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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA QUALITY FIX DO BRASIL 

 
 
Objetivo: Formalização do posicionamento da QUALITY FIX DO BRASIL e de sua responsabilidade 
juntamente com seus colaboradores e fornecedores de estar em conformidade com os requisitos 
legais, medição e melhoria contínuas. 
 
Coleta seletiva: A operação da QUALITY FIX realiza e estimula os seus colaboradores interna e 

externamente à coleta seletiva dos resíduos sólidos, separando: plástico limpo, vidros, metais e 

papel/papelão e destinando estes resíduos separadamente. 

 

Gestão sustentável de recursos e redução de resíduos: A operação da QUALITY FIX gera somente 

resíduos sólidos de restos de fios e fitas de poliéster e estes resíduos são direcionados para um 

parceiro que recicla estes resíduos para fabricação de vassouras. Adotamos a prática de usar 

menos material com economia de energia justamente para minimizar a geração de resíduos. 

Qualidade do ar: A QUALITY FIX em sua operação, não produz qualquer tipo emissões 
atmosféricas, todavia tem o seu posicionamento favorável ao controle operacional de seus 
fornecedores e terceiros, bem como o monitoramento por meio de laudo realizado 
periodicamente, evidenciando que as emissões estão dentro dos níveis permitidos por legislação e 
por isso se fazem necessárias ações de prevenção, combate e redução das emissões de poluentes e 
dos efeitos da degradação do ambiente atmosférico. 

 
Eficiência energética e emissão de Gases do efeito Estufa: A QUALITY FIX busca incessantemente a 

eficiência energética por meio de medidas e conscientização de nossa equipe, pensando sempre 

em melhoria continua, já alteramos o nosso sistema de iluminação por lâmpadas de LED nas áreas 

produtivas e administrativas, monitorando a eficiência dos equipamentos que utilizamos 

influenciando diretamente na redução de Gases do efeito Estufa (GEE). 

 

Qualidade e consumo da água: A QUALITY FIX compra e recebe sua água monitorada em sua 

qualidade pela SABESP e o controlamos o seu consumo, com o objetivo de reduzi-lo usando o 

menos possível em nossas operações, de modo a evitar desperdícios sempre instruindo nossos 

colaboradores a melhor forma de agir e mostrando como contribuir positivamente para a 

sustentabilidade do meio ambiente. 
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Gestão química responsável: A operação da QUALITY FIX não manipula produtos químicos, todavia 
tem o seu posicionamento favorável ao controle de seus fornecedores e terceiros com uma 
sistemática adequada para desenvolver a gestão química de forma responsável,  por meio da 
aquisição de matérias primas de fornecedores homologados, manuseio por colaboradores internos 
periodicamente treinados e conscientizados da importância em gerenciar produtos químicos e o e 
armazenamento correto e principalmente sobre o descarte desse material após o seu ciclo de vida 
chegar ao fim tudo isso para mitigar a chance de um acidente ambiental. 
 
 
 
 
 
Agradecemos por compartilhar nosso compromisso e de nossos colaboradores com a 
Sustentabilidade Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robson Braga Lima – CREA SP 0685083849 
 
CEO – QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. 
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