
P O L Í T I C A D E SAÚ D E E S EG U R A N Ç A D O T R A BA L H O

“Aplicaremos tolerância zero em questões de 

Saúde e Segurança.”

Política Básica

Nós, do Grupo Hitachi Astemo, nos comprometemos a criar “locais de trabalho saudáveis, seguros
e confortáveis”, onde todos os funcionários estejam engajados, cheios de energia e com paz de
espírito, globalmente unidos como um só, sob o princípio duradouro de que “A preservação da
saúde e segurança precede tudo”, com a convicção de que “Segurança é inegociável.”

Iniciativas Fundamentais

1. Conformidade com os padrões de controle voluntários e com as leis e regulamentos aplicáveis;

2.Aumento da consciência sobre saúde e segurança (força e local de trabalho que cumpram as
normas) e prevenção de acidentes do trabalho, incêndios, acidentes de trânsito etc, por meio de
medidas preventivas contra diversos riscos;

3.Manutenção e elaboração de ações de saúde e segurança, com base no sistema industrial de
gerenciamento de saúde e segurança;

4.Preservação/melhoria da saúde mental e física, por meio de uma sistemática de cuidados de saúde 
e ações detalhadas; e

5.Minimização dos danos, através da tomada de medidas de resposta contra vários riscos, tanto em 
situações normais quanto em emergências.

Juntamente com o anúncio desta política a todas as pessoas envolvidas no Grupo Hitachi Astemo, 
implementaremos atividades contínuas e combinadas de saúde e segurança, e programas de 
educação e treinamentos apropriados, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre saúde e 
segurança.

1° de abril de 2021



POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

“Ajudamos a construir uma sociedade sustentável, em 

harmonia com a natureza, tomando medidas para 

proteger o meio ambiente global.”

Visão Ambiental
Trabalhando em linha com nossa ambição corporativa:
“Contribuiremos para uma sociedade sustentável e melhoria da 
qualidade de vida, fornecendo soluções de mobilidade avançada, de 
líderes mundiais, que satisfaçam nossos clientes”, fazemos esforços 
ativos para proteger o meio ambiente global, com a consciência de 
como nossas operações comerciais, produtos e serviços estão 
profundamente relacionados com ele.

Diretrizes de Ação Ambiental

1. Cumprir as leis e regulamentos ambientais, enquanto 
prevenimos a poluição:
Nós vamos:

1.cumprir as leis e regulamentos relacionados ao meio ambiente e

desenvolver padrões voluntários necessários para garantir a

conformidade;

2.implementar medidas destinadas a atender às necessidades das

comunidades locais e minimizar o impacto que nossas operações

globais de manufatura podem ter em seu meio ambiente, sempre

que possível;

3.cumprir os requisitos ambientais de clientes e terceiros, uma vez

que tenhamos decidido concordar com eles;

4.avaliar a possibilidade de problemas ambientais, trabalhar para

prevenir a poluição e tomar as medidas apropriadas para minimizar

o impacto de qualquer problema ambiental que possa surgir.

2. Melhorar as funções de gestão ambiental e implementar 
melhorias contínuas
Nós vamos:

1.tomar medidas pra atingir nossas metas de redução do impacto

ambiental, utilizando um sistema de gestão ambiental em

conformidade com a ISO 14001, regulamentos ambientais e a

capacidade de implementar iniciativas ambientais;

2.tomar medidas visando a melhoria contínua do desempenho

ambiental;

3.ajudar o Grupo a aprimorar o sistema de gestão com as ações

anteriores.

3. Promover a fabricação global ao longo do ciclo de vida do
produto
Promoveremos a fabricação global com o objetivo de minimizar o impacto

ambiental em todas as fases do ciclo de vida do produto, desde pesquisa,
desenvolvimento e projeto até aquisição, produção, distribuição, vendas,
uso e descarte.

Nós vamos:

1. desenvolver e projetar produtos ecologicamente corretos;

2. trabalhar para conservar energia e impedir o aquecimento global;

3.controlar estritamente as substâncias químicas e reduzir  

emissões;

4.promover a conservação e a reciclagem de recursos para ajudar a 

construir uma sociedade de ciclo fechado.

4.Proteger o ecossistema

Promoveremos ações de proteção do ecossistema, com base tanto em
nossa atividade de negócios, quanto na atividade de contribuição social
relacionada à proteção da natureza presente em nossa comunidade local,
visando atingir a coexistência entre a sociedade e a natureza.

5. Educação, Treinamento e Conscientização

Garantiremos que todos os funcionários do Grupo Hitachi Astemo, bem
como todos que trabalham com o Grupo, estejam cientes desta política e
forneceremos treinamento sobre a proteção do meio ambiente global, de
todos os ângulos, com o objetivo de garantir a conformidade com as leis e
regulamentos ambientais e aumentar a consciência ambiental.

