
POLÍTICA DE 

GESTÃO 

Comprometimento 
em gerir os 
negócios de 
acordo com os 
princípios do 
desenvolvimento 
sustentável. Isso 
quer dizer 
satisfazer as 
necessidades 
presentes sem 
comprometer a 
habilidade das 
gerações futuras 
de satisfazer as 
suas; 

Promoção da 
qualificação de 
seus colaboradores 
seguida da 
delegação de 
autoridade sobre 
processos, visando 
motivação, 
desenvolvimento e 
realização 
profissional. 

A CEBRACE, atuando no segmento de produção de vidro plano, vidro pintado, vidro para controle solar e 
espelho, busca a expansão dos seus negócios através de desempenho empresarial competitivo e princípios 
éticos e socialmente responsáveis. Esta política se sustenta nas seguintes diretrizes: 
 

Reconhecimento 
de que é parte de 
uma cadeia de 
suprimento, 
interagindo com 
os demais elos 
para aumentar a 
satisfação dos 
seus acionistas e 
clientes finais; 

Reconhecimento 
da Qualidade, 
Meio Ambiente e 
Segurança e 
Saúde 
Ocupacional 
como 
responsabilidade 
de todos, sob a 
liderança das 
gerências; 

Preservação da 
segurança e saúde 
das pessoas 
envolvidas nas 
atividades da 
empresa através 
da busca contínua 
de um ambiente 
de trabalho 
seguro e saudável, 
do 
desenvolvimento 
de 
comportamento 
seguro e 
responsável, 
visando a redução 
da ocorrência de 
acidentes e a 
prevenção de 
lesões e doenças; 

Proteção ao meio 
ambiente através 
do controle das 
emissões, 
prevenção da 
poluição e 
conservação dos 
recursos naturais 
na fabricação de 
produtos, por 
meio de 
mecanismos de 
uso eficiente; 

Atendimento da 
Legislação 
Ambiental e de 
Segurança e Saúde 
Ocupacional e 
demais requisitos 
aplicáveis às suas 
atividades e 
produtos; 

Melhoria contínua 
dos seus processos, 
produtos, serviços 
e sistema de gestão 
do ponto de vista 
da Qualidade, do 
Meio Ambiente e 
da Segurança e 
Saúde 
Ocupacional, 
através da 
implementação da 
filosofia do Valor 
Segurança e do 
Valor Qualidade; 

A manutenção de 
um elevado grau 
de organização e 
limpeza de suas 
instalações, através 
do Programa 5S; 

Manutenção de um 
espírito de diálogo 
aberto e respeito 
mútuo com as 
partes 
interessadas, 
enfatizando o 
comprometimento 
com a consulta e 
participação dos 
trabalhadores; 

Integrada 


