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OBJETIVOS AMBIENTAIS E DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS
POLÍTICA

1- Atendimento aos requisitos legais e outros
requisitos subscritos

2- Prevenir a poluição, conscientizando quanto ao
uso racional dos recursos naturais, reduzindo a
geração de resíduos e potenciais impactos em suas
atividades, objetivando a proteção do meio ambiente

3- Promover a melhoria contínua do Sistema de
Gestão e processos Bomber visando aumentar seu
desempenho

OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

1 .1- Atualizar constantemente os requisitos legais, mantendo a
organização ciente quanto a legislação pertinente aplicável

IP-SGB-09 - Atualização da legislação

100% da legislação atualizada no período
de analise

PLANO DE
AÇÕES

P01
1.2 - Cumprir com suas obrigações legais ambientais - prazos para
cadastros, registros, pagamentos
de taxas e outras obrigações de natureza ambiental.

IP-SGB-08 - Atendimento a legislação

100% da legislação aplicável

IP-SGB-12 - Conscientização ambiental

No mínimo 1 evento / treinamento de
Conscientização ambiental no mês

IP-SGB-06 - Consumo de Energia Elétrica

95.000 kw/mês

IP-SGB-10 - Consumo de água

500m³

2.2 - Reduzir o impacto ambiental da Bomber ao meio ambiente,
destinando adequadamente seus resíduos, visando uma harmoniosa
convivência entre empresa e meio ambiente.

IP-SGB-11 - Volume de resíduo gerado

Conforme cada resíduo

P03

3.1 Melhorar continuamente os processos da nossa empresa com o
intuito de diminuir os impactos ambientais por nos gerados

Resultado consolidado dos macros objetivos 1 e 2
da Política

100% dos objetivos atendidos

P01 / P02 / P03

Conforme indicadores dos DP's Detalhamento de Processos

Não se aplica

IP-SGB-12 - Conscientização ambiental

No mínimo 1 evento / treinamento de
Conscientização ambiental no mês

P02

IP-SGB-013 Divulgações ambientias

No mínimo 1 informação ambiental
relevante divuldaga intena e externamento

P04

Aprimoramento contínuo dos colaboradores

IP-GPE-04 - % de realização do plano de
treinamentos

80%

Não se aplica

Aprimoramento contínuo dos processos produtivos

IP-MNF-029 - First Time Through - OEM V
IP-MNF-030 - First Time Through - OEM III
IP-MNF-032 - First Time Through - OEM II

98,20%

Não se aplica

Ter o mercado como guia no desenvolvimento dos nossos produtos

IP-APQP-03 Monitoramento dos produtos em
desenvolvimento

100% ao prazo de lançamento

Não se aplica

Conforme evidência do atendimento do DR 444 - Análise das Partes Interessadas

Não se aplica

2.1- Conscientizar os colaboradores / terceiros e visitantes, quanto
ao uso consciente dos recursos naturais

3.2 Melhorar continuamente os processos relacionados aos produtos Conforme indicadores dos DP's - Detalhamento de
Processos
da nossa empresa

4.1 Estreitar o diálogo com as partes interessadas a fim de encorajar
4- Manter canais de comunicação as partes
um entendimento compartilhado sobe as informações ambientais
interessadas, divulgando as informações relevantes.
pertientes

5- Oferecer produtos de alta qualidade visando
atender as expectativas de nossos clientes e demais
partes interessadas

Atendimento das expectativas das partes interessadas

P02

6- Promover a melhoria contínua de seus processos Melhorar continuamente os processos relacionados aos produtos da
nossa empresa
relacionados ao produto;

Todos os indicadores (IP's) do Detalhamento de
Processos DP's.

Conforme indicadores dos DP's - Detalhamento
de Processos

Programa de
melhoria contínua

P1

PLANO DE AÇÕES PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS

Área: SGB - Sistema de Gestão
Bomber

Gestor Responsável: Régis Souza

POLÍTICA

1-Atendimento aos requisitos legais e
outros requisitos subscritos

OBJETIVOS

Aspecto Significativo: Não se aplica

INDICADORES

MONITORAMENTO

META

1.1- Atualizar constantemente os requisitos legais, mantendo a IP-SGB-09 - Atualização da
organização ciente quanto a legislação pertinente aplicável
legislação

Mensal

100% da legislação atualizada no
período de analise

1.2 - Cumprir com suas obrigações legais ambientais - prazos
IP-SGB-08 - Atendimento a
para cadastros, registros, pagamentos
legislação
de taxas e outras obrigações de natureza ambiental.

Mensal

100% da legislação aplicável

O QUE?

NECESSITA RECURSOS?

