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MEIO-AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA 
Construindo e mantendo um negócio sustentável

Nossa visão
Orientada pela integridade, a CommScope procura ativamente proteger o bem estar dos seus trabalhadores, 
clientes, fornecedores, do meio-ambiente e das comunidades. Sabemos que um compromisso com práticas 
de negócios inovadoras, seguras e sustentáveis é essencial para o sucesso da nossa empresa.

Nossa política
Ao buscar realizar nossa visão, os líderes da CommScope trabalham diligentemente para:
• Assegurar que cumpramos integralmente com os requisitos legais e outras obrigações de 

conformidade.

• Promover uma cultura de responsabilidade pelo meio-ambiente, saúde e segurança de nossos 
trabalhadores, que seja totalmente apoiada por nossa gerência executiva e abraçada por nossos 
trabalhadores.

• Integrar responsabilidade pela proteção do meio-ambiente, bem como pela saúde e segurança dos 
nossos funcionários às nossas decisões e planos de negócios.

• Monitorar e gerenciar os materiais usados por nossa cadeia de suprimentos para garantir que nossos 
produtos sejam seguros e atendam aos requisitos regulatórios.

• Minimizar nosso impacto ambiental conservando recursos naturais, reduzindo ou evitando a poluição, 
o desperdício e as emissões, reutilizando ou reciclando materiais, conservando água e gerenciando 
a energia de forma responsável.

• Melhorar continuamente nossos sistemas de gestão, implementando processos contínuos para medir, 
controlar e alinhar nossas melhores práticas, ao mesmo tempo em que fixamos metas globais para atingir 
um aperfeiçoamento a longo prazo.

• Atingir transparência corporativa, mantendo todas as partes interessadas nas atividades de nossa 
empresa informados sobre nossos programas de segurança, saúde e meio ambiente.

• Implementar avaliações de risco e estratégias de mitigação que sejam responsáveis e prudentes, 
e apoiar programas para eliminar perigos e reduzir riscos.

• Manter um ambiente de trabalho seguro e providenciar treinamento e apoio aos trabalhadores para 
promover a prevenção de acidentes e problemas de saúde.

• Encorajar e respeitar ativamente a consulta e participação dos trabalhadores e seus representantes 
na tomada de decisões sobre questões de meio-ambiente, saúde e segurança.


