de gerenciamento
de custos competitiva;
Identificar, eliminar perigos e prevenir riscos, com o intuito de reduzir o número de
incidentes no que tange às pessoas, processos operacionais e meio ambiente. Provendo
condições de trabalho seguras e um ambiente de bem-estar para a prevenção de lesões e
doenças;
Preservar o Meio Ambiente e garantir a sustentabilidade, identificando e mensurando os
aspectos e impactos ambientais derivados das operações e produtos e respeitando os
requisitos legais. Garantir o controle das emissões atmosféricas e a geração de efluentes
e resíduos ao longo do ciclo de vida dos produtos;
Fornecer produtos com alta qualidade, com a melhor tecnologia, promovendo a melhor
experiência em produtos e serviços com o objetivo de satisfazer as necessidades e
expectativas dos nossos clientes, mantendo nossa posição como parceiro preferencial.
Promover treinamentos, capacitação e conscientização para todos os funcionários e
contratados de acordo com suas responsabilidades e funções. Favorecer a consulta e
participação dos trabalhadores, ou seus representantes, promovendo um ambiente de
desenvolvimento profissional, onde nossos colaboradores possam contribuir com
conhecimento na melhoria dos processos e licença de operação;
Interagir com as partes interessadas em concordância com os nossos compromissos e
desenvolver alternativas de melhoria contínua promovendo inciativas de inovação e
digitalização que garantam a sustentabilidade do negócio em seu contexto;
Promover a Inclusão e Diversidade em todas as nossas interações, eliminando barreiras,
promovendo a mudança cultural e criando um ambiente em que todas as pessoas se
sintam apoiadas e respeitadas, permitindo que nossos times passem a ser cada vez mais
inovadores e trabalhem em prol de seu potencial máximo.
Escopo do Sistema: “Produção de PCl3 ( Tricloreto de Fósforo) e DSIDA ( Iminodiacetato
Dissódico) e produção, transferência e venda de PIA (Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético)”.

