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DIRETRIZ DE HSE

NA FREUDENBERG …

... promovemos, apoiamos e contribuímos para a manutenção da saúde e do
bem-estar de todos os nossos associados.
... estamos comprometidos com o comportamento responsável, minimizando
riscos e cuidando uns dos outros, todos
os dias, para que todos trabalhemos em
segurança.
... tomamos todo o cuidado necessário
para minimizar constantemente o nosso
impacto ambiental e para preservar o
habitat natural para gerações futuras.
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A Diretriz de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente (Diretriz de HSE) da Freudenberg especifica uma estrutura claramente definida e incentiva o diálogo
entre participantes internos e externos.
Ao mesmo tempo, nossas estruturas
organizacionais e sistemas de gestão
garantem conformidade legal, fornecem
uma estrutura de orientação para os nossos colaboradores e ajudam a monitorar
os objetivos de HSE de longo prazo da
Freudenberg. Estão sendo feitas melhorias contínuas, como parte de um esforço
para garantir as condições de funcionamento dos processos corporativos e o uso
eficiente de recursos dentro do Grupo.

Dentro das Unidades de Negócios do
Grupo Freudenberg, os departamentos
competentes são os principais responsáveis pela implementação da Diretriz de
HSE em todo o mundo e em intervalos
regulares. Apoio e orientação estratégica
são fornecidos pela Área de HSE Corporativa. Essas análises feitas pelas Unidades de Negócios têm ainda o objetivo de
identificar novos riscos relevantes, identificar novos requisitos legais específicos
e revelar possíveis melhorias. O objetivo
dessas análises é fornecer dados e informações quantificáveis, que possam ser
repassadas e de fácil acesso. O objetivo
é prestar suporte aos colaboradores do
Grupo que são responsáveis por tomar
decisões, durante o planejamento, controle e monitoramento das tarefas relacionadas a HSE.
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PRINCÍPIOS DE HSE

Os princípios de HSE constituem as normas de conduta do Grupo Freudenberg. Esses princípios descrevem as formas básicas de como a proteção
ambiental, a assistência médica preventiva, a segurança ocupacional, a segurança de processos e produtos, e a boa cidadania corporativa devem ser
demonstradas para as partes interessadas, sejam elas internas ou externas.

HSE COMO UM
CONCEITO HOLÍSTICO

Cuidados preventivos à saúde, proteção
ambiental, segurança ocupacional,
segurança de máquinas, linhas de produção e processos, segurança do produto e boa cidadania corporativa são
de grande importância na Freudenberg.
Juntamente com o nosso sucesso econômico, esses fatores são elementos igualmente importantes para o nosso sucesso
empresarial. Aspectos relacionados
a HSE são levados sistematicamente
em consideração em todas as nossas
decisões econômicas. A implementação
e o cumprimento das exigências de
HSE são obrigações individuais de cada
pessoa do Grupo – desde membros do
Board, até estagiários.
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PROTEÇÃO AMBIENTAL
PREVENTIVA

Proteção ambiental é um elemento
fundamental dos Princípios e Valores
da Freudenberg. Temos como objetivo
reduzir o nosso impacto ambiental em
toda a cadeia de valores. No desenvolvimento de novos produtos e técnicas,
adotamos práticas de fabricação, utilização e descarte seguros e ambientalmente saudáveis. Além disso, estamos
constantemente concentrando os nossos esforços na redução do impacto
ambiental por meio do uso mais eficiente de recursos naturais, diminuição
de emissões, economia de energia, água
e outros insumos operacionais, além de
otimização dos processos de transporte.
Os resíduos são processados com base
no princípio de que prevenção é melhor
do que reciclagem, que é melhor do que
descarte. Substâncias residuais que não
podem ser evitadas e nem recicladas são
descartadas de maneira responsável.
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PRINCÍPIOS DE HSE

CUIDADOS PREVENTIVOS
DA SAÚDE E SEGURANÇA
DOS COLABORADORES

Levamos muito a sério a segurança ocupacional e a prevenção da saúde em
toda a cadeia de valores. As obrigações
dos nossos executivos incluem a identificação, avaliação e eliminação de
possíveis riscos à saúde e à segurança
no ambiente de trabalho. Quando isso
não é possível, proteção apropriada e
medidas qualificadas devem ser implementadas para todos os nossos colaboradores e a forma correta de lidar com os
riscos deve ser comunicada. Em virtude
das recomendações feitas pelos seus
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supervisores e respectivos superiores, os
nossos colaboradores estão plenamente
cientes da responsabilidade coletiva
acerca da própria saúde e segurança
no ambiente de trabalho, entendem os
requisitos das tarefas que executam e
cumprem as instruções passadas pelos
seus supervisores.

