Responsabilidade Social Corporativa
C R I AÇÃO D E VA LO R CO M PA RT I L H A D O
A General Cable acredita que responsabilidade social corporativa (RSC) significa criar valor compartilhado.
Ou seja, manter um foco duplo nas decisões de negócios: o que é bom para nós enquanto empresa, e o que
contribui para o bem maior das comunidades em que vivemos e trabalhamos.

SEGURANÇA
Trabalhando juntos para trabalhar com mais segurança
A General Cable possui visão e meta globais de segurança – Zero e Algo Mais. Nós medimos nosso
desempenho de segurança de forma global, compartilhamos melhores práticas, e implementamos
sistemas sólidos de gestão da saúde e segurança. Muitas de nossas instalações no mundo todo
possuem certificação OHSAS 18001 (sistema de gestão de segurança). Todas as instalações
localizadas nos EUA possuem um sistema equivalente de gestão da saúde e segurança. A General
Cable foi pioneira em obter a Certificação de Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacionais
OHSAS 18001 na Europa e no Norte da África.

SUSTENTABILIDADE
Práticas responsáveis em operações diárias
Como líder global do setor de fios e cabos, a General Cable reconhece seu papel e sua
responsabilidade em promover a sustentabilidade. Nosso maior valor de negócio é a melhoria
continua de todas as áreas da nossa companhia. Em nossas diversas linhas de negócio, a tarefa de
introduzir produtos novos e melhores através da melhoria continua em arquitetura bioclimática
reflete nosso compromisso de atingir os melhores padrões do setor, e combater de forma proativa os
problemas ambientais globais. A General Cable foi a primeira fabricante de cabos a obter certificação
por seu sistema de gestão ambiental, de acordo com a ISO 14001 e as normas EMAS.

CIDADANIA
O compromisso de sermos bons cidadãos
Sermos cidadãos responsáveis em nossas comunidades é de extrema importãncia para nós. A
evidente honestidade, integridade, franqueza e negociação justa há muito tempo fazem parte dos
valores essenciais da General Cable, e essas características nos são cobradas em todas as relações
que temos com nossos clientes, funcionários, fornecedores, vizinhos e concorrentes do mundo
todo. Os líderes e funcionários da nossa empresa se esforçam para fazer a diferença em inúmeras
atividades voluntárias e no suporte financeiro, trazendo melhorias às comunidades em que vivemos
e trabalhamos.

INOVAÇÃO
Tecnologias que alimentam e conectam o mundo
A General Cable oferece inovações que fazem a diferença. Estamos focados no expertise
em P&D e investindo no desenvolvimento de soluções em fios e cabos que superem os
desafios enfrentados por nossos clientes e pelo mundo em geral. Ao trabalharmos
juntos e usarmos todo o talento e criatividade que temos, alcançaremos o objetivo
de sermos o principal fornecedor de soluções em fios e cabos da indústria,
com construções e designs verdes para o crescente mercado de
energia renovável.

Um compromisso de alcançar os melhores padrões do setor e combater,
de forma proativa, os problemas ambientias globais.
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Acesse www.GeneralCableCSR.com
para saber mais.

