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A. Objetivo 

Um propósito que conecta com a Sociedade 
O propósito da AGP é contribuir a um mundo mais limpo, seguro e inteligente para as gerações atuais e 
futuras. Alcançar um mundo mais agradável e que melhore a vida das pessoas não representa somente uma 
meta, sim uma viagem interminável. 
Como cumprimos com nosso propósito? AGP se compromete a fazer possível o futuro da mobilidade através 
de nossas soluções de envidraçamento de alta tecnologia e nossa cultura única. Colaboramos firmemente 
com as empresas que estão liderando a transição para a mobilidade sustentável com uma nova geração de 
veículos de transporte, elétricos e autônomos. 
 
A sustentabilidade como forma de pensar 
A sustentabilidade é parte de nosso DNA, de nossas ações e de nosso crescimento. Para nós na AGP, esta 
viagem acaba de começar. 
Como líderes de opinião na indústria, nós levamos o futuro a sério e entendemos que as tendências de 
amanhã estão se convertendo em uma realidade hoje, rapidamente. 
A indústria automotiva, que muda rapidamente, requer agilidade, flexibilidade, a vontade de enfrentar os 
desafios e um grande enfoque na satisfação do cliente. Nosso enfoque inovador e empresarial da tecnologia 
de envidraçamento para automóveis contribuem em grande medida para acelerar a revolução da mobilidade 
sustentável. 
A AGP está no caminho de se tornar o sócio preferido do OEM para soluções de envidraçamento sustentável 
e inovador projetadas para veículos elétricos e veículos autônomos. Esta política pretende estabelecer nosso 
compromisso com todos os grupos de interesse e guiar nossos passos neste caminho que temos iniciado. 
 

B. Definições 

Declaração da política 

Declaração escrita e assinada pelo CEO que expressa o compromisso da AGP de proteger a saúde, a 
segurança e a proteção de nossos empregados e dos ativos da empresa, assim como o meio ambiente onde 
opera a AGP. 

Padrões 

Os padrões definem os requisitos operativos mínimos para todos os locais da AGP à nível mundial e estão 
organizados nos respectivos sistemas de gestão. 

Desenvolvimento sustentável 

O desenvolvimento sustentável é a busca em proporcionar os melhores resultados para os ambientes 
humanos e naturais, tanto agora como em um 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 "satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras em satisfazer suas próprias necessidades". Se relaciona com a continuidade dos aspectos sociais, 
ambientais e econômicos (Pessoas-Planeta-Rentabilidade) da sociedade humana. 

Circularidade 

Quando se cria um produto tendo em conta seu próprio fim de vida. Em uma economia circular, uma vez 
que o usuário termina com o produto, volta a cadeia de fornecimento ao invés do descarte. 
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C. Declaração da Política 

Conduzimos pelo interminável Caminho da Sustentabilidade. Na AGP, estamos comprometidos com 
a melhoria contínua de nossas operações em todo o mundo, é por isso que estamos trabalhando 
em estreita colaboração com clientes e fornecedores, para satisfazer e superar as necessidades da 
indústria em soluções de envidraçamento sustentável e inovador. 
 
Esta é a nossa forma de contribuir com a descarbonização da indústria automotiva, enquanto 
garantimos um impacto positivo nos aspectos sociais relacionados com nossas operações para 
trazer prosperidade à todos nossos grupos de interesse alinhando nossa estratégia com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: 
 

• Prover e melhorar sempre um ambiente de trabalho saudável, seguro e protegido, onde a 
diversidade, a equidade e a inclusão são fatores chaves para o crescimento de nossa 
empresa. 

 

• Proteção do meio ambiente, reduzindo e na medida do possível, eliminando os resíduos 
aplicando a abordagem da economia circular e as emissões ao ar. Conservar 
incansavelmente a água. Melhorar continuamente a eficiência energética e garantir a 
neutralidade de carbono para 2050. 

 

• Impulsionar um programa de cadeia de fornecimento ético e responsável que promova e 
conduza com todos nossos sócios comerciais o pleno alinhamento e cumprimento dos 
objetivos e resultados de sustentabilidade. 

 

• Garantir o pleno cumprimento de todas regulamentações locais e internacionais aplicáveis 
à AGP em todo o mundo. 

 
Para alcançar o objetivo de nossa Estratégia de Sustentabilidade temos estabelecido os seguintes 
indicadores básicos de partida de MASS. 
 

1. Eficiência energética – kwh/ peça 
 
2. % de energia verde/ peça 
 
3. Redução de desperdícios – Kg/ peça 
 
4. Uso eficiente de Água – Lts/ peça 
 
5. Redução de acidentes com tempo perdido 
 
6. Horas homem de capacitação 
 
7. Desempenho Financeiro 

  
 

Arturo Mannheim, CEO 
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D. Governança 

Comitê Executivo (ExComm) 
O ExComm atuará como patrocinador da execução e implementação da estratégia de sustentabilidade e 
monitorará regularmente o progresso através dos indicadores designados trimestralmente. 
 
Comitê de Riscos (RC) 
O RC é responsável da supervisão do Código de Ética da Empresa e de Políticas de Sustentabilidade, 
Cumprimento, Gestão de Riscos Empresariais, MASS, Direitos Humanos, etc. como um de vários mecanismos 
para controlar e mitigar os riscos da empresa. O propósito do RC é melhorar a colaboração 
interdepartamental e a compreensão de todas as políticas da empresa. 
 
Diretor de Administração/Gerente de planta 
Gerente de planta designado (por exemplo, planta de fabricação, AVO, centro tecnológico) para liderar e 
apoiar qualquer projeto ou tarefa relacionada com a implementação de todas as políticas da empresa. 
 

E. Revisão 
Esta política será revisada pelo menos uma vez ao ano para verificar e certificar sua aplicabilidade, 
efetividade e alinhamento contínuos com nossa estratégia comercial. 

 

F. Políticas Relacionadas 

AGP Código de Ética 

AGP Política de Cumprimento 

AGP Política de MASS 

AGP Política de Direitos Humanos 

 