Estamos comprometidos com a integração da proteção da saúde, da segurança ocupacional e da segurança de
processos na nossa rotina diária de
trabalho. O forte comprometimento
de todos os associados da Freudenberg é vivenciado em todo o Grupo e é
uma responsabilidade compartilhada
por todos. A iniciativa “We all take
care” nasceu desse comprometimento
e incentiva todos os colaboradores a
contribuir com ideias e sugestões para
melhoria, gerando assim uma cultura na
qual todos se sentem responsáveis pela
segurança no trabalho e pela proteção
ambiental.
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PRINCÍPIOS DE HSE

MELHORIA CONTÍNUA

Queremos melhorar continuamente o
desempenho da empresa em HSE, por
meio do estabelecimento de metas
objetivas e da avaliação dos resultados
obtidos. Os gestores são obrigados a
implementar processos de melhoria
contínua. Os nossos sistemas de gestão
nos ajudam nessa tarefa e estão de
acordo com requisitos mundialmente
reconhecidos, como os da Norma de
Proteção Ambiental ISO 14001, das
Diretrizes do Esquema de Eco-Gestão e
Auditoria da Comunidade Europeia e da
especificação do Sistema de Gestão de
Saúde e Segurança Ocupacional OHSAS
18001. Nós auditamos regularmente as
nossas atividades comerciais e avaliamos
suas consequências sobre as pessoas e
o meio ambiente, o que nos permite
identificar possíveis melhorias e tomar
medidas adequadas para implantá-las.
O objetivo é utilizar a melhor tecnologia
possível em todas as instalações – desde
que haja a garantia de uma eficiência
econômica adequada.

8

CONFORMIDADE COM
REQUISITOS LEGAIS

O Grupo Freudenberg cumpre em todo o
mundo as leis e os regulamentos locais
aplicáveis a HSE. Os nossos gestores
são obrigados a adotar um processo
de desenvolvimento sistemático que
garanta a conformidade com todas as
especificações aplicáveis à segurança e ao
meio ambiente, além das especificações
acordadas contratualmente com os clientes. Entretanto, a Freudenberg não considera que uma atitude responsável em
relação ao ambiente e à segurança dos
nossos clientes, colaboradores e vizinhos
deverá se restringir meramente ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.
Assim sendo, aplicamos nossas próprias
especificações de HSE, caso regulamentos adequados ainda não existam ou não
tenham sido exigidos e controlados pelas
autoridades locais. Instruímos empresas e fornecedores externos que trabalham em nossas instalações e exigimos
que observem e cumpram os requisitos
de HSE da Freudenberg. Chamamos a
atenção dos nossos parceiros de negócios
para aspectos relacionados a proteção
ambiental, atenção preventiva à saúde e
proteção ocupacional que são relevantes
para a Freudenberg.
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PRINCÍPIOS DE HSE

COMUNICAÇÃO
TRANSPARENTE

A base de uma interação de confiança
com as pessoas envolvidas é formada
por objetivos e expectativas claros e pela
comunicação aberta dos nossos princípios de saúde, segurança ocupacional e
meio ambiente. Nós informamos aberta
e objetivamente todos os envolvidos
– incluindo colaboradores, acionistas,
parceiros de negócios, autoridades e
o público, por meio de vários canais de
mídia e de comunicações. Nosso foco é
informar e esclarecer os nossos clientes
sobre processamento e descarte dos nossos produtos de maneira segura e compatível com o ambiente.

TREINAMENTO
E MOTIVAÇÃO DOS
COLABORADORES

O comportamento dos nossos colaboradores é crucial para o sucesso da implementação das medidas de HSE e para o
cumprimento dos nossos objetivos. Os
colaboradores recebem treinamentos
regulares, informações e motivação
para garantir que adotem um comportamento seguro e ambientalmente
consciente. Trabalhamos juntos na iden-
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tificação e na eliminação de riscos para
a saúde, segurança e meio ambiente no
local de trabalho – a cada colaborador é
solicitado que esteja atento a possíveis
riscos de HSE e que informe os riscos
identificados. Envolvemos ativamente
os nossos colaboradores no desenvolvimento contínuo dos nossos princípios de
HSE e em mecanismos de ação adequados, incentivando-os a contribuir proativamente com ideias e sugestões para
melhorias.

