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A Mastrotto Brasil S.A., é um dos maiores curtumes da América do Sul, reconhecida mundialmente pelo fornecimento de
couros para estofamento, automotivo, calçados, bolsas e acessórios. Para manter esse reconhecimento, asseguramos que estamos
comprometidos com a ética no comércio internacional, assim como em atingir os seguintes objetivos:

•

Fornecer produtos que atendam aos requisitos e às expectativas de nossos clientes;

•

Proporcionar os recursos necessários para nossos colaboradores, a fim de garantir a qualidade dos processos e produtos,
condições de trabalho seguras e saudáveis, e seu engajamento de maneira que atuem de forma responsável e ambientalmente
adequada;

•

Atender aos requisitos legais vigentes aplicáveis e/ou os subscritos pela organização, bem como as expectativas das partes
interessadas;

•

Minimizar os impactos ambientais através de ações pautadas na preservação e proteção ambiental, incluindo a prevenção da
poluição e a utilização racional dos recursos naturais. Em especial, nos comprometemos a tratar adequadamente os efluentes
líquidos, bem como dar destinação ambientalmente adequada aos resíduos sólidos, ambos gerados como consequência de
nosso processo produtivo;

•

Eliminar e/ou controlar os perigos e riscos associados às atividades, para prevenção de lesão e problemas de saúde dos
colaboradores, através de práticas respaldadas pelas normas nacionais e internacionais do Trabalho;

•

Considerar, no desenvolvimento dos nossos processos e rotinas, a adoção de práticas pautadas na liberdade e na igualdade em
dignidade e direitos de todos os trabalhadores, em respeito às conquistas expressas na Declaração Universal dos Direitos
Humanos;

•

Promover a melhoria contínua da qualidade de nossos produtos e processos de fabricação, bem como do desempenho do
Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho.

Nosso futuro como companhia está nas mãos de nossos colaboradores, onde trabalhamos juntos pela melhoria contínua
de nossos objetivos, contribuindo com o desenvolvimento sustentável no âmbito de nossas atividades.
A DIREÇÃO.
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