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Política de Gestão Integrada  
 

A Thales Brasil, em suas atividades de prestação de serviços, desenvolvimento e fabricação de equipamentos 
eletrônicos e de telecomunicações nos segmentos: aeroespacial, naval, defesa, científico, atmosférico, 
ambiental, busca a sustentabilidade dos seus negócios, atuando na gestão responsável dos aspectos 
ambientais inerentes à natureza e escala de suas atividades.  

 

COMPROMISSOS ASSUMIDOS: 

 Fornecer produtos e serviços de qualidade, com foco na satisfação do cliente; 

 Fornecer oportunidades para o desenvolvimento de seus colaboradores; 

 Pesquisar novas tecnologias para acompanhar as tendências do mercado e as necessidades dos 
clientes; 

 Prevenir a poluição, mitigar os riscos e impactos ambientais de suas operações, desde a produção 
até a distribuição de seus produtos e serviços; 

 Cumprir a legislação aplicável às suas atividades, produtos, serviços, e estabelecer controles que 
garantam que insumos de origem ilegal, não sejam utilizados em suas atividades; 

 Melhorar continuamente seu Sistema de Gestão Integrada; 

 Garantir que as diretrizes estabelecidas na política de gerenciamento de software do grupo, sejam 
devidamente implementadas e seguidas integralmente; 

 Garantir que as diretrizes estabelecidas pelo programa OEA – Operador Econômico Autorizado, 
sejam devidamente implementadas e seguidas integralmente. 

 

A THALES BRASIL ESTABELECE OS SEGUINTES OBJETIVOS ALINHADOS A SUA POLÍTICA DE 
GESTÃO INTEGRADA: 

 Garantir a satisfação de seus clientes; 

 Garantir que seus colaboradores sejam devidamente treinados e desenvolvidos; 

 Desenvolver produtos e serviços inovadores, tendo como base principal as necessidades de seus 
clientes; 

 Garantir que os impactos ambientais significativos sejam: medidos, monitorados e controlados de 
forma adequada; 

 Melhorar continuamente seu Sistema de Gestão Integrada, através do envolvimento e 
comprometimento de seus colaboradores, gerentes, diretores e acionistas, visando implementar as 
melhores práticas, para estimular e difundir uma cultura de Qualidade e Meio Ambiente. 
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