BOA CIDADANIA
CORPORATIVA

A cidadania corporativa é vivenciada
dentro e fora da empresa. A Freudenberg
quer fazer uma contribuição ativa para
a sociedade e aceita essa responsabilidade. Apoiamos vários projetos e iniciativas locais que prestam ajuda concreta
em termos de cidadania corporativa responsável e que melhoram a qualidade de
vida dos nossos colaboradores, vizinhos
e demais partes envolvidas.
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HSE diretrizes na prática

PROTEÇÃO
AMBIENTAL

A Freudenberg está comprometida com o
conceito de proteção ambiental preventiva e com uma atitude responsável em
relação ao manejo de recursos naturais.
Queremos usar matérias-primas, água e
energia da maneira mais eficiente possível e minimizar ativamente o impacto
ambiental ao longo de todo o ciclo de vida
dos nossos produtos – desde a fabricação
e uso, até o descarte. O nosso objetivo é
incorporar processos com valor agregado
a montante e a jusante nas nossas atividades de proteção ambiental, dentro da
estrutura de uma abordagem holística.
Estamos também atentos a melhorias
constantes no nosso impacto ambiental
ao longo de toda a cadeia de valores.
Selecionamos nossas matérias-primas e
materiais e desenvolvemos nossos processos para evitar completamente ou
reduzir impactos ambientais negativos,
sempre que possível. Aspectos ambientais são levados em consideração ainda
durante o planejamento de qualquer
trabalho a ser executado em edifícios

ou linhas de produção ou de quaisquer
medidas organizacionais. Sempre que
possível evitamos a produção de substâncias residuais e quando não podemos evitar completamente, reciclamos
essas substâncias dentro do conceito
de economia de fluxo circular, reduzimos substancialmente os resíduos e os
descartamos de modo ambientalmente
compatível.
Investimos em proteção ambiental,
considerando isso um aspecto de ação
empresarial voltada para o futuro. Nossos negócios e processos de produção
passam por um processo de melhoria
contínua e damos prioridade a medidas
integradas de proteção ambiental, em
relação a medidas adicionais e subsequentes. Estabelecemos metas mensuráveis específicas para as nossas Unidades
de Negócios e sites de todo o mundo.
Apoiamos o cumprimento dessas metas
por meio de sistemas de gestão adequados. Não consideramos nossas medidas
e metas ecológicas isoladamente, mas
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procuramos cumpri-las juntamente
com outros objetivos de HSE e interesses
econômicos, de acordo com a abordagem
holística da Freudenberg.
Implementamos medidas adequadas
para garantir que eventos e incidentes
ecologicamente prejudiciais sejam evitados ou para garantir que sejam mantidos sob controle, caso ocorram apesar
de todos os esforços possíveis. Consideramos a conformidade com os requisitos
ambientais aplicáveis aos países onde se
encontram as nossas instalações de produção, como sendo um requisito mínimo
autoevidente e complementamos esses
requisitos com as nossas próprias especificações, conforme e quando necessário.

ENERGIA
A Freudenberg visa à melhoria contínua
na eficiência da utilização do insumo de
energia e um aumento constante na proporção (da utilização) de formas regene-

rativas de energia, levando devidamente
em conta aspectos econômicos, ecológicos e sociais. Conceitos de utilização
e esquemas de conservação inovadores nos ajudam a melhorar continuamente o consumo específico de energia
em nossos processos e sites, incluindo
instalações não destinadas à fabricação.
Esses conceitos e esquemas geram uma
contribuição significativa para a proteção
do clima. Sempre que possível, adotamos
conceitos de construção e reforma sustentáveis para nossos edifícios, independentemente da propriedade e, através
desses conceitos, empregamos tecnologias modernas que resultam em economia de energia. As Unidades de Negócios
e os sites conduzem extensas análises
de situação e de potencial, com o objetivo de identificar sistematicamente
potenciais qualitativos e quantitativos
de economia de energia. Além disso,
são concentrados esforços na adoção
de medidas de economia de energia em
instalações não destinadas à fabricação,
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HSE diretrizes na prática

PROTEÇÃO
AMBIENTAL

conseguindo assim uma redução contínua do consumo específico de energia.

