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Política de Gestão Integrada Objetivos 
 

A Caieiras Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda. estabelece, implementa e 
mantém uma Política Integrada de Qualidade, Meio Ambiente e de Saúde e Segurança 
Ocupacional para as atividades de desenvolvimento, produção e venda de papéis especiais. 
Alinhados com os valores que a empresa compartilha, seguem os compromissos assumidos 
pela organização: 
  

➢ Cumprir todos os requisitos legais e das partes interessadas que sejam relevantes para 
a qualidade dos produtos e serviços fornecidos, para a proteção e preservação do meio 
ambiente e para a prevenção e controle de riscos ocupacionais, bem como as próprias 
normas da empresa sobre estes assuntos; 
 

➢ Desenvolver a integração dos Sistemas de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente e de 
Saúde e Segurança Ocupacional em todos os níveis hierárquicos da empresa, 
incluindo terceiros, atribuindo as funções e responsabilidades derivadas, com o objetivo 
de melhorá-los continuamente, buscando a satisfação dos clientes através do 
fornecimento de produtos e serviços que atendam suas necessidades, a proteção do 
meio ambiente através da prevenção da poluição e redução contínua do uso de 
recursos naturais, bem como através da eliminação de perigos / redução de riscos 
ocupacionais; 
 

➢ Zelar por condições seguras e saudáveis em todos os ambientes de trabalho, com o 
objetivo de alcançar e manter zero acidentes, além de prevenir lesões e problemas de 
saúde relacionados ao trabalho, sempre respeitando o meio ambiente; 
 

➢ Definir e assegurar caminhos para consulta e participação de todas as partes 
interessadas, especialmente os trabalhadores e seus representantes na melhoria 
contínua da qualidade, meio ambiente, e da saúde e segurança ocupacional, 
solicitando a todos os colaboradores e terceiros uma resposta colaborativa consciente, 
ativa e disciplinada, a fim de perceber o potencial de melhoria que nossa empresa 
possui, e alcançar e manter os Objetivos do SGI; 
 

➢ Atingir o resultado econômico / financeiro acordado com o acionista. 
 

➢ Ebitda; 
 
 

➢ Atendimento à meta da Pesquisa de Satisfação 
de Clientes; 
 
 

➢ Atendimento à meta global dos Indicadores do 
Sistema de Gestão da Qualidade: ISO 9001; 
 
 

➢ Atendimento à meta global dos Indicadores do 
Sistema de Gestão Ambiental: ISO 14001; 
 
 

➢ Atendimento à meta global dos Indicadores do 
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacional: ISO 45001. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  


