Novara (Italy), 21 de junho de 2017

Radici Chimica, uma empresa totalmente certificada
com foco na continuidade do negócio
Atualização das Certificações ISO 9001 e 14001 de acordo com a edição de
2015 da norma, renovação da OHSAS 18001 e novo objetivo com a ISO 50001
Vários objetivos importantes para a Radici Chimica Spa de Novara – empresa estratégica do
RadiciGroup – que, com mais de 300 funcionários, produtora de vários produtos químicos e
poliamidas, matérias primas utilizadas para múltiplas aplicações nos setores de fibras sintéticas e
plásticos de engenharia .
Após ter iniciado o ano com a conquista da Certificação ISO 50001 voltada à contenção e à redução
gradual do consumo de energia, faz de fato poucas semanas que ocorreu a renovação de três
Sistemas de Certificação: ISO 9001, que identifica o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e ISO
14001, que cobre o Sistema de Gestão Ambiental e que testemunhou a Radici Chimica a transição
para a nova edição das regras de 2015. Obtida também a renovação trienal da OHSAS 18001, que
certifica um correto Sistema de Gestão da Saúde e da Segurança na empresa.
«A Radici Chimica adota uma abordagem de melhoria contínua – ressaltou Stefano Alini, Corporate
Quality Manager do RadiciGroup – A partir do forte compromisso dos acionistas, que também está
inserido na política de Grupo para a Qualidade, o Meio Ambiente, Saúde e a Segurança, a planta de
Novara e todas as outras fábricas da RadiciGroup estão constantemente empenhadas a atingir
objetivos ambiciosos que servem então como estímulo para enfrentar sempre novos desafios. Com
particular referência às Certificações recém-renovadas em Novara – contínua Alini – a transição para a
versão 2015 da ISO 9001 e da 14001 implica numa mudança de abordagem organizacional: passa de
um sistema baseado em "regras" a um sistema baseado em "resultados", aumentando assim a
concentração nos objetivos como indicadores para a melhoria e a avaliação do desempenho.»
A transição para a nova norma, que oferece a oportunidade de rever o sistema de gestão (não
somente com fins de certificação), como um instrumento útil à organização para tornar os processos e
as dinâmicas internas coerentes e adequados para um ambiente em mudança contínua.
Outro aspecto importante a ser considerado é que cada vez mais os vários Sistemas de Gestão estão
integrados entre sí e são configurados em uma estrutura comum denominada HIGH LEVEL
STRUCTURE,

que

leva

em

consideração

o

contexto

da

organização,

da

análise

dos

riscos/oportunidades, da liderança, do planejamento, da informação documentada e da gestão do
conhecimento. Uma abordagem estratégia, a fim de melhorar o desempenho global da empresa e
continuar a crescer com sustentabilidade, com foco na continuidade do negócio e em harmônia
com todos os stakeholders.
Quanto às ações concretas em termos de proteção do meio ambiente a Radici Chímica, que opera
desde sempre em total conformidade com as obrigações legais e que possui a Certificação ISO:14001
desde 2009, no período 2010-2015 reduziu ainda mais a 77% as emissões diretas de CO2, graças a
investimentos importantes em novas tecnologias de redução e em plantas com melhor desempenho.
Em relação à Qualidade, por sua vez, até agora somente a Radici Partecipazioni SpA, holding do
RadiciGroup, possuia a Certificação 9001:2015, obtida ao longo de 2016: a Radici Chimica –
certificada desde 1994 – é portanto a primeira planta de produção a se alinhar com a nova norma e se
tornou um ponto de referência para outras unidades operacionais, que até 2018 deverão de se adaptar
à edição de 2015. E justamente em linha com a estratégia de sustentabilidade da RadiciGroup, a parte
introdutória da nova norma relata que "Para uma organização, a adoção de um sistema de qualidade é
uma decisão estratégica que pode ajudar a melhorar o seu desempenho global e construir uma base
sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável ".
O fato de que os vários Sistemas de Gestão sejam então cada vez mais interconectados entre si e
permitir, também a RadiciGroup, otimizar os processos e fortalecer a cadeia integrada do Grupo,
aumentando a sua eficácia e eficiência global.
«Penso que esses objetivos, assim como os objetivos cada vez mais ambiciosos que nos damos e
pretendemos atingir – comentou Maurizio Radici, Vice-Presidente do RadiciGroup – sejam
possíveis graças principalmente ao trabalho em equipe de todos os funcionários, dos operativos aos
gestores e diretores: o Grupo continua a investir para fortalecer uma "cultura" da Qualidade, Meio
Ambiente, Saúde e Segurança, e as pessoas respondem se posicionando diariamente para fazer da
RadiciGroup um parceiro confiável, inovador e atento à salvaguarda dos recursos e bens dos quais
também poderão usufruir as futuras gerações».
RADICIGROUP – Com cerca de 3.000 empregados, um faturamento de 946 milhões de euros em 2016 e uma rede
de fábricas e sedes comerciais localizadas entre a Europa, a América do Norte e do Sul e a Ásia, o RadiciGroup é hoje
o líder mundial na produção de uma vasta gama de produtos químicos, polímeros de poliamida, tecnopolímeros, fibras
sintéticas e não tecidos. Produtos realizados graças a um know-how químico de excelência e à integração vertical no
setor das poliamidas, desenvolvidos para empregos em múltiplos setores industriais entre os quais: AUTOMOTIVO ELÉTRICO/ELETRÔNICO - BENS DE CONSUMO - VESTUÁRIO - MOBILIÁRIO - IMOBILIÁRIO ELETRODOMÉSTICOS - ESPORTIVO. Na base da estratégia do RadiciGroup está a grande atenção à inovação à
qualidade à satisfação dos clientes e aos temas da sustentabilidade social e ambiental. Com as suas macro Áreas de
Negócio - Specialty Chemicals, Performance Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn,
Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - a RadiciGroup é parte de uma mais ampla estrutura industrial que inclui também o
negócio mecanotêxtil (ITEMA) e o da energia (GEOGREEN) e da Hotelaria (SAN MARCO).
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