Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
A proteção da saúde, segurança e bem-estar dos indivíduos, bem como a proteção do meio
ambiente, são valores fundamentais do Grupo Pirelli na condução e desenvolvimento de suas
atividades.
As estratégias da Pirelli para o desenvolvimento sustentável buscam a melhoria contínua em
aspectos relacionados ao meio ambiente, saúde ocupacional e bem-estar, de acordo com o
Código de Ética e de Valores da empresa, em conformidade com um Modelo de Sustentabilidade
concebido pelo Pacto Global, a "Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho" e a "Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento".

Especificamente, a Pirelli:
 compromete-se a gerenciar suas atividades relacionadas ao meio ambiente, à saúde e
segurança ocupacionais em conformidade com as leis relevantes e todos os
compromissos assumidos, bem como em conformidade com os mais altos padrões
internacionais de gestão;






busca o objetivo de "zero lesões", implementando medidas para a imediata identificação,
avaliação e prevenção de riscos à saúde e segurança ocupacionais, a fim de reduzir
permanentemente o número e a gravidade de acidentes e doenças ocupacionais, além
de, para esse fim, ativar planos de monitoramento da saúde para proteger os
trabalhadores contra riscos específicos associados às suas funções;
busca a redução do impacto ambiental das operações do Grupo por meio de
identificação, avaliação e prevenção de riscos ambientais, permitindo a identificação de
planos de ação apropriados;
desenvolve e implanta programas de gestão emergenciais projetados para prevenir e
evitar lesões aos indivíduos e danos ao meio ambiente em caso de acidentes;



define, monitora e informa as Partes Interessadas sobre os objetivos específicos para a
melhoria do desempenho relacionado à saúde ocupacional, à segurança e ao meio
ambiente associados aos seus processos, produtos e serviços durante todo o seu ciclo
de vida;



compromete-se a desenvolver produtos seguros e processos de produção criados para
minimizar as emissões de poluentes, a geração de resíduos – também por meio da
reutilização e reciclagem de materiais –, o consumo de recursos naturais existentes e as
causas de mudanças climáticas, a fim de proteger o meio ambiente, a biodiversidade e os
ecossistemas, com enfoque principal nas regiões em que opera;



capacita, treina e motiva seus funcionários sobre como trabalhar de forma segura e sem
agredir o meio ambiente, envolvendo todos os níveis de organização por meio de um
programa contínuo de treinamento e informação, destinado a promover uma cultura de
segurança no trabalho e respeito pelo meio ambiente e a assegurar que as
responsabilidades e os procedimentos nessas áreas sejam devidamente atualizados,
comunicados e claramente entendidos;



promove informações e iniciativas que tragam a conscientização sobre questões de
saúde, segurança e meio ambiente;



oferece suporte prático contínuo a fim de facilitar o equilíbrio da vida profissional de seus
funcionários;



gerencia sua cadeia de suprimento de forma responsável, incluindo particularmente o
respeito pelas questões de saúde ocupacional, segurança e meio ambiente referentes aos
critérios de seleção de fornecedor, em disposições contratuais e nos critérios de auditoria.
Exige também que seus fornecedores implantem um modelo de gestão similar junto às
suas cadeias de fornecimento, cumprindo as normas internacionais relacionadas ao meio
ambiente, à saúde ocupacional e segurança e à legislação dos países onde opera;



compartilha sua cultura de segurança no trabalho e proteção do meio ambiente com as
Partes Interessadas e colabora ativamente em âmbito nacional e internacional com
estabelecimentos e instituições acadêmicas que lidam com essas questões.

Com o objetivo de alcançaros valores nesta Política, a Pirelli implantou um sistema de gestão de
"Saúde, Segurança e Ambiente" integrado, estruturado e dinâmico baseado em padrões e
melhores práticas reconhecidos internacionalmente.
A alta gestão da Pirelli, apoiada pela orientação contínua do Departamento de Saúde, Segurança
e Meio Ambiente, desempenha um papel estratégico na total implantação desta Política,
garantindo o envolvimento de toda a equipe e daqueles que colaboram com a Pirelli, além da
coerência de suas ações quanto aos valores consubstanciados nesta Política.
A Pirelli oferece às Partes Interessadas um canal dedicado (a “Política de Comunicação de
Irregularidades - Procedimento de Reclamação do Grupo” publicada no website da Pirelli) para a
comunicação de qualquer situação, também de forma anônima, que, em caso de violação desta
Política, represente ou venha a representar um risco à saúde, à segurança ou ao bem-estar dos
indivíduos, bem como à proteção do meio ambiente.
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