Política da Qualidade,
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
A Bayer Crop Science está compromissada em garantir a segurança e saúde de seus
colaboradores, a preservação do meio ambiente, inovação e a qualidade de seus
produtos e serviços. É por isso que assumimos os seguintes compromissos:

// Trabalhar para o atendimento da legislação vigente, além dos requisitos
corporativos nas áreas de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade,
estabelecendo objetivos e metas claras e atingíveis;
// Desenvolver um sistema de gestão integrado que favoreça a melhoria contínua
dos processos, destinando os recursos necessários para o cumprimento desta
política, dentro de uma estrutura de gerenciamento de custos eficiente;
// Eliminar perigos, prevenir riscos, com o intuito de reduzir o número de
incidentes, acidentes e doenças ocupacionais, tendo como objetivo a sua total
eliminação e o fornecimento de locais de trabalho seguros e saudáveis;
// Identificar e mensurar os aspectos e impactos ambientais derivados das
operações, garantir a integridade do subsolo, reduzir a quantidade de recursos
críticos utilizados, as emissões atmosféricas e a geração de resíduos, com
foco em sustentabilidade para a preservação do Meio Ambiente;
// Promover processos de alta qualidade para satisfazer as necessidades e
expectativas de nossos clientes e partes interessadas;
// Promover treinamentos, capacitação e conscientização para todos os
colaboradores de acordo com suas responsabilidades e funções;
// Manter um constante diálogo com a comunidade, funcionários, contratados,
clientes e fornecedores em concordância com os valores da nossa Política;
// Assegurar a qualidade e a integridade de dados como base para a segurança
de nossos processos e produtos;
// Desenvolver nossas atividades respeitando os direitos humanos de todos os
trabalhadores. A Bayer Crop Science não tolerará trabalho infantil ou forçado,
discriminação, assédio ou violência;
// Assegurar a consulta e participação dos trabalhadores e seus representantes
nos assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho.
SEM-QESH-PG-SGI-002 - Revisão 02 - Vigente desde 02/03/2021 - Aplicável aos seguintes escopos:
ISO 9001:2015 - Milho: Produção de campo e unidades de beneficiamento de sementes; ISO 9001:2015 - Soja: Gestão de
produção, beneficiamento e disponibilização de sementes comerciais em Multiplicadores; ISO 14001:2015 - Milho: Produção de
campo, fazendas próprias e de terceiros e unidade de beneficiamento de sementes pré-comerciais; ISO 45001:2018 – Milho:
Unidades de beneficiamento de sementes.
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