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A Keppel FELS Brasil e BrasFELS têm como política:

 Comprometer-se em buscar a excelência em Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde no Trabalho (QSMS), e com o
objetivo de satisfazer as partes interessadas, através da melhoria contínua de seu sistema de gestão e processos;

 Fornecer produtos e serviços que atendam aos requisitos especificados por nossos clientes e que estes sejam comunicados e
entendidos por todos os níveis da organização, permitindo planejar e executar o nosso trabalho corretamente desde o início;

Desenvolver um negócio sustentável, atuando com ações de prevenção à poluição, gerenciamento dos resíduos industriais e
minimizando os impactos ao meio ambiente através do monitoramento contínuo dos aspectos ambientais;

Manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, por meio da prevenção dos acidentes e doenças no trabalho, gerenciando
os riscos e mantendo-se preparada para as situações de emergência;

Atender aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos que se relacionam com as questões de QSMS;

 Incentivar a força de trabalho a manter-se engajada com o sistema de QSMS através da promoção da consulta e participação dos
trabalhadores e dos representantes dos trabalhadores nas questões inerentes a este sistema.
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 Committed to strive for excellence in Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) at work, and aiming to satisfy the
stakeholders through the continuous improvement of its management system and processes;

 Supply products and services which meet the requirements specified by our clients and that they are communicated and
understood by all the levels of the organization, enabling us to plan and execute our work right from the start;

Develop a sustainable business, acting with preventive actions against pollution, managing of the industrial waste and minimizing
the environment impacts through the continuous monitoring of the environmental aspects;

Maintain a healthy and safe work environment, by preventing accidents and diseases at work, managing the risks and being
prepared for emergency situations;

 Comply with the applicable legal requirements and other subscribed requirements related to the QHSE matters;

 Encourage the workforce to stay engaged with the QHSE system by promoting the consultation and participation of workers and
worker’s representatives in the issues inherent to this system.


