Política de
Qualidade, Segurança
e Meio Ambiente

Beyond Automotive

QUALIDADE
O objetivo do Grupo Eldor é ser o melhor e mais próximo parceiro para seus Clientes em todo o mundo.
O crescimento e a internacionalização da companhia são as principais evidências desse esforço.
O propósito da Eldor é de:
Satisfazer os quesitos dos clientes, esperados e inesperados
Aderir aos padrões de qualidade
Aprimorar o controle interno de qualidade
Otimizar a melhoria contínua
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Os clientes são o centro das ações da companhia, a qual busca sua satisfação por meio de produtos e
serviços de alta qualidade, levando em consideração as necessidades de todas as partes interessadas
(acionistas, colaboradores, fornecedores, sindicato da categoria, centros de pesquisa, comunidade local,
sociedades locais, administração pública, sistema financeiro) e promovendo uma abordagem
responsável.
A fabricação de produtos é consistente com os requisitos dos clientes e é implementada rigorosamente
para garantir sua conformidade.
Regulamentações e controles internos estão em melhoria contínua através da implementação do
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em acordo com a norma IATF 16949.
O SGQ é otimizado com programas de melhoria contínua, para atender e exceder os requisitos e
expectativas dos clientes, e promover a abordagem de "pensamento baseado em risco" dentro da
organização com o objetivo de prevenir e diminuir os riscos associados aos processos da empresa.

MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
Segurança ocupacional, prevenção e proteção da saúde dos trabalhadores são partes essenciais da
estratégia da empresa.
Por esse motivo, a Eldor tem como objetivo operar com um Sistema de Gerenciamento de Saúde e
Segurança Ocupacional (SSO) e um Sistema de Gestão de Meio Ambiente (SGA) ambos documentados,
integrados e de acordo com os requisitos dos padrões internacionais ISO 45001 e ISO 14001.
A Eldor adota um comportamento responsável, em plena conformidade com a Legislação em vigor a
nível nacional e local e com acordos voluntários, tudo em conformidade com o Código de Ética aprovado
e todas as regulamentações referentes a Meio Ambiente, Saúde e Segurança.
Com suas próprias capacidades tecnológicas e qualificações profissionais, a Eldor adota uma postura
responsável perante a seus parceiros (acionistas, clientes, comunidade local, colaboradores, autoridades
locais e administração pública, centros de pesquisa, associações de comércio, fornecedores, sistema
financeiro) garantindo a todo o momento a saúde e segurança dos seus colaboradores, a integridade de
seus ativos e a proteção e preservação do Meio Ambiente. Isso é possível através de:
uso das melhores tecnologias disponíveis e adotando as melhores práticas internacionais no
gerenciamento
operacional das atividades do trabalho, considerando a perspectiva do "ciclo de vida" com o
propósito de melhoria contínua;
monitoramento e análise das emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa), incluindo CO2;
a redução dos impactos ambientais relacionados ao uso e fim de vida do produto;
a medição e controle do consumo de energia para melhorar a eficiência energética e
incentivar o uso de energias renováveis;
o controle da qualidade da água e a redução do consumo;
o monitoramento da qualidade do ar;
a utilização, armazenamento e eliminação responsáveis e seguros de produtos químicos;
gestão sustentável de recursos e redução de resíduos;
a gestão das suas atividades de forma a eliminar riscos à saúde e segurança dos colaboradores,
facilitando a prevenção de acidentes, lesões e doenças profissionais;
monitoramento, registro e análise de acidentes, lesões e quase acidentes;
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disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC) adequados,
disponibilização de máquinas de trabalho seguras e locais de trabalho ergonômicos;
a adoção de medidas técnico-organizacionais de prevenção e proteção contra incêndios e de
atendimento efetivo às emergências;
implementar programas de comunicação eficazes para promover a sensibilização e o
envolvimento de todos os colaboradores, fornecedores, acionistas e demais stakeholders para a
prevenção dos riscos para a saúde e segurança e proteção do ambiente.

A Eldor está empenhada em seguir uma política de melhoria contínua de seus resultados relacionados
à prevenção de riscos e proteção da saúde, segurança ocupacional e meio ambiente, no roteiro contínuo
de sucesso e, consequentemente, alcançando “Zero Acidente”, “Zero Doença Ocupacional” e um
ambiente sustentável.
Cada funcionário, de acordo com seus deveres e responsabilidades, é responsável pela correta e integral
implementação desta política.

Orsenigo, Janeiro 2021
Pasquale Forte
Presidente
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