
 

POLÍTICA SGI 
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 

 (QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E PREVENÇÃO DE RISCOS) 
  

 
As PLANTAÇÕES MICHELIN DA BAHIA LTDA, Empresa de Produção Agrícola, e 
as PLANTAÇÕES E. MICHELIN LTDA, Empresa de Beneficiamento e 
Comercialização de Borracha Natural,,  estão envolvidas numa dinâmica permanente 
de melhoria contínua dos processos, orientadas a satisfazer requisitos aplicáveis dos 
seus clientes, colaboradores e cada um de seus interlocutores, com foco na Gestão 
da Qualidade Total. 
 
Por isso, nossa determinação é garantir a Qualidade e contribuir de forma ativa com 
a proteção do Meio Ambiente e a Prevenção de Riscos, em todas as áreas dos sites 
e em todas as fases do processo de fabricação de nossos produtos e serviços, em 
concordância com a necessidade de resultados econômicos. 
 
Nesse sentido, nossas ações se organizam em torno das seguintes orientações: 
 
✓ Respeitar a legislação, a regulamentação e as demais exigências aplicáveis em 

matéria Ambiental e de Prevenção de Riscos; 
✓ Levar em consideração a prevenção das distintas formas de poluição do Meio 

Ambiente e dos Riscos às pessoas e ao patrimônio; 
✓ Fomentar a responsabilidade de todos na Prevenção de Riscos e o respeito ao 

Meio Ambiente, aplicando os planos de formação; 
✓ Garantir a Qualidade Michelin mantendo a Segurança dos nossos colaboradores e 

clientes, aumentando a satisfação de suas necessidades; 
✓ Promover a dinâmica preventiva com os prestadores de serviços nos aspectos de 

Segurança, Qualidade e Meio Ambiente. 
✓ Melhorar o desempenho em todos os domínios EP através da melhoria contínua 

de nosso SMEP (Sistema de Gestão do Meio Ambiente e Prevenção de Riscos). 
 

Cada um tem a responsabilidade de por em prática estas orientações. 
 

A prática da Segurança, Qualidade e o respeito ao 
Meio Ambiente é a melhor maneira de ir mais longe! 

 
Cópias deste compromisso, bem como do escopo do SGI / SMEP estão disponíveis para as partes 

interessadas relevantes, mediante solicitação. 
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