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Política Regional do Sistema de Gestão Integrado 
América do Sul 

A Cabot Regional - America do Sul, líder na produção e comercialização de negro de fumo, atuante no 
mercado nacional e internacional, buscando a satisfação de seus clientes, colaboradores, visitantes e 
comunidade por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente) que permita alcançar os objetivos e metas estabelecidos, e orientados a 
melhoria contínua, compromete-se a: 

 Ser uma empresa líder em conduzir suas operações com responsabilidade, quanto a qualidade e
segurança de seus produtos, processos, serviços e meio ambiente, com o intuito de prevenir
situações adversas que possam afetar os clientes, colaboradores, visitantes, comunidade e o
meio ambiente.

 Através de práticas de gestão, prevenir a poluição, evitando a ocorrência de impactos
ambientais, por meio da identificação e controle das fontes de emissões atmosféricas e outras
fontes de poluição advindas do processo produtivo, bem como evitar os acidentes de trabalho,
buscando continuamente a melhoria de seus processos durante a produção, armazenamento e
transporte.

 Utilizar materiais e recursos naturais de maneira eco-eficiente, visando minimizar o desperdício
nas operações.

 Cumprir ou exceder os requisitos normativos, as legislações aplicáveis à qualidade, segurança,
saúde ne meio ambiente e outros compromissos assumidos.

 Incentivar o comprometimento da cadeia produtiva nos processos de melhoria contínua,
através da conscientização sobre a importância da qualidade, segurança, saúde e meio
ambiente.

 Manter um canal aberto de comunicação com os nossos clientes, colaboradores, visitantes,
comunidade e órgãos públicos, para assuntos relativos a qualidade, segurança, saúde e meio
ambiente.

 Prover e administrar os recursos convenientemente para cumprir com os compromissos
estabelecidos, bem como, proporcionar a cada colaborador as habilidades, ferramentas e
conhecimentos necessários para realizar suas atividades dentro dos padrões estabelecidos pela
Cabot.


