POLÍTICA DE QUALIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
A Klohn Crippen Berger (KCB) utiliza um sistema de gerenciamento integrado (IMS - sigla em inglês) que consiste em
procedimentos de qualidade, saúde e segurança e meio ambiente para orientar nossa conduta comercial e a maneira
como gerenciamos os projetos. Apoiado por nossa equipe de gerenciamento, este sistema rege como interagimos com
nossos clientes, nossa comunidade e o meio ambiente.
Nosso IMS é implementado para garantir que cumpramos com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, além dos
de nossos clientes. Requeremos que os funcionários da KCB sigam nosso IMS e reforçamos essa responsabilidade por
meio de exemplos, treinamento, auditorias e definição de objetivos da empresa. Estamos comprometidos em melhorar
continuamente a eficácia do nosso IMS em colaboração com nossos funcionários, clientes e outras partes interessadas.

PROMOVENDO
SERVIÇOS DE
QUALIDADE

Conquistamos a confiança de nossos clientes usando nosso IMS para gerenciar
projetos de maneira consistente, profissional e ética. Em nosso trabalho técnico,
aderimos aos requisitos profissionais aplicáveis e aos requisitos de associação
profissional para engenheiros e cientistas.

PROMOVENDO
UMA CULTURA
SEGURA E
SAUDÁVEL

Nosso princípio é que todos no local de trabalho são responsáveis por trabalhar com
segurança; que gerentes e supervisores são responsáveis por implementar nosso sistema
de saúde e segurança; e que a gerência sênior é responsável pelo desempenho em saúde
e segurança.

REDUZINDO O
NOSSO IMPACTO
AMBIENTAL
COMPROMISSO
COM A
SUSTENTABILIDADE

Reconhecemos que nossos funcionários, subcontratados e visitantes têm o direito de
trabalhar em um ambiente seguro e saudável, incluído seu bem estar físico, psicológico e
social. Nos consultamos e colaboramos com nossos funcionários, treinamos e capacitamos
nossos supervisores para promover uma cultura forte, segura e saudável, identificando
os riscos no local de trabalho e planejando a mitigação de riscos. Onde quer que
trabalhemos, nosso objetivo é sempre trabalhar com segurança e evitar danos.
Nosso objetivo é minimizar o impacto de nossas operações no meio ambiente, incluindo
a prevenção da poluição para a terra, água ou ar. Também aconselhamos nossos clientes
sobre maneiras de eliminar, mitigar ou remediar o impacto ambiental de suas operações
ou instalações.
Nós equilibramos as considerações sociais, ambientais e econômicas para atender às
necessidades de nossos acionistas, incentivando a inovação em nossas operações e
projetos. Buscamos opções sustentáveis em nossa prática profissional e assessoramos
nossos clientes nas oportunidades de incorporar a sustentabilidade em seus projetos.
Agimos de forma justa e honesta e respeitamos os direitos das comunidades onde
trabalhamos. Estamos orgulhosos do nosso envolvimento em associações académicas,
pesquisas atuais, patrocínios educacionais e doações de caridade. Ao retribuir,
aprofundamos nossa visão de construir um mundo melhor.
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Com os pés no chão.
À altura do desafio.

