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POLÍTICA SOLENIS 
Responsible Care* 

1.0 Política 

Solenis International LP (“Solenis”) está comprometida em proteger o meio ambiente e garantir a 
saúde, a segurança e a proteção de nossos trabalhadores, suas famílias e as comunidades onde 
trabalhamos e vivemos. Além disso, estamos comprometidos com a prevenção de lesões e 
doenças relacionadas ao trabalho de nossos trabalhadores, eliminando perigos e riscos à 
segurança e à saúde ocupacional. Nós nos esforçamos para fornecer uma excepcional gestão de 
produtos para apoiar nossos clientes, fornecedores e os mercados que servimos. Nós trabalhamos 
para ser uma indústria líder nessas áreas e estamos comprometidos em operar nossas instalações 
e negócios globais usando os princípios do Responsible Care. 

2.0 Objetivos do Responsible Care 

Os valores, princípios e compromissos da Solenis estão refletidos nestes objetivos do Responsible 
Care: 

Operar com zero dano (incidentes). Acreditamos que todas as lesões, doenças ocupacionais e 
incidentes são evitáveis e estamos comprometidos em operar com uma cultura de zero dano 
(incidente). Nossa cultura envolve todos os trabalhadores e também promove a segurança fora do 
trabalho e a responsabilidade ambiental para nossos trabalhadores e suas famílias. Projetamos, 
construímos e operamos nossas instalações para serem seguras e protegidas, preservando o meio 
ambiente e a comunidade local. 

Garantir a conformidade. Estamos comprometidos em garantir a conformidade com as leis, 
regulamentos, especificações técnicas e normas internas aplicáveis ao meio ambiente, saúde, 
segurança e proteção, mantendo ao mesmo tempo, altos padrões éticos. 

Reduzir o impacto ambiental, na saúde, segurança e proteção. Estamos comprometidos com a 
melhoria contínua de nossos processos e o fornecimento de produtos e serviços que, ao longo de 
seu ciclo de vida, envolvam mínimo risco para as pessoas e para o meio ambiente, enquanto 
atendemos da melhor forma as necessidades dos nossos clientes. Estamos comprometidos com a 
redução contínua do impacto de nossas operações e produtos em apoio aos esforços globais de 
sustentabilidade. Nós nos esforçamos para eliminar ou reduzir emissões, liberações e resíduos de  
nossas operações e promover eficiência de energia e conservação de recursos em toda a cadeia 
de valor.

* “Responsible Care” é uma marca registrada da American Chemistry Council.
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3.0 Transparências 

Nós mantemos um diálogo aberto e ativo com nossos trabalhadores e comunidades sobre 
questões ambientais de saúde, segurança, proteção e gestão de produtos. Trabalhamos com os 
governos, legisladores, grupos de protetores e parceiros da cadeia de valor para desenvolver e 
promover leis, regulamentos e práticas que melhorem a saúde humana e o meio ambiente.  

4.0 Sistema de gestão global 

Nosso sistema de gestão fornece a base para alcançar nossos objetivos do Responsible Care. 
Estamos comprometidos em melhorar continuamente nossos processos e nosso desempenho em 
todos os nossos negócios globais. Avaliamos e comunicamos nosso desempenho às partes 
interessadas regularmente.  

5.0 Gestão de produtos 

Trabalhamos com nossos clientes, fornecedores, transportadores e distribuidores para garantir a 
segurança dos produtos e aprimorar a gestão dos produtos. Desenvolvemos e fabricamos produtos 
que podem ser manufaturados, distribuídos, usados e reciclados ou descartados de maneira 
segura e ambientalmente correta. Fornecemos informações de segurança dos produtos em toda a 
cadeia de valor, de modo que nossos clientes e usuários finais possam compreender e gerenciar 
riscos e fornecer informações significativas para suas respectivas partes interessadas. 

6.0 Responsabilidades 

Estar em conformidade com esta política é responsabilidade de todos os trabalhadores como 
condição de emprego. Os gestores da Solenis vão liderar pelo exemplo, bem como instruir e treinar 
trabalhadores e partes interessadas. 

7.0 Escopos 

Esta política aplica-se à Solenis. 

8.0 Proprietários  

O vice presidente encarregado de meio ambiente, saúde e segurança é responsável pela 
implementação e revisão desta política. 

9.0 Exceções  

Não há exceções a esta política. 
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