
A Reframax, empresa especializada em soluções de engenharia de aplicação de materiais 
e serviços industriais, assume o compromisso de atender aos requisitos legais e outros 
associados ao seu negócio, garantir a qualidade de seus serviços, proteger o meio ambiente 
e proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis, através da eliminação e redução 
dos riscos de saúde e segurança; e estabelece as seguintes diretrizes:
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Foco no Cliente, Acionistas e Demais Partes Interessadas – atuar na realização das atividades 
alinhadas ao negócio e requisitos das partes interessadas, no que tange à qualidade de seus 
produtos e serviços, segurança e saúde das pessoas, proteção ao meio ambiente e lucratividade;

O Respeito à  Vida – ter uma atitude que previna incidentes e doenças ocupacionais, especialmente 
relacionadas com a operação de máquinas e equipamentos, trabalhos em altura, em locais con� nados 
e com temperatura elevada, e de impactos à saúde causados pela exposição a ruído e produtos 
químicos, promovendo a consulta e participação dos trabalhadores nos processos e decisões que 
afetam sua saúde e segurança;

Gestão de Riscos e Oportunidades – a Reframax busca identi� car e atuar no gerenciamento 
dos riscos e oportunidades associados ao seu negócio e processos cobertos pelo Sistema de 
Gestão Integrada;

Proteger o Meio Ambiente – adotar práticas de prevenção à poluição, incluindo o uso consciente 
dos recursos naturais e gestão dos resíduos sólidos perigosos durante todas as etapas do ciclo de 
vida de seus serviços;

Desenvolver a Competência dos Trabalhadores – manter programas e ações de desenvolvimento, 
capacitação e conscientização das pessoas com foco em resultados;

Melhoria Contínua – por meio da gestão de oportunidades, objetivos e programas, obter o 
engajamento das pessoas na busca da melhoria contínua dos processos para alcance do crescimento 
e sustentabilidade do negócio Reframax.
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