POLÍTICA DE GESTÃO
INTEGRADA
É política da Nexa atuar de maneira segura e responsável,
respeitando as pessoas e o meio ambiente, fornecendo produtos e
serviços que atendam ou superem as necessidades dos clientes,
assim como, promover valores e práticas, junto à sociedade, que
contribuam para o desenvolvimento sustentável.

PRINCÍPIOS
A Nexa, empresa de atuação em mineração e metalurgia, tem como
princípios:
• Buscar e adotar as melhores práticas de gestão de qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança do trabalho e da responsabilidade
social, visando a sustentabilidade dos negócios;
• Atuar de forma preventiva, mitigando e minimizando perigos e
riscos, protegendo a saúde e segurança do trabalho dos
empregados de lesões, doenças, enfermidades e incidentes,
promovendo condições de trabalho seguras e saudáveis e
investindo em ações de prevenção à poluição;
• Cumprir ou superar os requisitos legais, da negociação coletiva e
normas internas de meio ambiente, qualidade, saúde e segurança
do trabalho, da responsabilidade social, dos programas voluntários
e outros requisitos relacionados que a Nexa subscreve-se;
• Dialogar de forma ética e transparente com as partes interessadas
para construir relações de confiança, de acordo com as diretrizes
do Código de Conduta da organização;
• Manter ativos físicos em um nível adequado para proteger o meio
ambiente, a saúde e segurança dos empregados e cumprir os
requisitos de produção, balanceando os riscos e custos envolvidos;

• Desenvolver e implementar projetos competitivos viabilizando a
estratégia da Nexa em conformidade com o sistema de gestão de
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e da
responsabilidade social;
• Buscar permanentemente a satisfação de
atendendo ou superando as suas expectativas;

nossos

clientes,

• Treinar, apoiar e comprometer os empregados na busca contínua
de melhorias, em direção à estabilidade operacional dos nossos
processos produtivos, obtendo o máximo de nossos ativos e a
elevação do desempenho do sistema de gestão de qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança do trabalho e da responsabilidade
social;
• Cuidar para que todos os empregados recebam remunerações
justas de acordo com a atividade desempenhada, assim como
condições de trabalho dignas, um ambiente de trabalho propício e
orientado a seu desenvolvimento profissional e pessoal;

• Desenvolver atividades a favor do bem-estar dos empregados e
das populações que habitam o entorno de nossas operações,
respeitando sua diversidade, culturas e tradições;
• Garantir que os trabalhadores compreendam, promovam e apoiem
esta política e seus princípios;
• Comprometer-se com a implantação de mecanismos de consulta e
participação dos trabalhadores para melhoria contínua do sistema
de gestão integrado.
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