POLÍTICA CORPORATIVA DA WITTUR:
Ambiente Saúde e Segurança e Qualidade

“O grupo Wittur é um dos principais fabricantes de componentes, módulos e sistemas para a
indústria de elevadores. Nossa missão é ser parceiro de negócios global-local para componentes de
elevadores, inovações através de fabricação de classe mundial, modelo operacional consistente,
sistemas de tecnologia com transparência e execução impecável; bem como uma cultura vencedora
incorporada por uma equipe de alto desempenho e responsável, sempre envolvida em:”
“Cumprir todos os requisitos legais e regulamentares, bem como em conformidade com a
responsabilidade do produto, as políticas e procedimentos da empresa e o cumprimento das leis
aplicáveis em matéria de emissões de poluentes no meio ambiente e proteção a saúde e
segurança;”
“Desenvolver melhorias nas pessoas com base na competência, conscientização e
motivação; Fornecer treinamento sobre os requisitos do Sistema de Gerenciamento e
comunicar está política a toda a organização. Envolver a força de trabalho através de
treinamento, participação, consulta e comunicação efetiva;”
“Melhorando a satisfação dos clientes e das partes interessadas, excedendo as suas
necessidades, oferecendo produtos e serviços seguros com qualidade, preços competitivos e
conformidade com as melhores práticas ambientais, dentro do prazo e requisitos acordados;”
“Prevenção de doenças e lesões em nossas instalações através de identificação proativa e
mitigação de fatores de risco para manter um ambiente de trabalho seguro e saudável;”
“Minimizar os impactos adversos para o meio ambiente resultantes de nossas operações
através da conservação de recursos naturais e redução de resíduos;”

“Desenvolver o melhor relacionamento com os fornecedores, aumentando sua capacidade de
fornecer produtos e serviços de acordo com os requisitos, com foco no meio ambiente, em
conformidade com a saúde, segurança e código de ética e assegurando a melhoria contínua do
processo de suprimento.”
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“Minimizar os impactos adversos para a continuidade operacional, identificando as
atividades nas quais a organização depende para sua sobrevivência, sempre pronta para
continuar no negócio aplicando com êxito estratégias adequadas de recuperação e mitigação de
risco;”

Copy conformed to the original.

“Melhorar continuamente a eficácia do nosso sistema de gestão e estabelecer alvos e
objetivos adequados para ajudar a nossa busca de melhor desempenho”

