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A. Objetivo 

Na AGP, nosso objetivo é ser referência do setor em termos de HSSE, por ser um componente integral de todos 
os processos de negócios que impactam os produtos e operações da AGP em todo o mundo. Estamos 
comprometidos em construir um mundo onde todas as pessoas estejam seguras e confortáveis, projetando, 
fornecendo, produzindo, comercializando e entregando nossos produtos de maneira segura, ambientalmente 
consciente e socialmente responsável, em alinhamento com nossa Política de Sustentabilidade. O objetivo da 
função de Saúde, Segurança, Proteção e Meio Ambiente (HSSE) é apoiar a missão da AGP, construindo um mundo 
mais limpo, seguro e inteligente para nosso pessoal, nossos clientes e comunidades. 

Como empresa de manufatura, focaremos na operação das plantas e operações relacionadas de acordo com os 
padrões de HSSE de classe mundial, comprometidos com a eliminação de riscos e sempre considerando a 
segurança de acordo com nossa estratégia de negócios. O desempenho de classe mundial em Saúde, Segurança, 
Proteção e Meio Ambiente é a base para uma implementação bem-sucedida desta política. 

Conforme descrito em nosso Código de Conduta do Fornecedor, esperamos que nossos fornecedores cumpram 
todas as leis, regulamentos e diretrizes ambientais, de saúde e segurança aplicáveis; e também conduzir as 
operações de forma a proteger o meio ambiente, minimizar resíduos, emissões de gases de efeito estufa, água, 
consumo de energia e o uso de materiais preocupantes. Eles também devem garantir ambientes de trabalho 
seguros e saudáveis para funcionários e convidados de negócios. 

B. Definições 

Declaração de política 

Declaração escrita assinada pelo CEO expressando o compromisso da AGP em proteger a saúde, segurança e 
proteção de nossos funcionários e ativos da empresa, bem como o ambiente em que a AGP opera. 

Modelo de Liderança HSSE 

Sistema para a gestão de saúde, segurança, proteção e meio ambiente que está organizado em sete (7) elementos 
que suportam a Política de HSSE da AGP para o processo de melhoria contínua e destina-se a inspirar todos os 
membros da organização a alcançar os mais altos padrões de HSSE para Prevenir, Proteger e Executar. 

Padrões 

Os padrões definem os requisitos operacionais mínimos para todos os locais da AGP globalmente e são 
organizados dentro do Modelo de Liderança HSSE. 

Desenvolvimento sustentável 

O Desenvolvimento Sustentável é uma tentativa de fornecer os melhores resultados para os ambientes humanos 
e naturais, tanto agora como no futuro indefinido. Uma das definições mais formidáveis foi dada pela Comissão 
Brundtland da ONU em 1987, que definiu o desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que "satisfaça 
as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias 
necessidades". Relaciona-se com a continuidade dos aspectos sociais, ambientais e econômicos (Pessoas-Planeta-
Lucro) da sociedade humana. 

Administração de produtos 
O gerenciamento de produtos é o gerenciamento responsável e ético dos aspectos de saúde, segurança, proteção 
e meio ambiente de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. A gestão de produtos é HSSE aplicado aos 
produtos. O gerenciamento de produtos abrange todos os aspectos sociais e ambientais do ciclo de vida de nossos 
produtos, desde o desenvolvimento inicial até o descarte (do berço ao túmulo) ou a recuperação/reutilização (do 
berço ao berço). É um compromisso para obter um melhor controle sobre substâncias perigosas em nossos 
produtos e substituir materiais de risco inaceitáveis por aqueles livres de danos às pessoas e ao meio ambiente. 
Inclui que nos envolvamos com todas as partes interessadas importantes e relevantes para promover o uso e 
manuseio adequados dos produtos. 
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C. Declaração de política 
Na AGP, empresa dedicada à produção de vidro, procuramos a proteção do nosso talento humano e a satisfação 
dos nossos clientes, promovendo a melhoria contínua, através do desenvolvimento do Modelo de Liderança em 
Saúde, Segurança, Segurança e Ambiente (HSSELM), com o cumprimento dos nossos objetivos, o controle de riscos 
e impactos ambientais buscando construir um mundo mais limpo, seguro e inteligente. 
 
Nossos compromissos são: 
 

• Buscar os mais altos padrões de HSSE agora e sempre. 

