POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
Líder nacional na produção e comercialização de cimento, betão, agregados, argamassas secas e de sacos
detém outras atividades relacionadas e opera ainda nas áreas de shipping, e
de papel, a
logística.
Compromete-se com a EXCELÊNCIA DA QUALIDADE dos seus produtos e serviços, com o MEIO
AMBIENTE, com a SEGURANÇA e a SAÚDE OCUPACIONAL dos profissionais, eliminando perigos e
reduzindo os riscos previsíveis, de forma a contribuir para a prevenção de lesões e afeções da saúde
relacionadas com o trabalho, aos trabalhadores e para proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis. A
melhoria contínua dos produtos, processos, serviços e a eficiência do Sistema de Gestão Integrado, é um
compromisso intrínseco á nossa cultura contando para isso com a participação pró-ativa de todos os
colaboradores.
Influenciamos os nossos parceiros de negócio a operar de forma sustentável, segura e responsável.
Fundamentamos a nossa Política, respeitando sempre a nossa Missão, Visão e Valores.
Missão
Consolidar o crescimento de uma sociedade sustentável em conjunto com os clientes, colaboradores,
fornecedores e comunidades, direcionados pela inovação, responsabilidade social, ambiental e excelência
operacional.
Visão
Diferenciar-se junto dos clientes pelo nível de parceria e serviços, fortalecer a produtividade das empresas e
criar valor para as partes interessadas.
Valores
Respeito, responsabilidade e compromisso
Cumprimento dos requisitos legais, outros aplicáveis e dos voluntariamente assumidos.
Com as PESSOAS, agindo de forma íntegra e justa em relação aos seus acionistas, colaboradores, clientes,
fornecedores, comunidades e demais partes interessadas, zelando pela sua segurança, saúde, bem-estar e
qualidade de vida, repudiando todas as formas de discriminação ou abuso;
Com o AMBIENTE, avaliando continuamente e minimizando os impactos ambientais decorrentes da
atividade, de forma a promover a proteção ambiental, incluindo a prevenção contra a poluição, promovendo
a formação contínua e o compromisso dos colaboradores e fornecedores com as melhores práticas
ambientais, de saúde, segurança e de responsabilidade social.
Com a SOCIEDADE, dinamizando atividades junto de instituições, populações envolventes das atividades
operacionais e estabelecimentos de ensino.
Transparência
Fornecer informações claras e abrangentes sobre as atividades, realizações, políticas e desempenho das
áreas Operacionais, da Qualidade, do Ambiente e de Saúde e Segurança.
Foco no resultado
Maximizar o desempenho como forma de garantir a perenidade, investimentos, retorno aos acionistas e
condições adequadas aos profissionais, promovendo para estes, o seu envolvimento através da participação
e consulta periódica.
Qualidade e Inovação
Garantir aos clientes a melhor qualidade das soluções propostas e investir continuamente no
aperfeiçoamento das suas atividades e dos seus profissionais.
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