
 

  

IMS Policy 
Integrated Management System 

 
(Quality, Environment, Social Responsibility, Safety and Work Health) 

 
 

Inventus Power Eletrônica do Brasil Ltda’s Policy for its Integrated Management System, 
which manufactures rechargeable Batteries, Continuous Current Power Supply and 
Adapters for Electronic Systems and Automatic Insertion Components for Printed Circuit 
Boards, is to assure that all activities, products and services developed,  promote 
customer and other interested parties satisfaction, while seeking sustainable 
development, protecting the environment thru pollution prevention with increased 
environmental performance, and ensuring that work health and safety, derived from its 
activities and services, comply with legal and other applicable requirements, making the 
company an ethical work place with life quality, respect, liberty, and justice. 
 
Inventus Power, based on its integrated management system scope, commits through 
the IMS policy to: 
 
• Provide fault-free products and services on time as agreed with the customer;  
• Comply with customers’ requirements, all relevant laws and regulations, fulfilling 

legislation and the applicable standards related to the product’s quality, environment, 
work health and safety, and social responsibility; 

• Support its strategic planning direction; 
• Establish goals and objectives that ensures the continuous improvement 

performance of its integrated management system; 
• Implement actions to prevent or minimize environmental impacts, incidents, diseases 

and work health and safety risks, resulting from its activities and services;  
• Promote ethics and awareness so that each employee accepts personal 

responsibility for quality, preservation and protection of the environment and work 
health and safety; 

• Not allow harassment or discrimination of any kind, promoting equal opportunity 
rights, as well as banning child work, forced labor, and prohibiting human trafficking. 
The workday journey should follow legal limits and be fairly compensated; 

• The company undertakes to act ethically and transparently in all its business and 
commercial contacts. 

 
This policy shall guide our efforts and attitudes related to Quality, Environment, Social 
Responsibility and Work Health and Safety. 
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Política do SGI  
Sistema de Gestão Integrado 

 
 

(Qualidade, Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Segurança e Saúde no Trabalho) 
 

 
É política do sistema de gestão integrado da Inventus Power Eletrônica do Brasil Ltda, 
fabricante de Baterias Recarregáveis, Fontes e Adaptadores de Corrente Contínua para 
Sistemas Eletrônicos, e Montagem Automática de Componentes em Placas de Circuito 
Impresso assegurar que todas as atividades, produtos e serviços desenvolvidos, promovam 
a satisfação de seus clientes e partes interessadas, o desenvolvimento sustentável, 
protegendo o meio ambiente através da prevenção da poluição e  buscando aumentar seu 
desempenho ambiental, além de garantir a segurança e a saúde no trabalho, decorrentes de 
suas atividades e serviços, atendendo aos requisitos legais e outros aplicáveis, fazendo da 
empresa um lugar ético, com qualidade de vida, respeito, liberdade e justiça. 
 
A Inventus Power, com base em seu escopo do sistema de gestão integrado, se 
compromete por meio de sua política de SGI: 
 
• Fornecer produtos e serviços isentos de erros e dentro dos prazos acordados entre as 

partes;  
• Estar em conformidade com os requisitos de seus clientes, todas as leis e 

regulamentações, cumprindo com a legislação e as normas aplicáveis à qualidade do 
produto, ao meio ambiente, referentes à segurança e saúde do trabalhador e de 
responsabilidade social; 

• Apoiar seu direcionamento estratégico; 
• Estabelecer objetivos e metas que assegurem o desempenho e a melhoria contínua do 

seu sistema de gestão integrado; 
• Implantar ações para prevenir ou minimizar os impactos ambientais, incidentes, doenças 

e riscos à segurança e saúde no trabalho, decorrentes de suas atividades e serviços;  
• Promover a ética e a conscientização para que cada colaborador tenha a 

responsabilidade pessoal pela qualidade, pela preservação e proteção do meio ambiente 
e pela segurança e saúde no trabalho; 

• Não permitir assédios ou discriminação de qualquer natureza, incentivando a igualdade 
de oportunidade, assim como proibindo o trabalho infantil, escravo e o tráfico humano. A 
jornada de trabalho segue os limites legais, assim como é remunerada de forma correta; 

• A empresa compromete-se a agir de modo ético e transparente em todos os seus 
contatos comerciais e empresariais. 

 
Esta política servirá de orientação para nossas iniciativas e atitudes relativas à Qualidade, 
ao Meio Ambiente, à Responsabilidade Social e à Segurança e Saúde no Trabalho. 
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