
POLÍTICA INTEGRADA DA EMPRESA

Visão e Missão

No futuro, os edifícios vão desempenhar um papel essencial para a nossa saúde, as nossas relações pessoais e profissionais, 
o nosso bem-estar e o do planeta. A nossa missão neste cenário é tornarmo-nos a empresa líder na produção de 
componentes e sistemas que exploram a água para climatizar edifícios, controlam a água para consumo doméstico e usam 
a água para apagar incêndios, reduzindo ao mínimo o consumo de energia.

 A nossa estratégia baseia-se sobre:

Os clientes são o centro de todo o nosso negócio, e tentamos estar no lugar deles para entender melhor as suas necessidades 
e satisfazê-las. Esforçamo-nos para fornecer produtos de alta qualidade dentro dos prazos exigidos, oferecer aos clientes 

informações rápidas e profissionais e garantir suporte pós-venda eficiente.

 A fábrica é o nosso coração. Concentramo-nos no produto porque o nosso futuro depende da nossa capacidade de fornecer 
equipamentos de ótima qualidade e de inovar continuamente.

Não existe empresa sem lucro. Mas a Giacomini acredita no lucro sustentável, em fazer com que a nossa facturação e margens 
cresçam com um olhar atento para o meio ambiente e o trabalho social.

Os nossos colaboradores são o nosso recurso mais precioso. A paixão não pode ser medida, mas faz a diferença entre fazer as 
coisas mal ou fazê-las bem, entre a mediocridade e a excelência, entre avançar em ordem esparsa ou ser uma equipa, por isso, 

os nossos colaboradores são o primeiro ativo do nosso balanço.
Os fornecedores são os nossos parceiros e queremos envolvê-los cada vez mais na nossa estratégia, fortalecendo a nossa 

cooperação para o crescimento mútuo.

 Os locais das nossas instalações de produção, as cidades de onde os nossos trabalhadores vêm e vivem com suas famílias.
É o ambiente que queremos proteger da poluição e onde queremos continuar a produzir.
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A forte ligação entre a Giacomini e o território onde opera faz-nos lutar pela sua melhoria económica, ambiental e social. Ao manter a certificação da norma UNI 
EN ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001, a empresa compromete-se com a melhoria contínua que, a médio prazo, é alcançada através da definição dos objetivos 
abaixo descritos. Visamos um envolvimento cada vez mais amplo, combinado com a cooperação efetiva de todas as partes envolvidas. As metas da empresa 
são desenvolvidas tendo em conta o contexto e a partir de uma perspetiva de maximização das oportunidades e minimização dos riscos.

Em detalhe:

A nossa equipa de Marketing e I&D define a oferta dos produtos da Giacomini, cumprindo as 
mais rigorosas normas internacionais. Garantem conteúdos de alto nível de qualidade, inovação e 
tecnologia, e coordenam a formação dos clientes e utilizadores. Uma rede profissional de suporte pré e 
pós-venda altamente especializada garante a solução adequada para a correta instalação, utilização e 
manutenção dos nossos produtos.

A Giacomini incentiva um trabalho de projeto orientado ao mercado, com um olhar atento à redução 
da utilização de fontes de energia tradicionais e ao estudo de materiais compatíveis com o ambiente e 
a saúde.

A Giacomini esforça-se de modo a que as leis, cada vez mais restritivas, não sejam vínculos, mas se 
transformem em oportunidades. Simultaneamente, a empresa privilegia a produção no território 
italiano, cumprindo integralmente as leis em vigor e explorando adequadamente as fontes de energia, 
respeitando o meio ambiente.

A Giacomini controla, monitoriza e rastreia matérias-primas, emissões atmosféricas, águas residuais e 
desperdícios industriais de forma constante e meticulosa.

A Giacomini privilegia intervenções para eliminar os riscos e perigos na fonte, através de uma constante 
monitorização das sinalizações verificadas no interior dos seus estabelecimentos produtivos.
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