6. Divulgação de Informações

Compartilharemos informações sobre nossas iniciativas ambientais com 
as partes interessadas e manteremos linhas de comunicação com elas 
para promover o entendimento mútuo e construir relacionamentos mais 
fortes.
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POLÍTICA DA QUALIDADE

“Entregamos Qualidade de líder global do setor e superamos as 

expectativas dos clientes, com nossos produtos e serviços, 

graças às nossas pessoas.”

Como base da estratégia da empresa, nosso compromisso é executado por:

 Identificação e entendimento dos requisitos de nossos clientes e de outras partes  
interessadas relevantes;

 Monitoramento e melhoraria contínua de nossos processos e sistema de gerenciamento, 
para apoiar nossa cadeia de valor, desde a inovação até a entrega ao cliente;

 Avaliação e mitigação de riscos, para produtos e serviços seguros, confiáveis e eficazes;

 Construção de uma forte parceria com nossos clientes, funcionários e fornecedores, com 
base na cooperação e na responsabilidade.

Cada funcionário é responsável por implementar esta Política da Qualidade, através de suas 

responsabilidades e autoridades pertinentes.
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P O L Í T I C A  D E  S E G U R A N Ç A  D O  P R O D U TO

“A fim de suportar a estratégia SmartUp 2025, estamos empenhados 

em encantar nossos clientes, alcançando a melhor qualidade, 

segurança e conformidade da categoria, ao longo de todo o ciclo de 

vida da solução de frenagem, de forma sustentável.”

Cinco princípios regem nossa abordagem de segurança de produto:

Compromisso e Responsabilidade da Liderança:
Nossos líderes defendem a segurança do produto e a priorizam, para que as tarefas relacionadas à segurança recebam a devida
atenção, tempo e recursos. Tornamos a responsabilidade pela segurança do produto clara e garantimos que as pessoas entendam o
contexto e suas responsabilidades. Trabalhamos com nossos clientes, parceiros e fornecedores para garantir que haja, em todos os
momentos da vida útil de cada produto, responsabilidade por seus efeitos não intencionais sobre a segurança de pessoas.

Nível de Segurança do Produto:
Projetamos nossos produtos para atingir um alto nível de segurança, consistente com sua aplicação, nos esforçando para sempre
cumprir ou exceder as exigências relevantes de clientes, empresa, legais, regulatórios e da indústria. Buscamos fornecer o mais alto
nível de segurança para aqueles que podem ser prejudicados não intencionalmente pelo produto, levando em consideração a
compatibilidade com o desempenho, custo e cronograma exigidos do produto e a forma que ele será utilizado. Nós avaliamos o que
poderia dar errado e implementamos controles adequados para cumprir os níveis de segurança exigidos e reduzir os riscos de
segurança o mais razoavelmente possível.

Mantendo e Aperfeiçoando a Segurança do Produto:
Estamos comprometidos com a melhora contínua da segurança do produto e ativamente engajados na aplicação de padrões e boas
práticas da indústria. Medimos nosso desempenho e investigamos e resolvemos rigorosamente as questões relacionadas à segurança,
incorporando sistematicamente o aprendizado obtido em nossas práticas e processos. Todos são incentivados a reportar um risco que
possa impactar a segurança do produto.

Produto em Conformidade:
Garantimos que nossos produtos estejam em conformidade com sua definição:

• com aprovações internas e, quando necessário, externas para a organização e produto;
• empregando pessoas adequadamente qualificadas e experientes;
• aplicando garantia independente.

Aprendendo e Compartilhando Informações:
Todos que trabalham na Unidade de Negócio de Freio compartilham a responsabilidade pela segurança do produto. Estamos sempre 
atentos às implicações de segurança de nossas ações. O treinamento é oferecido para que nosso pessoal compreenda a Política e os
Processos de Segurança do Produto da Unidade de Negócio de Freio, e possa cumprir sua responsabilidade coletiva e pessoal.
Trabalhamos com nossos clientes e fornecedores, ao longo da vida útil de cada produto para:

• fornecer informações altamente atualizadas sobre segurança, para que cada cliente possa determinar como o produto é 
utilizado e obter informações sobre o uso e desempenho do produto, a fim de avaliar as consequências para a 
segurança;

• compreender as causas de acidentes e incidentes significativos envolvendo nossos produtos, quando apropriado, com 
investigadores de acidente independentes, para reduzir a probabilidade de recorrência.

Unidade  de  Negóc ios  de  Fre io

Unidade de Negócios de Freio, Novembro de 2020


