
A visão de sustentabilidade da Metalsa é o compromisso com a criação de um mundo 
melhor. Com isso em mente, nossas operações têm como foco a redução da poluição para 
proteger o meio ambiente, ao mesmo tempo que buscamos oportunidades para melhora 
lo. Fazemos isto por meio do monitoramento e da melhoria contínua dos nossos 
indicadores de desempenho ambiental, juntamente com ações proativas voltadas para a 
redução de nossos impactos e riscos ambientais. Os objetivos são estabelecidos para 
aumentar sistematicamente a eficiência no uso de energia, combustíveis, água e materiais, 
ao mesmo tempo que mitigamos os impactos ambientais relacionados. Assim, nossas 
metas e padrões ambientais internos são revisados periodicamente para estabelecer planos 
e ações para atingir nossas metas de longo prazo, alinhando as iniciativas ambientais aos 
objetivos dos negócios.

Procuramos dar tratamento adequado a todos os recursos para maximizar o seu 
desempenho em todas as nossas áreas operacionais, aproveitando ao máximo os recursos 
de que dispomos, da mesma forma, reduzimos os nossos resíduos para não só reduzir o 
impacto ambiental, mas para nos tornarmos um empresa sustentável em todas as nossas 
práticas. Da mesma forma, trabalhamos fortemente na gestão dos nossos resíduos, para 
conseguir uma gestão adequada dos produtos químicos e dos resíduos perigosos, para 
que, na gestão destes recursos, a saúde de algum dos nossos trabalhadores não esteja em 
risco ou tenha um impacto ambiental severo devido ao manuseio incorreto ou descarte 
impróprio deles.

Para nós é importante manter a qualidade de vida de todos aqueles que afetam nossas 
atividades, mantendo uma operação segura, o descarte adequado de resíduos químicos 
perigosos e não perigosos, além de garantir a qualidade do ar e da água, não só para os 
nossos trabalhadores, mas para as comunidades onde temos impacto, seguindo objetivos 
claros de gestão da água e redução de emissões que nos levam a uma redução constante 
que melhora e torna as nossas práticas mais eficientes.

Devemos alcançar uma cultura ambiental pró ativa por meio de nossa participação. 
Portanto, nossos objetivos ambientais são estabelecidos, revisados e ajustados 
periodicamente para promover a melhoria contínua, com uma meta de redução de 20% na 
intensidade das emissões de GEE projetada para 2031, com base no desempenho de 2019.

Cumprimos todas as nossas obrigações de conformidade adotadas com as nossas partes 
interessadas, não apenas como obrigação compulsória, mas alinhadas com a nossa missão 
de negócios e os elementos fundamentais da nossa cultura organizacional, crenças e 
valores. Assim, envolvemos os funcionários em todos os níveis da organização para 
conhecerem e apoiarem o funcionamento de todo o sistema de gerenciamento aplicável, 
envolvemos nossos clientes e fornecedores para a obtenção desses objetivos comuns 
orientados para a melhoria contínua do meio ambiente.
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