Política COMPAQ de Meio Ambiente, Saúde
e Segurança no Trabalho


A Compaq está comprometida em conduzir seus negócios de maneira a
proporcionar desempenho ambiental, de saúde e segurança no trabalho
(EHS) de primeira linha, preservando a qualidade de vida das comunidades
onde atua. Atendemos ou excedemos às exigências relativas ao meio
ambiente, saúde e segurança no trabalho, bem como nossas próprias normas
de gerenciamento.



Focamos na prevenção da poluição e redução dos resíduos,
9estimulando a reutilização e reciclagem de materiais
9conservando recursos naturais
9prevenindo acidentes e doenças de trabalho
9promovendo estilo de vida saudável e
9incorporando as práticas avançadas de EHS em nossas operações e por
todo o ciclo de vida de nossos produtos e serviços.



Conseguimos atingir um alto padrão de desempenho através de modernos
sistemas de gerenciamento de EHS, integrados a nossos processos de
planejamento de negócios e tomada de decisão. Estabelecemos metas
mensuráveis e fazemos o monitoramento para implementação de ações
corretivas, quando aplicável. Além disso, cada funcionário tem a
responsabilidade individual de cumprir as diretrizes dos procedimentos de
EHS e são encorajados a participar dos programas e comitês internos.



A Compaq avalia tanto o seu próprio desempenho em EHS, bem como de
seus fornecedores e promove o contínuo aprimoramento dos mesmos.



Acreditamos que os negócios devem funcionar em parceria com os
fornecedores, clientes, agências de governo e organizações comunitárias,
para ajudar a proteger e melhorar o ambiente. Desta forma, incentivamos a
abertura e comunicação com todos para prevenir eventuais problemas de
EHS, compartilhar informações e experiências de sucesso, contribuir para o
desenvolvimento de soluções sólidas e responder de maneira construtiva e
oportuna.



Nossa visão é continuar a tradição de liderança da Compaq em EHS,
praticando o desenvolvimento sustentável, através da consideração das
questões ecológicas, sociais e econômicas em nossos processos de
planejamento de negócios e tomada de decisão. Assim sendo, equilibraremos
os interesses do presente com aqueles das gerações futuras.
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