NOSSA VISÃO
Nós fazemos a SCHOTT ser parte da vida de cada um.
NOSSA MISSÃO
Nós possibilitamos, de forma rentável, o sucesso de nossos clientes através de
soluções diferenciadas com base nas nossas competências em vidro, materiais
especiais e tecnologia avançada.
NOSSOS VALORES
Respeitar os outros
- valorizando e confiando uns nos outros;
- promovendo discussão aberta, honesta e oportuna com comunicação em duas vias;
- cultivando a diversidade e oportunidades iguais;
- liderando através do exemplo e agindo como falamos.
Agir com responsabilidade
- tendo um comportamento íntegro;
- assumindo a responsabilidade por nossas ações;
- adaptando apropriadamente às mudanças de cenário;
- atuando com investimento social;
- preservando o meio ambiente.
Criar valor
- possibilitando mais sucesso para nossos clientes;
- incentivando nossos colaboradores a desenvolver todo seu potencial;
- promovendo melhoria contínua e orientação por processos;
- aplicando o conhecimento acumulado por mais de um século;
- crescendo de forma sustentável;
- concretizando oportunidades de mercado através de inovação;
- fortalecendo nossa marca;
- superando nossos concorrentes.]
Impulsionar a inovação
- compreendendo os desafios e necessidades dos nossos clientes
- mantendo um foco de mercado claro em todas as nossas ações
- melhorando continuamente os nossos produtos e processos

POLÍTICA
A SCHOTT Flat Glass do Brasil Ltda. atua no segmento de
vidros temperados e montagem de componentes usados na
fabricação de produtos da linha branca e refrigeração comercial,
buscando atender as demandas de nossos clientes e a oferecer
soluções competitivas e eficientes para a melhoria contínua de
nossos processos e produtos.
Desta forma, baseia suas ações nas seguintes diretrizes:
- Gestão dos processos com foco na análise de resultados e
melhoria dos indicadores de desempenho;
- Tratamento adequado às não conformidades, ocorrências
ambientais, ocorrências de segurança e saúde ocupacional e
solicitações dos clientes;
- Treinamentos e cursos que suportem o desenvolvimento
profissional de nossos colaboradores bem como a comunicação
adequada para alcançar o comprometimento de todos;
- Busca de fornecedores capacitados técnica e comercialmente,
visando atender os objetivos da qualidade;
- Retribuição através do cumprimento dos objetivos, da
confiança e do investimento realizado pelos acionistas;
- Estabelecimento de um ambiente de trabalho seguro baseado
na prevenção de acidentes e na manutenção da saúde de nossos
colaboradores;
- Operação nossas plantas de maneira a prevenir danos ao
meio ambiente, utilizando os recursos naturais de maneira
consciente e responsável, minimizando a poluição e desenvolvendo
os produtos e processos ambientalmente compatíveis;
- Atendimento aos requisitos legais aplicáveis ao negócio,
incluindo as normas internas do grupo SCHOTT.