ÁGUA
O Grupo Freudenberg estabeleceu a
meta de usar água da maneira mais
consciente e moderada possível, dentro
da sua área de influência. A Freudenberg se baseia em conceitos holísticos,
sistemas de fluxo circular e medidas inovadoras individuais para conseguir uma
redução contínua do consumo de água.
Evitamos utilizar e descartar substâncias
poluentes na água, por meio da melhoria
contínua dos nossos processos de fabricação e dos nossos procedimentos para
transporte e armazenagem. Adotamos
medidas preventivas eficazes para proteger as massas de água vizinhas às nossas
instalações de produção contra qualquer
poluição que possa estar relacionada às

nossas atividades empresariais. Caso o
lençol freático tenha sido contaminado
por atividades da Freudenberg no passado, as áreas são descontaminadas
de maneira profissional e sustentável.
Os nossos procedimentos de emergência, que são verificados regularmente,
garantem que incidentes ou aumentos
na descarga, concentração ou carga de
substâncias sejam limitados ao máximo
possível.
Garantimos que nenhum limite legal
obrigatório seja ultrapassado e que
nenhum sistema ecológico seja danificado por descarga de água, levando
em conta a situação da infraestrutura
de cada um dos nossos sites. Quando
necessário, águas servidas são submetidas a um processo de purificação antes
de serem descarregadas em uma massa
de água próxima.
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RESÍDUOS

EMISSÕES

Em relação a resíduos, a Freudenberg
está convencida do princípio de que
prevenção é melhor do que reciclagem,
que é melhor do que descarte. Assim
sendo, tratamos matérias-primas, materiais auxiliares e materiais de processo
nas nossas instalações e reutilizamos
quando viável e conveniente. Sempre
que possível, a Freudenberg utiliza processos de engenharia inovadores e sistemas de planejamento e programação de
produção ambientalmente compatíveis,
a fim de garantir, primeiramente, que
resíduos não sejam produzidos.

A Freudenberg quer contribuir para a
proteção do clima e reduzir significativamente suas emissões de poluentes,
sempre que for técnica e economicamente viável. Assim sendo, é adotado
o princípio de que prevenção é melhor
do que limpeza, e recuperação é melhor
do que emissão para fins de desenvolvimento e uso de técnicas de produção.
O ar de exaustão é purificado de acordo
com técnicas de última geração. O ar
purificado precisa ser lançado na atmosfera de modo a permitir descarga livre,
sem provocar quaisquer efeitos nocivos
de curto ou longo prazo para pessoas ou
para o meio ambiente nas áreas vizinhas
aos nossos sites.

Otimizamos sistematicamente os nossos processos para diminuir a geração de
resíduos. Nos casos em que a geração de
resíduos é inevitável, damos prioridade à
reciclagem de materiais e à recuperação
de energia, em relação ao descarte. Consequentemente, separamos sistematicamente os resíduos de produção, de
armazenagem e de escritórios e, tanto
quanto possível, os realimentamos em
processos de reutilização. Materiais residuais são descartados adequadamente.

A Freudenberg tem como objetivo reduzir
continuamente suas emissões, particularmente as de dióxido de carbono (CO2).
Para cumprir esse objetivo, o Grupo está
melhorando sistematicamente a eficiência energética de suas máquinas,
linhas de produção e processos. Aspectos relacionados a mudanças climáticas
são considerados, na medida do possível,
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HSE diretrizes na prática

PROTEÇÃO
AMBIENTAL

durante o desenvolvimento de produtos.
Investigamos rotineiramente a possibilidade de uso de sistemas inovadores de
iluminação e de alimentação com baixo
consumo de energia em edifícios novos
e em projetos de ampliação e modernização e decidimos a favor de fontes de
energia regenerativas ou de sistemas
com os mais baixos níveis de emissão
possíveis.
Outros poluentes do ar, como dióxido
de enxofre (SO2), Óxidos de Nitrogênio
(NOX), compostos orgânicos voláteis
(volatile organic compounds – VOCs) e
CO2 podem ser produzidos em processos de fabricação utilizados nas nossas
instalações. A Freudenberg já está trabalhando para diminuir também essas
emissões específicas, por meio de melhoria contínua de processos e estratégias de prevenção.
Nos seus sites, a Freudenberg quer
manter seus colaboradores e terceiros
expostos o mínimo possível aos ruídos,
com valores bem abaixo dos limites permitidos. Durante o design de novos processos e linhas de produção, levamos em

conta medidas que evitam ou reduzem
ruídos para impedir completamente a
emissão de ruídos ou para reduzi-los o
máximo possível, desde o início. Em nossas instalações, fontes de ruído e níveis
de ruído são medidos continuamente e
reduzidos ao mínimo, quando isso pode
ser feito de modo conveniente.

