Visão e Politicas
Vision and Policy

Valores da BYD
Igualdade, Abordagem factual, Paixão, Inovação.
Política da Qualidade
A satisfação das Partes Interessadas é uma busca constante de todo o Sistema de Gestão BYD, portanto estamos comprometidos a:
Desenvolver nossos negócios com base nas tecnologias de novas energias;
Capacitar os Colaboradores a ter o Cliente como prioridade do negócio;
Prover os melhores produtos e serviços baseado em alta tecnologia e orientado à inovação.
Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional
Para contribuir com a natureza e o futuro da humanidade (Comunidade), a BYD se dedica à melhoria contínua do desempenho
ambiental, assim como cria um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos os seus colaboradores. Com esta finalidade,
estamos comprometidos a:
Obedecer às leis ambientais, de saúde e segurança, assim como legislações e outros requisitos;
Dedicar à prevenção da poluição e prevenção de acidentes, melhorando continuamente a nossa performance;
Estabelecer e manter um sistema de gestão integrado;
Fortalecer a educação e treinamento para melhoria da consciência ambiental e de segurança de todos os colaboradores;
Suportar clientes, subcontratados e parceiros de negócio no que tange assuntos ambientais e de saúde e segurança;
Proibir e restringir o uso de produtos químicos perigosos (incluindo venenosos), desenvolvendo uma alternativa sustentável
para essas substâncias.

BYD Values
Equality, Factuality, Passion, Innovation.
Quality Policy
Stakeholder’s satisfaction is BYD people’s eternal pursuit, so we are committed to:
Based on high technology, develop auto and new energy industries;
Customer focus, people-oriented;
Technology-based and innovation-oriented, provide the best products and service.
Environmental, Occupational Health and Safety Policy
To maintain green earth and human future, BYD Company is dedicated to environmental protection and sustainable development, as
well as create healthy, safe working environmental for all employees. To this end, we are committed to:
Obey environmental, health and safety-related laws and legislations and other requirements;
Dedicated to pollution prevention and accident prevention, continuously improve our performance.
Establish and maintain EHS system;
Strengthen education and training to improve environmental & safety awareness of all personnel.
Support customers, contractors and suppliers business in environmental, health and safety.
Prohibit and restrict the use of poisonous and hazardous chemical, develop environmental friendly alternative substances
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