
Para conseguir isso, temos um sistema integrado de gestão da sustentabilidade, desenvolvimento de produtos orientados 

para o futuro e implementação de sistemas de gestão global, em consonância com as normas internacionais tais como 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 26000.

Nossos princípios de sustentabilidade, qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e segurança servem de referência e 

direcionam nossas ações. Aplicam-se a todos os locais e todas as companhias dentro do Grupo KSB.

Board da KSB AG, Julho 2014.

Sustentabilidade na KSB

 A nossa tecnologia. O seu sucesso.
Bombas n Válvulas n Assistência Técnica

O objetivo da KSB é fornecer mais segurança, eficiência e rentabilidade ao cliente, fornecendo produtos de primeira  

classe e excelente serviço. Os produtos KSB devem ser a primeira escolha de nossos clientes. Com a visão firme nesse  

objetivo, buscamos atingir um crescimento sustentável e com êxito moldar o nosso futuro.

Este objetivo é suportado por um conjunto específico de valores e comportamentos que caracterizam os processos de 

trabalho na KSB e a forma como agimos e interagimos com nossos clientes e outros parceiros.

Nós entendemos que sustentabilidade significa foco nos valores ambientais, econômicos e sociais. Assim como o uso  

responsável dos recursos e meio ambiente, isto também inclui nossa responsabilidade em relação aos nossos funcionários 

e nosso compromisso social.

Estamos constantemente melhorando nossos produtos, processos e serviços para atender as exigências do desenvolvimen-

to sustentável e conjunto de novas normas, usando o “EFQM Business Excellence Model” como guia.

Como empresa estamos focados em :

■n Melhoria continua de produto entregue ao cliente.

■n Gerenciamento para rentabilidade sustentável

■n Gerenciamento para processos de forma eficaz

■n Estímulo e incentivo à inovação e criatividade

■n Desenvolvimento das competências de nossos  

colaboradores

■n Construção de fortes parcerias

■n Conformidade com as convenções da  

Organização Internacional do Trabalho

■n Implementando os princípios de “United Nations Global 

Compact”

■n Respeitando as regras da concorrência livre

Dr.-Ing. Peter Buthmann Dipl.-Kfm Werner Stegmüller
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