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POLÍTICA DE SHE
A cultura de SHE está no DNA da DSM. É política da DSM manter atividades e
produtos que não afetem adversamente a segurança e a saúde de seus
colaboradores e do meio ambiente, proteger suas informações, seu patrimônio e
as pessoas, sempre mantendo a sustentabilidade como pilar de sua estratégia de
negócios. Definimos para nós os seguintes objetivos:


Cumprir os requisitos legais aplicáveis ao negócio e outros requisitos
determinados pela organização;



Proporcionar um ambiente de trabalho livre de acidentes, incidentes e
ocorrências patrimoniais e evitar todas as incapacitações ou problemas de
saúde relacionados com o trabalho;



Controlar e minimizar os riscos e impactos ambientais associados aos nossos
produtos em toda sua vida útil e escolher processos de produção e produtos
que minimizem o uso de matérias primas e energias não renováveis, bem
como a redução ou reaproveitamento de resíduos, promovendo uma cultura
de sustentabilidade através da prevenção da poluição;



Avaliar e aperfeiçoar continuamente nossas práticas de SHE e segurança
patrimonial, além de processos e produtos, a fim de torná-los seguros e
aceitáveis para nossos colaboradores, clientes, público em geral e ao meio
ambiente;



Operar somente se todos os riscos operacionais puderem ser controlados
através de processos seguros e procedimentos operacionais, treinamento
aplicado, proteção dos operadores e equipamento operacional e o uso de
equipamento de proteção pessoal. Isto também é relevante para a produção
terceirizada;



Proteger nossa propriedade, produtos e processos contra danos causados
intencionalmente;



Assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de nossas
informações.
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Fazem parte do escopo do Sistema de Gestão Ambiental, as seguintes unidades:
- DSM Produtos Nutricionais Brasil S/A – CNPJ: 56.992.951/0019-78
Endereço: Avenida Alberto Cocozza, 3000B – Mairinque – SP.
- DSM Produtos Nutricionais Brasil S/A – CNPJ: 56.992.951/0005-72
Endereço: Rodovia CE422 – Km 12.6 Q A8, Lotes 4 e 6 – Pecém – CE.
O escopo contempla o desenvolvimento, fabricação e comercialização em nível
nacional de suplementos minerais, premixes, núcleos, concentrados e rações
destinados a alimentação animal e revenda de matérias-primas. Estão contempladas
todas as atividades administrativas e operacionais do site, bem como atividades de
contratados fixos e atividades não rotineiras, realizadas por empresas contratadas
esporádicas.