RESPONSÁVEL

PRAZO

STATUS

Manter atualizado RG 007 C
Requisitos legais com a legislação
aplicável a Bomber

NA

Cristiane Martirena

contínuo

contínuo

Contratar empresa especializada
para realizar a identificação e
desdobramento das legislações
aplicaveis ao nosso negócio

aguardando orçamento

Cristiane Martirena

28/2/18

Concluído

O monitoramento do progresso em direção ao alcance dos objetivos ambientais pode ser observado através da tendência de cada indicador.

PLANO DE AÇÕES PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS

Área: SGB - Sistema de Gestão
Bomber

POLÍTICA

2- Prevenir a poluição,
conscientizando quanto ao uso
racional dos recursos naturais,
reduzindo a geração de resíduos e
potenciais impactos em suas
atividades, objetivando a proteção
do meio ambiente

Gestor Responsável: Régis Souza

P2

Aspecto Significativo: Não se aplica

OBJETIVOS

2.1- Conscientizar os colaboradores / terceiros e visitantes,
quanto ao uso consciente dos recursos naturais

2.2 - Reduzir o impacto ambiental da Bomber ao meio
ambiente, destinando adequadamente seus resíduos,
visando uma harmoniosa convivência entre empresa e
meio ambiente.

INDICADORES

MONITORAMENTO

META

IP-SGB-12 - Conscientização
ambiental

Mensal

IP-SGB-06 - Consumo de Energia
Elétrica

Mensal

95.000 kw/mês

IP-SGB-10 - Consumo de água

Mensal

500m³

IP-SGB-11 - Volume de resíduo
gerado

Mensal

Conforme cada resíduo

PRAZO

STATUS

O QUE?

NECESSITA RECURSOS?

RESPONSÁVEL

Realizar momento de
conscientização ambiental para
funcionário, terceiros e visitantes;

R$ 300,00

Cristiane Martirena - SGB

Contínuo

Diagnóstico da situação das saídas
de água, se há necessidade de
conserto ou adequação;

R$ 500,00

Vagner - Manutenção

Contínuo

Trocar as torneiras dos sanitários do
administrativo e visando baixar a
vazão de saída de água

R$ 1.000,00

Vagner - Manutenção

Contínuo

PLANO DE AÇÕES PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS

Área: SGB - Sistema de Gestão
Bomber

POLÍTICA

Gestor Responsável: Régis Souza

OBJETIVOS

P3

Aspecto Significativo: Não se aplica

INDICADORES

3.1 Melhorar continuamente os processos da nossa empresa Resultado consolidado dos
com o intuito de diminuir os impactos ambientais por nos
macros objetivos 1 e 2 da
gerados
Política
3- Promover a melhoria contínua do Sistema
de Gestão e processos Bomber visando
aumentar seu desempenho
Conforme indicadores dos
3.2 Melhorar continuamente os processos relacionados aos
DP's - Detalhamento de
produtos da nossa empresa
Processos

O QUE?

NECESSITA RECURSOS?

RESPONSÁVEL

Monitorar e gerenciar através do RGSGB-074 -Controle de saída de resíduos
sólidos e liquidos, utilizando as empresas
recebedoras dos nossos resíduos, bem
como as transportadoras dos mesmo,
com base em suas Licenças Ambientais

Não se aplica

Cristiane Martorena - SGB

Realizar momento de conscientização
ambiental para funcionário, terceiros e
visitantes;

R$ 300,00

Cristiane Martirena - SGB

MONITORAMENTO

META

Mensal

100% dos objetivos atendidos

Mensal

Conforme indicadores dos DP's Detalhamento de Processos

PRAZO

STATUS

Contínuo

Contínuo

PLANO DE AÇÕES PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS

Área: SGB - Sistema de Gestão
Bomber

Gestor Responsável: Régis Souza

P3

Aspecto Significativo: Não se aplica

POLÍTICA

OBJETIVOS

INDICADORES

MONITORAMENTO

META

4- Manter canais de comunicação as partes
interessadas, divulgando as informações
relevantes.

4.1 Estreitar o diálogo com as partes interessadas a fim de
encorajar um entendimento compartilhado sobe as
informações ambientais pertientes

Divulgações de
informações ambientias
relevantes interna e
externamente

Mensal

No mínimo 1 informação ambiental
relevante divuldaga intena e
externamento

STATUS

O QUE?

NECESSITA RECURSOS?

RESPONSÁVEL

PRAZO

Divulgar no mínimo uma vez por mês
informações relevantes de
conscientização ambiental às partes
interessadas
(ex. No site, murais, cartilhas...)

NA

Cristiane Martirena

a partir de feveiros
/2018

