
Quality, Environmental, Health & Safety and Ethics Policy 

“SMART Modular Technologies delivers reliable and high-quality products, that meet the market 
expectations and that comply with the applicable regulations, with the electronic industry standards and 
with customers’ requirements, by means of continuously evaluating the effectiveness and improving the 
consistency of its Quality, Environment, Health & Safety and Ethics (“QEHSE”) Management System. 

 

In accordance with the Code of Business Conduct and Ethics, SMART’s management is committed to 
respecting all of its QEHSE policies and to complying with any other applicable legal requirements, thereby 
encouraging stakeholders to preserve and sustainably use the natural resources and involving its employees 
in the prevention, detection and elimination of any conditions that may imply risks in the use of its products 
or threats to its strategic objectives and ethical and corporate governance principles, and so as to the human 
health, the workplace and the environment.”  
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Política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde & Segurança e Ética 
“A SMART Modular Technologies oferece produtos confiáveis e de alta qualidade, que atendem às 
expectativas do mercado e que estão em conformidade com os regulamentos aplicáveis, com os padrões da 
indústria de eletrônicos e com os requisitos dos clientes, por meio da avaliação contínua da eficácia e da 
melhoria da consistência de seu Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Ética 
(“QEHSE”). 

 

De acordo com o Código de Ética e de Conduta nos Negócios, a administração da SMART se compromete a 
respeitar todas as suas políticas de QEHSE e a cumprir quaisquer outros requisitos legais que lhe sejam 
aplicáveis, assim encorajando as partes interessadas a preservar e a usar sustentavelmente os recursos 
naturais, e envolvendo seus colaboradores na prevenção, detecção e eliminação de condições que impliquem 
riscos à utilização de seus produtos ou ameaças aos seus objetivos estratégicos e princípios éticos e de 
governança corporativa, à saúde humana, ao ambiente de trabalho e ao meio ambiente.” 
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