
VISÃO DO GRUPO B. BRAUN
Nós protegemos e melhoramos a saúde das pessoas ao redor do mundo.

MISSÃO
Nós desenvolvemos soluções eficazes e padrões orientadores para o sistema de saúde, por meio de um diálogo 
construtivo com nossos clientes e parceiros.

POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO – IMS BRAZIL
QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A B. Braun Brasil reconhece a qualidade, o meio ambiente, a saúde e a segurança ocupacional, a ética e a 
responsabilidade social como elementos essenciais de suas atividades e assume os seguintes princípios:
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NOSSOS COLABORADORES CUMPREM E APLICAM PROCEDIMENTOS QUE GARANTEM DE FORMA CONTÍNUA A 
QUALIDADE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ASSEGURAM A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES.

SUSTENTABILIDADE

EXCELÊNCIA

ÉTICA & COMPLIANCE

PESSOAS

PARCERIA

CLIENTES

Agir de forma responsável 
perante a sociedade, compro-
metidos com a proteção ao 
meio ambiente, prevenção da 
poluição associada aos nossos 
processos produtivos e respei-
to às diversidades, integrando 
estes elementos à estratégia 
do negócio. 

Melhorar continuamente o de-
sempenho do nosso Sistema 
Integrado de Gestão e a qua-
lidade de produtos e serviços, 
com o compromisso de atendi-
mento aos requisitos aplicáveis 
à organização.

Conduzir nossos negócios com 
transparência e integridade, 
reforçando a credibilidade da 
nossa marca, o grau de con-
fiança dos nossos clientes, for-
necedores  e parceiros de ne-
gócios e o respeito aos nossos 
concorrentes.

Incentivar o desenvolvimento 
profissional dos colaboradores 
e contribuir para a ampliação 
do conhecimento na organiza-
ção, bem como cuidar do bem 
estar e integridade das pes-
soas, promovendo adequada 
saúde e segurança ocupacional 
aos membros das equipes dire-
tas ou terceirizadas. 

Reconhecer e entender as ne-
cessidades e expectativas das 
partes interessadas e compar-
tilhar conhecimento por meio 
de diálogos construtivos para o 
sucesso do nosso trabalho.

Entender as necessidades dos 
clientes oferecendo soluções 
eficazes e criativas que lhes 
possibilitem alcançar seus 
objetivos.


