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1 Objetivo 
O objetivo da política Ambiental é definir nossa ambição em relação ao desenvolvimento 
sustentável dentro do grupo LEAX. 

2 Applicability 
Grupo LEAX e filiais 

3 Process Owner 
Diretor geral Grupo LEAX 

4 Geral 
É de responsabilidade de cada funcionário compreender e agir de acordo com a política e 
prontamente informar o time gerencial de eventuais riscos ambientais e sugestões de 
melhorias. 
 
É responsabilidade de cada um do time gerencial garantir a conformidade com esta política e 
promover um desenvolvimento positivo do nosso trabalho através de melhorias contínuas. 

5 Política ambiental 
“O dia que pararmos de buscar a excelência, deixaremos de ser bons! ” 

 
Questões ambientais fazem parte das atividades descritas no escopo: “Usinagem de 
engrenagens, eixo e componentes do sistema de transmissão” da LEAX do Brasil. A LEAX 
cumpre todos os requisitos legais aplicáveis e trabalha continuamente para melhorar o 
sistema de gestão ambiental, tornando-se assim um bom exemplo para as partes 
interessadas. 
 
A LEAX busca um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a 
preservação da poluição trabalhando para os três seguintes objetivos ambientais:  
 
Ar fresco: Através de escolhas pensadas, nós nos esforçamos para reduzir as emissões de 
CO2 e névoa de óleo no ar. Com soluções logísticas bem planejadas reduzimos o impacto 
dos nossos transportes.  
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Ambiente livre de tóxicos: Através do nosso controle de uso de produtos químicos, nós 
analisamos e avaliamos todos os produtos químicos em nossos processos e nos esforçamos 
para substituir ou remover produtos químicos que possam ser um risco para o meio 
ambiente. 
 
Reduzir o impacto climático: Nós reduzimos nosso impacto usando soluções de eficiência 
energética, bem como planejadas soluções logísticas, reutilizando e reciclando materiais. 