MATÉRIAS-PRIMAS
O uso eficiente de matéria-prima constitui a base para o design ambientalmente
compatível dos processos de produção
da Freudenberg. Portanto, sempre que
possível usamos materiais em circuitos
fechados e melhoramos continuamente
a nossa alimentação de materiais. Concentramos constantemente os nossos
esforços na substituição de substâncias nocivas e/ou de poluentes. Evitamos o uso de substâncias nocivas e/ou
de poluentes no desenvolvimento de
novos produtos. Além disso, analisamos
também a possibilidade de utilização de
matérias-primas renováveis.
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HSE diretrizes na prática

SEGURANÇA
OCUPACIONAL

A Freudenberg está particularmente
comprometida em garantir a segurança
dos seus colaboradores nos respectivos
locais de trabalho. Estamos convencidos
de que todos os acidentes podem ser
evitados e de que isso pode ser conseguido por meio de providências técnicas
e, especialmente, por meio de comportamento prudente.
Sensibilizamos todos os colaboradores
quanto à segurança no local de trabalho
e chamamos a atenção sobre a responsabilidade pessoal de cada um deles pela
conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis. Todos os colaboradores
da Freudenberg estão pessoalmente
comprometidos com a melhoria contínua da segurança no local de trabalho.
Cada um deles assume a obrigação de
seguir rigorosamente os regulamentos
e as instruções fornecidas pelo respectivo supervisor. Além disso, cada colaborador é incentivado a implantar, em sua
área de influência, todas as medidas de
precaução que possam ser necessárias

para proteger a si e aos seus colegas de
possíveis riscos no local de trabalho. Isso
também inclui o relato imediato de acidentes e ferimentos, além de condições
e processos inseguros. Em um esforço
para estimular e desenvolver ainda mais
a sua cultura de segurança, a Freudenberg mantém um diálogo aberto a respeito de erros ou falhas e de possíveis
ações corretivas. Esse é um pré-requisito
importante para a exposição, análise e
prevenção de problemas associados a
possíveis incidentes.
Em determinados locais de trabalho,
regras de segurança e conduta são
estabelecidas pelos responsáveis pelo
processo e pelas pessoas indicadas
para trabalhar nesses locais ou para
a execução de determinadas tarefas.
Essas regras são implementadas no
site por colaboradores e por executivos.
Os nossos executivos promovem regularmente cursos de treinamento para
a equipe, seminários e sessões de coaching para comunicar e praticar regras e
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regulamentos de segurança ocupacional
e para estabelecer um nível rigoroso de
cuidado e supervisão.
Os nossos requisitos de segurança são
levados em consideração desde o design
das estações, dos locais e dos processos
de trabalho e nas rotas de tráfego e
instalações da empresa. Apesar disso,
quando possíveis riscos para a segurança
são identificados ou informados, medidas corretivas adequadas são implementadas diretamente.
As mesmas normas rigorosas de segurança ocupacional são aplicadas em
todos os sites da Freudenberg ao redor
do mundo e são aplicadas, também, a
fornecedores e parceiros de negócios
que trabalham em nossos sites. Cumprimos os requisitos aplicáveis à segurança
ocupacional nos países onde estão localizadas as nossas instalações e, além disso,
complementamos esses requisitos com
as nossas próprias especificações, conforme e quando necessário.
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PROTEÇÃO
DA SAÚDE

“Como uma empresa familiar, somos
comprometidos com o bem-estar dos
nossos colaboradores e com o seu desenvolvimento pessoal. Para nós, tomar todo
o cuidado necessário para garantir a
segurança do local de trabalho significa
também proteção e assistência médica
preventiva. Estamos cientes de que a
empresa só poderá cumprir esse objetivo
em cooperação com os nossos colaboradores.
A empresa só poderá cumprir esse objetivo
se os colaboradores tiverem consciência e
valorizarem sua responsabilidade pela
própria saúde. Para podermos apoiar
os colaboradores de forma adequada,
cada um deles é incentivado a entender
as condições específicas relacionadas à
saúde na sua função e a comunicar devidamente quaisquer limitações para que,
dessa forma, a empresa possa determinar
a necessidade de providências adequadas.
Além disso, eles são incentivados a ter um
estilo de vida saudável e aconselhados a

