Política de Gestão Integrada - QSMS
(Qualidade – Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional)
A Heleno & Fonseca Construtécnica S/A,
sediada em São Paulo e atuando no território nacional, na figura do seu Quadro Diretor, entende que a busca do
aperfeiçoamento dos processos de trabalho, visando o aumento da qualidade, o respeito ao meio ambiente, trabalhando
com segurança, responsabilidade social e proporcionando saúde aos seus colaboradores, constitui-se em elemento
fundamental tanto para a garantia da perfeita funcionalidade dos serviços oferecidos como para a obtenção e
manutenção da competitividade que depende de diferenciados padrões agregados.
A Heleno & Fonseca Construtécnica S/A demonstra esse comprometimento através da política:

TRADIÇÃO E EFICIÊNCIA
Tradição associada à história de vida da H&F, que
reúne grandes e importantes obras, que nos
qualifica como uma organização reconhecida e
respeitada no segmento da construção civil.

Eficiência, demonstrando aos nossos clientes,
fornecedores e colaboradores o compromisso em
construir obras dentro das especificações definidas,
cumprindo prazos e atendendo a qualidade requerida,
sem agredir o meio ambiente e preservando segurança e
saúde dos seus colaboradores, com responsabilidade
social.

Para a sustentação da política Integrada, adotamos os seguintes princípios:
 A busca pela qualidade está pautada em atender as necessidades e expectativas dos clientes.
 O sistema de Gestão tem por objetivo o contínuo processo de melhoria das suas atividades de prevenção de
problemas de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social, por meio de
análises críticas dos objetivos e metas e dotação de uma estrutura adequada.
 O Sistema de Gestão Integrado está baseado no total envolvimento dos funcionários e comprometimento com a
excelência e, para tanto, é fornecido aos mesmos treinamento e todo suporte necessário em cumprimento às
legislações e requisitos trabalhistas aplicáveis, assim como na comunicação desta política.
 A prevenção da poluição e dos riscos para atingir o nível de zero acidente e a minimização dos impactos adversos
decorrentes do descarte de seus resíduos e efluentes líquidos são compromissos a serem permanentemente
alcançados.
 O cumprimento de requisitos legais ambientais e ocupacionais e outros requisitos subscritos é um compromisso
norteador para os negócios desenvolvidos pela Empresa.
 Fornecedores e parceiros que estejam comprometidos com os princípios desta Política deve ser fator de decisão para
a sua seleção, desenvolvimento e manutenção de um relacionamento duradouro.
 A construção de relacionamentos com clientes é elemento chave para a melhoria da qualidade em todos os seus
aspectos incluindo os de uso dos produtos oferecidos.
 A H&F está comprometida com valores éticos e de respeito às minorias e diferenças, quer sejam de credo, sexo, cor e
outros aspectos que diferenciam os seres, não fazendo qualquer discriminação entre seus colaboradores e demais
partes interessadas.

