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A COBRAZIL é uma empresa de engenharia com capacidade para executar desde pequenas 
unidades industriais à grandes complexos integrados e que possui direcionamento estratégico 
voltado para: serviços de gerenciamento de empreendimentos, construção, montagem e 
manutenção de plantas industriais. 
 
Com o objetivo de alcançar a excelência nos processos relacionados ao sistema de gestão de 
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, a Alta Direção da COBRAZIL se compromete a: 
 
1. Utilizar o seu sistema de gestão de QSMS como ferramenta para atingir os objetivos, melhorar 
o desempenho e eficácia de seus processos. 
 
2. Manter sua reputação íntegra através da transparência na execução de seus processos de 
negócios e de suporte à gestão. 
 
3. Incentivar a criação e compartilhamento do conhecimento entre os diversos níveis 
organizacionais, fomentando o aprendizado, a capacitação, conscientização e o engajamento dos 
funcionários, aumentando a eficiência de suas operações e consequentemente sua 
competividade. 
 
4. Atender de forma consistente aos requisitos do cliente, requisitos estatutários, legais e 
regulamentares aplicáveis às atividades, buscando atender às expectativas do cliente, 
colaboradores, acionistas e demais partes interessadas; 
 
5. Identificar e controlar as ameaças e oportunidades relacionadas a seus aspectos / impactos 
ambientais, perigos / riscos ocupacionais, requisitos legais e outros, assim como o impacto 
potencial sobre os produtos e serviços decorrentes de sua operação, priorizando sempre a 
hierarquia de controle mais eficiente. 
 
6. Priorizar a utilização de práticas sustentáveis dos recursos, buscando a proteção da 
biodiversidade e dos ecossistemas, prevenindo a poluição, lesões e doenças ocupacionais. 
 
7. Favorecer a participação de todos os trabalhadores na promoção da segurança e da saúde, 
cooperando com a empresa para aumentar os padrões de segurança. 
 
Todos os profissionais da COBRAZIL, independente da função e do nível de liderança que exerce 
é responsável pela execução e disseminação desses compromissos. 
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