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Política da ABB sobre saúde, segurança do
trabalho, meio ambiente, segurança e
sustentabilidade
Sobre a ABB
A ABB é uma empresa global líder em engenharia que energiza a transformação da sociedade e da indústria para alcançar
um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar o software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e
movimento, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência
que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por 110.000 funcionários talentosos em mais de 100
países. Incorporamos saúde, segurança, meio ambiente, eficiência energética, patrimonial e sustentabilidade (HSE/SA) em
todos os aspectos de nosso negócio e estamos comprometidos em alcançar excelência e melhoria contínua ao fazê-lo.

Nossas ambições
Estamos empenhados em colocar HSE/SA no centro de todas as nossas atividades, incluindo fornecimento de materiais,
projeto de produtos, operações e serviços. Além de cumprir nossas obrigações de conformidade com os requisitos legais e
outros, nos comprometemos a:
 Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de incidentes e doenças relacionadas ao
trabalho.
 Proteger e prevenir efeitos indesejáveis no meio ambiente, aumentar a eficiência dos recursos, incluindo energia, água e
materiais e apoiar esforços para combater as mudanças climáticas.
 Garantir a disponibilidade de informações e investir para atingir nossos objetivos e metas.
 Promover uma cultura de “não desvie o olhar” para aumentar a conscientização e o senso de propriedade, relatar
comportamentos inseguros, envolver os funcionários e reconhecer as boas práticas.

Nossa abordagem
Para atingirmos a liderança global, implementamos um sistema de gestão de HSE/SA com base em padrões, princípios e
compromissos de sustentabilidade internacionalmente reconhecidos:








A governança de HSE/SA define nossa política, organização e padrões para atingir nossos objetivos. Atualizamos esses
itens regularmente para garantir que nossa governança incorpore consistentemente nossos valores e direção estratégica.
A ABB e você define nossas funções e responsabilidades individuais e garante os recursos necessários para
implementação e manutenção.
O planejamento e a análise de risco identificam oportunidades para eliminar perigos, reduzir riscos e impactos adversos.
Competência, comunicação e suporte: Vamos fornecer formação, informação e apoio para garantir uma boa
participação e consulta dos colegas para ideias e eficácia de nossos programas.
As operações especificam controles de risco adequados e gerenciam as mudanças.
O monitoramento e medição avaliam o status das operações e objetivos, direcionando as prioridades e o desempenho.
Aprender com a experiência garante que compartilhamos boas práticas e apoiamos a melhoria contínua de nosso
desempenho.

Reconhecemos HSE/SA como uma base para impulsionar nosso sucesso futuro e nos comprometemos a tomar as medidas
necessárias para garantir a segurança daqueles que trabalham para ou com a ABB.
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