• Cumprir as leis e regulamentos aplicáveis no país, em matéria de HSSE, bem como as demais obrigações 
assumidas voluntariamente com os nossos clientes. 

• Fornecer os recursos humanos, econômicos, físicos e tecnológicos necessários para a execução e 
implementação do Modelo de Liderança HSSE, promovendo um ambiente de trabalho saudável, seguro e 
protegido e a prevenção da poluição ambiental. 

• Identificar os perigos, avaliar os riscos e exercer a Hierarquia de Controles para proteger a saúde, segurança 
e proteção de todos os funcionários, contratados, subcontratados, pessoal em missão, visitantes e demais 
pessoas que prestam serviço à empresa, bem como como todo o patrimônio físico e intelectual, baseado na 
melhoria contínua e visando prevenir quaisquer riscos e minimizar a ocorrência de acidentes, incidentes e 
doenças ocupacionais. 

• Identificar, avaliar e exercer a Hierarquia de Controles sobre impactos e aspectos ambientais nas atividades 
que realizamos, bem como uma gestão responsável de produtos químicos. 

• Garantir o programa de preparação para emergências, bem como o processo e infraestrutura de prevenção 
e proteção contra incêndios. 

• Desenvolver e implantar programas específicos de Saúde e Segurança, como Segurança de Veículos 
Industriais, Trabalho em Altura, Segurança de Máquinas, Trabalhos em Espaços Confinados, Ergonomia do 
Local de Trabalho, Manuseio de Materiais Perigosos, etc. 

• Reforçar as competências e promover a qualidade de vida do talento humano da empresa através de 
programas de formação e bem-estar. 

• Incentivar nas pessoas associadas às nossas atividades a importância da prevenção dos riscos laborais em 
todas as suas atividades e a proteção do meio ambiente, incentivando a sua participação nos programas de 
controle implementados no desenvolvimento de sistemas de gestão. 

• Gerenciar com responsabilidade o uso de produtos químicos e gestão de resíduos perigosos para evitar danos 
humanos e ambientais, bem como procurar ativamente minimizar e substituir substâncias perigosas em 
nossos processos e produtos. 

• Investigar e estabelecer ações corretivas para todos os tipos de incidentes e acidentes relacionados a HSSE. 

• Fornecer a todos os funcionários e visitantes os Equipamentos de Proteção Individual necessários ao 
desempenho de sua tarefa. 

• Assegurar a melhoria contínua do nosso desempenho Ambiental reduzindo e/ou eliminando as nossas 
emissões atmosféricas, consumo de energia e água, bem como a geração de resíduos e como resultado 
reduzirmos diretamente a nossa Pegada de Carbono e cuidamos da conservação dos recursos naturais e das 
Alterações Climáticas. 

•  

 
A Equipe Executiva assumirá a liderança, responsabilidade e aplicação do Modelo de Liderança HSSE de forma a 
garantir a segurança, saúde e proteção de todos os seus colaboradores, contratados, subcontratados, visitantes e 
meio ambiente, considerando a análise e potencial dos perigos, impactos e ambientais para proteger a saúde e a 
segurança das pessoas, o meio ambiente e a integridade de nossas instalações e outros ativos. Nossa Política de 
HSSE estará integrada em todos os níveis da Organização e é de responsabilidade da Gerência com o apoio ativo 
de todos os nossos colaboradores. 
 
 

Arturo Mannheim, CEO. 
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D. Orientação do Modelo de Liderança HSSE 
A Política de HSSE constitui uma base necessária para nossas atividades. A fim de fornecer mais orientações sobre 
como podemos cumprir a Política de HSSE em nosso trabalho diário, os sete (7) elementos do Modelo de Liderança 
de HSSE são nossos princípios orientadores. 
 
Gestão de Riscos: Todas as instalações dos AGPs devem identificar e avaliar os perigos de forma proativa, para 
determinar os níveis de risco, desenvolver e implementar controles de acordo com a hierarquia de controles. 
 
Gestão de Incidentes: Todos os incidentes e acidentes devem ser relatados, registrados, comunicados e 
investigados para determinar as causas raizes para, assim, implementar ações corretivas e preventivas em toda a 
empresa. 
 
