POLÍTICA INTEGRADA: SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO
AMBIENTE, QUALIDADE E ENERGIA
A AGC Vidros do Brasil, líder mundial na produção de vidros e referência em inovação, estabelece que
a Segurança, Saúde, Meio Ambiente, Qualidade e Energia são valores essenciais para alcance da
excelência no desempenho de seus processos.
Determina-se, assim, esta POLÍTICA integrada, que visa apoiar o direcionamento estratégico da
empresa e prover uma estrutura para determinação de Objetivos e Metas (Indicadores), através de:

Nossos compromissos

1

Identificar, reduzir e/ou eliminar perigos e riscos potenciais a segurança e saúde das pessoas nas
instalações da empresa, fortalecendo o desenvolvimento de seus processos e prevenindo lesões e
doenças ocupacionais;

2

Fornecer produtos e serviços com qualidade de forma a garantir a satisfação dos clientes, atendendo aos
requisitos normativos legais aplicáveis relacionados à segurança, saúde ocupacional, meio ambiente,
qualidade e energia;

3

Assegurar que todas as pessoas que tenham acesso às nossas instalações conheçam e cumpram as
normas estabelecidas;

4

Proteger o meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, através de avaliação, monitoramento e
controle dos aspectos ambientais gerados pelos processos desenvolvidos, produtos e serviços fornecidos,
afim de prevenir/mitigar potenciais impactos ambientais;

5

Consumir recursos de forma consciente, garantindo esta atitude por parte dos colaboradores e de
qualquer pessoa que utilize as instalações da empresa;

6

Promover o uso eficiente da energia elétrica, com implementação das melhores tecnologias em nossas
instalações; bem como apoiar a aquisição de produtos e serviços energicamente eficientes e projetos
para melhoria do desempenho energético;

7

Garantir a sustentabilidade do nosso negócio, promovendo o envolvimento de funcionários, clientes e das
partes interessadas relevantes, a fim de gerar valor agregado para as comunidades e futuras gerações;

8

Atender às necessidades e expectativas de clientes e demais partes interessadas, promovendo a melhoria
contínua do Sistema de Gestão Integrado e do desempenho energético, adaptando e inovando nossos
métodos de trabalho de forma dinâmica e eficaz;

9

Capacitar e desenvolver seus recursos humanos, promovendo pleno entendimento a esta Política e
demais procedimentos necessários ao desempenho de suas atividades;

10

Assegurar avanço nos processos desenvolvidos, utilizando-se de planos de ação precisos, com base no
ciclo de melhoria contínua (PDCA), bem como através de ferramentas internas, almejando o alcance da
excelência operacional.
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