
A Política do Sistema de Gestão Integrado - Qualidade, Segurança de Alimentos, Meio Ambiente, 
Segurança e Saúde Ocupacional – do Grupo HEINEKEN no Brasil foi concebida nas premissas 
básicas da Holding HEINEKEN N.V., em função dos Riscos e Oportunidades relacionados às Partes 
Interessadas identificadas na Estratégia da Empresa. A alta liderança do Grupo HEINEKEN no 
Brasil assegura que a Política Integrada apresentada a seguir atende também aos propósitos do 
contexto de suas Estratégias.

O Grupo HEINEKEN no Brasil, companhia multinacional holandesa do setor de bebidas, busca, em 
âmbito nacional, a satisfação de seus acionistas, clientes, colaboradores e comunidade (Partes 
Interessadas) por meio da melhoria contínua das condições de segurança e saúde no trabalho, do 
padrão de qualidade de seus produtos, segurança de alimentos e respeito ao meio ambiente, tendo 
como princípio o compromisso com:

A liderança do Grupo HEINEKEN no Brasil responsável pela implantação 
desta política em suas áreas de responsabilidade e cabem aos líderes 
serem exemplos na disseminação dessa cultura. Todos os colaboradores 
são responsáveis em cumprir as regras relacionadas Qualidade, 
Segurança de Alimentos, Meio Ambiente, Segurança e Saúde 
Ocupacional durante a execução de suas atividades.

“

“

• A preservação de ambiente de trabalho seguro e saudável, para a prevenção de lesões 
e doenças relacionadas ao trabalho, buscando a eliminação de perigos e redução de riscos, 
por meio da melhoria contínua de seu sistema de gestão, das condições físicas de suas 
instalações e investindo constantemente na capacitação e qualificação de seus colaboradores, 
terceiros e visitantes para adoção de condutas seguras;

• Incentivar a consulta e participação dos colaboradores 
e seus representantes na construção de um melhor ambiente de trabalho;

• A garantia da qualidade e das condições de segurança 
de alimentos em todos os seus processos e produtos;

• A disponibilidade de produtos;

• O atendimento de todos os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos seus processos;

• A proteção, prevenção poluição e a redução de eventuais impactos ambientais 
de suas atividades e o uso racional de recursos naturais, para o aumento 
do seu desempenho ambiental.
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