
1 

 

 

POLÍTICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

O Grupo Pirelli considera a proteção da saúde e segurança no trabalho, o bem-estar das pessoas e a 
proteção do meio ambiente e da biodiversidade como valores fundamentais na gestão e 
desenvolvimento dos seus negócios. 

As estratégias de desenvolvimento sustentável do Grupo Pirelli visam a melhoria contínua dos aspectos 
relacionados à saúde,  à segurança no trabalho e  meio ambiente, em conformidade com os Valores e 
Código de Ética e com o Modelo de Sustentabilidade previsto pelo Pacto Global das Nações Unidas, a 
"Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho" da Organização Internacional do 
Trabalho e a "Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento", e com a intenção de 
contribuir para os objetivos globais das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. 

Especificamente, a Pirelli: 

 compromete-se a gerenciar as suas atividades com respeito a proteção da saúde e segurança 
ocupacional no trabalho e do meio ambiente, em plena conformidade com os requisitos legais 
aplicáveis, sejam eles internacionais, nacionais e/ou locais, e com todos os compromissos  
assumidos voluntariamente, bem como em conformidade com os mais elevados padrões 
internacionais de gestão; 

 busca os objetivos de "zero acidentes" e "nenhuma lesão pessoal" em ambientes de trabalho 
saudáveis e seguros, através da contínua identificação, avaliação, prevenção e proteção contra 
riscos de saúde e segurança no trabalho, a eliminação imediata de potenciais causas de 
acidentes, a implementação de planos de monitoramento da saúde dos trabalhadores em 
relação a tarefas associadas às suas funções; 

 apoia o desenvolvimento de programas para melhorar o bem-estar mental e físico e o equilíbrio 
da vida profissional de seus empregados; 

 promove a consulta e participação dos trabalhadores e dos seus representantes sobre o tema 
da saúde e segurança no trabalho; 

 busca a proteção ambiental através da contínua identificação, avaliação, prevenção e mitigação 
dos riscos ambientais ao longo da cadeia de valor; 

 está empenhada em minimizar o impacto na biodiversidade, ecossistemas e os relativos serviços 
das suas unidades de negócio, adotando o princípio de "Sem perda de biodiversidade" através 
da "hierarquia de mitigação" (ou seja: evitar, minimizar, restaurar e compensar); 

 tem o cuidado de minimizar as suas operações em áreas protegidas e/ou sites relevantes para a 
biodiversidade1 e/ou de especial interesse/valor, e assegura que a escolha de quaisquer novos 
sites de produção seja feita com respeito pelas áreas protegidas, assegurando a preservação da 
biodiversidade, ecossistema e a prevenção do desflorestamento; 

 compromete-se a desenvolver produtos e processos de produção em conformidade com os 
princípios da economia circular, traduzidos na abordagem "5R" (Repensar - Recusar - Reduzir - 
Reutilizar - Reciclar), a fim de buscar a atenuação das mudanças climáticas e a progressiva 
descarbonização ao longo da cadeia de valor; o uso responsável e a redução do consumo de 
recursos naturais ("Gestão de Recursos"), e a minimização das emissões poluentes; 

 desenvolve e implementa programas de gestão de emergência projetados para prevenir danos 
às pessoas e ao meio ambiente em caso de acidentes; 

 

                                                           
1 Sites relevantes para biodiversidades – Sites os quais contém biodiversidade relevante a níveis globais, regionais ou locais. (“Biodiversidade 
Crítica”): áreas/habitats/espécies protegidas: espécies classificadas como “Criticamente em Perigo, Perigo ou Vulnerável na Lista Vermelha IUCN, 
espécie endêmicas; áreas internacionalmente reconhecidas (Patrimônios Mundiais; “Ramsar Wetlands”; UNESCO o Homem e a Biosfera). 
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 define, monitora e comunica às partes interessadas sobre os objetivos específicos para a 
melhoria contínua do desempenho na saúde e segurança no trabalho e no meio ambiente 
associado aos seus processos, produtos e serviços ao longo do seu ciclo de vida; 

 capacita, treina e motiva os seus empregados sobre como trabalhar de uma forma segura e 
amigável ambientalmente, envolvendo todos os níveis da organização por meio de um programa 
contínuo de formação e informação destinado a promover uma cultura de saúde e segurança 
no trabalho e respeito pelo meio ambiente, bem como para assegurar que as responsabilidades 
e procedimentos da empresa nestas áreas sejam devidamente atualizados, comunicados e 
compreendidos; 

 colabora ativamente, em âmbito nacional e internacional, com entes institucionais, acadêmicos, 
não governamentais e indústrias preocupados com a regulamentação, estudo e gestão 
sustentável das questões abordadas por esta Política; 

 exige que os seus fornecedores implementem um modelo de gestão nos seus sites e ao longo 
da sua respectiva cadeia de fornecimento no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho, 
cuidados com o meio ambiente, proteção da biodiversidade e ecossistemas, prevenção do 
desflorestamento, conservação e utilização responsável dos recursos naturais, de acordo com 
as normas internacionais e as leis e regulamentos dos países onde operam. 

Com o objetivo de buscar os valores previstos nesta Política, a Pirelli implementou sistemas de gestão 
integrados, estruturados e dinâmicos, centrados na melhoria contínua, baseados nas melhores práticas 
e em normas internacionais relevantes reconhecidas. 

A alta administração da Pirelli, apoiada pelo departamento de Saúde, Segurança e  Meio Ambiente, bem 
como outros departamentos envolvidos (como exemplos e não limitados, os Departamentos de P&D, 
Sustentabilidade, Compras, Qualidade, Produção, Risk Management) desempenha um papel estratégico 
na plena implementação desta Política, assegurando o envolvimento de todo o pessoal e daqueles que 
colaboram com a Pirelli, para que os comportamentos sejam coerentes com os valores aqui definidos. 

Os planos e resultados são relatados no Relatório Anual do Grupo, após aprovação pelo Conselho de 
Administração. 

A Pirelli disponibiliza a todas as partes interessadas um canal (a "Política de Denúncias, publicada no 
website da Pirelli) para comunicar, mesmo de forma anônima, quaisquer situações que, em violação 
desta Política, constituam ou possam constituir um risco para a proteção da saúde, segurança e bem-
estar das pessoas, bem como para a proteção do meio ambiente. 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

