
Política de  
Atuação Responsável 

 
 
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO  
(QUALIDADE, SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE)  

 
A Peróxidos do Brasil, empresa brasileira líder na produção de peróxido de hidrogênio 
e ácido peracético para a América do Sul, atuando de forma responsável na fabricação 
e comercialização de produtos químicos para o mercado nacional e internacional, tendo 
como seus valores estratégicos a Inovação, Sustentabilidade e Excelência, estabelece 
a Política do Sistema de Gestão Integrado englobando os temas de Qualidade, Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente e desta forma, assume compromisso com: 

 
1. CONFORMIDADE: Respeitar a legislação e requisitos, nacionais e internacionais, 
aplicáveis em matéria de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.  
 
2. IMPACTO DOS PRODUTOS: Fabricar, transportar e fornecer produtos cujos riscos 
para as pessoas e para o ambiente sejam mitigados em todo o ciclo de vida, que 
satisfaçam adequadamente as necessidades dos clientes e atendam os requisitos 
esperados. 

 
3. ATUAÇÃO RESPONSÁVEL: Assegurar que nossas instalações sejam construídas, 
operadas e mantidas considerando a proteção da saúde e da segurança de nossos 
empregados e subcontratados, as comunidades vizinhas e o meio ambiente, com o 
objetivo final de que ninguém sofra um impacto em sua integridade física e de que 
nenhum dano seja causado ao meio ambiente e à biodiversidade. 

 
4. MELHORIA CONTÍNUA: Promover a melhoria do Sistema de Gestão Integrado e 
de seu desempenho global, ouvindo, engajando e trabalhando com as partes 
interessadas para compreender e tratar suas preocupações e expectativas, e cooperar 
com governos, comunidade e organizações para atingir uma melhoria contínua. 

 
5. SUSTENTABILIDADE: Buscar redução continua de emissões, da geração de 
resíduos, do consumo de energia, de matérias primas, de água e de outros recursos 
naturais, alinhado ao desenvolvimento sustentável. 
 
6. LIDERANÇA: Incentivar nossos fornecedores, prestadores de serviços e clientes a 
adotarem os princípios de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente compatíveis 
com esta Política, apoiando os mesmos em relação a estes temas, onde e quando 
aplicável. 
 

Curitiba, 21 de Março de 2019 
 
 

Carlos Eduardo da Silveira 
Diretor Geral C.E.O. 
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