Certificações: Todas as instalações da AGP devem identificar os requisitos legais de acordo com a região e 
operação realizada, manter registros de todos os requisitos, bem como avaliar qualquer possível lacuna e abordar 
ações corretivas para fechar essas lacunas identificadas em até 9 meses a partir de sua identificação. Cada 
operação garantirá o cumprimento e a conformidade com os Padrões Internacionais na maneira como projetamos, 
fornecemos, produzimos, comercializamos e entregamos nossos produtos. Cada operação usará terceiros para 
certificar a conformidade legal total, bem como para buscar a certificação, incluindo, mas não limitado, de padrões 
internacionais como ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. 
 
Inspeções e Auditorias: Todas as instalações da AGP devem estabelecer um programa adequado de inspeções e 
auditorias (internas e de terceiros) para garantir a implementação e total conformidade do Modelo de Liderança 
de HSSE, juntamente com requisitos específicos de partes interessadas relacionadas, como clientes, governo, 
investidores e Comitê Executivo. 
 
Desenvolvimento de Habilidades: Todo o pessoal deve ser submetido a treinamento de HSSE e avaliado para 
demonstrar conhecimento sobre os tópicos de acordo com seu trabalho dentro do AGP e/ou matriz de 
habilidades. Todo o pessoal que executa um trabalho, identificado como de alto risco, deve ser devidamente 
treinado e certificado. Um programa de treinamento abrangente deve estar disponível, juntamente com um 
registro adequado de atendimento e resultados de avaliação. 
 
Desempenho: Cada instalação deve determinar metas e objetivos de acordo com os KPIs de HSSE e alinhados à 
estratégia de HSSE Corporativa. Metas e Objetivos devem ser incluídos em todos os níveis da organização, bem 
como fazer parte da avaliação de desempenho de todos os funcionários. As avaliações de desempenho de HSSE 
devem ser conduzidas mensalmente usando indicadores de Liderança e Atraso conforme estabelecido na 
estratégia Corporativa de HSSE. 
 
Comunicação: Um programa abrangente de comunicação de HSSE deve estar em vigor para garantir que todas as 
partes interessadas estejam devidamente informadas sobre esta política, estratégia, processos, procedimentos, 
indicadores e desempenho relacionados a HSSE. 
 

E. Comitê de Supervisão de HSSE 
Um comitê de supervisão deve ser criado em cada Fábrica, AVO, Centro Técnico ou escritório comercial para 
supervisionar todos os assuntos de HSSE. Este OC de HSSE deve ser liderado pela mais alta autoridade do local 
(por exemplo, Diretor Administrativo) e estabelecer uma reunião mensal com a participação de toda a equipe do 
local para revisar o desempenho, as ações e os recursos de HSSE (humanos e financeiros) necessários para cumprir 
esta política e os compromissos da empresa com a HSSE. 
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F. Papéis e responsabilidades 
 

Comitê Executivo 
É responsável pelo estabelecimento de metas e objetivos para o Grupo AGP e pela avaliação de resultados e 
desempenho da empresa. 
 
Diretor Corporativo de Sustentabilidade 
Desenvolver e implementar a estratégia por meio dos elementos do Modelo de Liderança HSSE em toda a 
empresa, fornecendo orientação para toda a organização como especialista no assunto. 
 
Diretor Administrativo / Chefe de Operações 
Estabelecer e liderar o site HSSE OC. Mostrar liderança e fornecer os recursos necessários para cumprir esta 
política e as metas e objetivos das empresas. 
 
Chefe do Local HSSE 
Implementar e apoiar o HSSE LM nos sites sob sua responsabilidade. Orientar e estabelecer prioridades para o 
cumprimento desta política e das metas e objetivos das empresas. 
 
Equipe de gerência 
Participar ativamente e cumprir a política de HSSE e liderar pelo exemplo para apoiar e implementar o Modelo de 
Liderança HSSE em toda a empresa. 
 
Todos os funcionários e contratados 
Todos os funcionários, seus representantes e contratados são responsáveis por participar ativamente, contribuir 
em consultas relevantes e devem agir com responsabilidade dentro dos quadros desta política e da 
implementação do HSSE LM. Devem promover condições de trabalho seguras e apoiar ativamente a segurança 
dos colegas, bem como proteger o meio ambiente e os ativos físicos e intelectuais da empresa. 
 

G. Revisão 
Esta política será revisada pelo menos anualmente para verificar e certificar sua contínua aplicabilidade, eficácia 
e alinhamento com nossa estratégia de negócios. 
 

H. Políticas relacionadas 
 

Código de Conduta 

Política de Conformidade 

Política de Sustentabilidade 

Política de Direitos Humanos 

 
 


