Diretrizes e Politicas de SGI
IMS Guidelines and Policy

Valores da BYD
Excelência, Pragmatismo, Paixão, Inovação.
Política do Sistema de Gestão Integrado
A satisfação das partes interessadas e nossos clientes, sustentabilidade do negócio e produto, bem como a
melhoria constante do desempenho de nosso sistema de gestão integrado no âmbito de segurança, saúde,
qualidade e meio ambiente é uma busca constante da BYD. A organização está comprometida e guia suas
decisões com base em:
 Estabelecer e manter um sistema de gestão integrado;
 Desenvolver nossos negócios com base nas tecnologias em soluções na mobilidade urbana e fontes
renováveis de energias;
 Capacitar os colaboradores a ter o cliente como prioridade do negócio, bem como fortalecer a educação
para melhoria da consciência e proteção ambiental e de segurança de todos os colaboradores;
 Prover os melhores produtos e serviços baseado em alta tecnologia e orientado à inovação;
 Obedecer às leis aplicáveis ao nosso negócio e produto, assim como outros requisitos aplicáveis;
 Dedicar à prevenção da poluição, prevenção de acidentes, eliminar desperdícios, reduzindo perigos e
riscos, aspectos e impactos de nossos processos e produtos melhorando continuamente a nossa
performance e sistema de gestão.

BYD Values
Excellence, Pragmatism, Passion, Innovation.
Integrated Management System Policy
To satisfy our Stakeholders, be a sustainable business, as well continuous improvement of the performance of
the integrated safety, health, quality and environmental management system is a constant pursuit by BYD.
The company is committed and guides its decisions based on:
 Establish and maintain an integrated management system;
 Develop our business based on urban mobility solutions technologies and renewable energy
 Empower employees to have the customer as a business priority, as well as strengthen education to
improve environmental awareness and safety protection of all employees;
 Provide the best products and services based on high technology and innovation oriented;
 Obey the laws applicable to our business and product, as well as other applicable requirements;
 Dedicated to pollution prevention, accident prevention, waste elimination, reducing hazards, risks and
impacts of our processes and products, continuously improving our performance and management
system.
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