A BMS Micro-Nutrients desenvolve produtos de nutrição foliar de alta qualidade e, onde viável e tecnicamente
possível, ela se esforça para produzi-los eficientemente e da maneira mais ecológica, levando em conta os
aspectos ambientais de todo o ciclo de vida de nossos produtos.
A BMS Micro-Nutrients está convencida de que esta política contribui não apenas para a alta satisfação do cliente
e o desenvolvimento sustentável, mas também para uma vantagem competitiva para a própria empresa.
Assim, o conselho e a alta administração da BMS Micro-Nutrients se comprometem a:


cumprir toda a legislação aplicável e outros requisitos internos de segurança, saúde e meio ambiente
durante tanto a produção como o uso prescrito dos produtos, a fim de evitar ou minimizar o impacto
ambiental a qualquer momento;



prestar atenção às necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas;



criar uma estrutura para definir, avaliar e melhorar continuamente os objetivos e as metas ambientais
e de qualidade;



identificar e abordar os riscos e oportunidades associados às nossas atividades, quando apropriado;



proteger o meio ambiente e prevenir a poluição, de todas as formas economicamente viáveis; por isso,
a BMS Micro-Nutrients investe em:
-

controle de emissões atmosféricas durante a produção de nossos produtos de nutrição foliar,

-

prevenção de resíduos, reutilização, reciclagem e coleta seletiva, minimizando a taxa de sucata,

-

prevenção da poluição do solo e das águas subterrâneas,

-

redução do consumo de água e evitação da liberação de águas residuais industriais,

-

otimização do consumo de energia,

-

uso consciente e eficiente das matérias-primas tanto na produção quanto na utilização dos
produtos.



obtenção de um alto nível de satisfação do cliente e investigações e resoluções adequadas para as
reclamações dos clientes;



entregas de produtos aos clientes em tempo hábil;



uso de processos eficientes.

Consideramos nossa política de qualidade e ambiental tão valiosa quanto qualquer outra política, tanto técnica
quanto financeira.
A BMS Micro-Nutrients se esforça para que todos os funcionários cumpram os padrões de qualidade e ambientais
consistentes com o sistema de qualidade e ambiental da empresa.
Esta declaração de política foi comunicada a todos os funcionários e está disponível a todas as partes
interessadas, incluindo o público.
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