comunicar mudanças em seu estado de
saúde que possam ter impacto na capacidade de cumprir os requisitos da sua
função.
Todas as Unidades de Negócios são responsáveis por desenvolver a estrutura
e as atitudes necessárias para cumprir
com esses princípios de saúde. Isso é
parte integrante dos seus respectivos
sistemas de gestão, do cumprimento
dos regulamentos de saúde e segurança
e das leis trabalhistas e de direitos à privacidade de cada país em que as Unidades de Negócios operam.
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Prevenção de doenças e promoção da
saúde são levadas a sério. A gestão é responsável por identificar riscos à saúde no
ambiente de trabalho que possam provocar doenças e por eliminar o máximo
possível os riscos à saúde identificados
no local de trabalho. Quando isso não
é possível, a gestão é responsável por
implantar medidas de proteção adequadas e/ou por fornecer acomodações e
acesso razoáveis, comunicar as condições
de trabalho específicas relacionadas à
saúde e garantir que os colaboradores
tenham capacitação física e qualificações necessárias para a execução do
trabalho, além de criar uma cultura que
permita uma abordagem confiável dos
problemas relacionados à saúde dos
colaboradores.

rador após o afastamento por doença,
acomodações adequadas necessárias
para permitir que ele execute o seu trabalho.”

É claro que todos os esforços da empresa
não são suficientes para impedir que
colaboradores adoeçam. Uma parte
dessa responsabilidade é fornecer, se
for o caso, quando do retorno do colabo-
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SEGURANÇA
DO PRODUTO

No final de suas vidas úteis, os produtos
fabricados pela Freudenberg podem ser
reciclados, descartados com segurança
ou degradados no ambiente, sem provocar
qualquer poluição. No design de novos produtos ou no desenvolvimento de produtos
existentes, tomamos as medidas cabíveis
para minimizar o risco de que nossos
colaboradores e clientes sejam expostos a
quaisquer possíveis riscos à saúde.
Os produtos e as matérias-primas, materiais auxiliares e insumos de operação
utilizados para a fabricação dos produtos são analisados constantemente em
relação a possíveis riscos e são tomadas
medidas preventivas para reduzir qualquer impacto negativo. A Freudenberg
informa clientes, parceiros de vendas
e marketing e transportadores sobre
como manusear, armazenar, transportar,
utilizar e descartar os produtos com
segurança.

Quaisquer riscos relevantes suspeitos
ou identificados por colaboradores, clientes ou autoridades, relacionados ao
manuseio de um produto, mesmo que
um possível risco só exista em caso de
combinação do produto em questão com
um produto de terceiros, deverão ser
informados imediatamente à unidade
responsável para que os riscos identificados e/ou potenciais sejam analisados
e avaliados e para que sejam tomadas as
providências adequadas. Se necessário, e
para impedir riscos para a saúde e para
o meio ambiente, a Freudenberg impõe
restrições à comercialização desse produto por meio do desenvolvimento de
alternativas compatíveis ou da descontinuação total da produção.
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SEGURANÇA
ERSTE
ZEILE
ZWEITE
DE
PROCESSOS
ZEILE

A operação segura, confiável e sem falhas dos nossos processos e linhas de produção é um pré-requisito para a saúde e
o bem-estar dos nossos colaboradores
e dos vizinhos das nossas instalações.
Nós buscamos a engenharia mais adequada para os nossos equipamentos de
produção, usamos tecnologia de última
geração e aumentamos continuamente
a credibilidade dos nossos processos e
linhas de produção.
A Freudenberg planeja cuidadosamente
os seus processos e linhas de produção,
avalia os possíveis riscos para as pessoas
e o meio ambiente que possam estar
associados às respectivas máquinas ou
linhas de produção e com base nessa
avaliação desenvolve conceitos de segurança e monitora a sua implementação.
Sempre que viável e conveniente, os sistemas existentes são adaptados para
refletir o progresso da tecnologia. Antes
de colocar novos equipamentos em funcionamento e depois de modificarem os
sistemas existentes, especialistas qualificados executam inspeções de segurança.
Além disso, serviços de manutenção são
executados regularmente nas nossas
máquinas e linhas de produção e processos.

Fornecemos para os nossos colaboradores
instruções completas sobre o manuseio
de máquinas, processos e linhas de
produção e ministramos cursos de treinamento regulares para evitar defeitos
e acidentes. Todas as máquinas e linhas
de produção devem ser usadas de acordo
com o objetivo para o qual foram criadas.
O não cumprimento desta regra e o uso
inadequado por colaboradores não será
tolerado pelos nossos executivos supervisores ou pelos colegas. Quaisquer defeitos
ou acidentes ocorridos, apesar desse cuidado, são investigados em profundidade
e são implementadas medidas corretivas
adequadas. Na Freudenberg, a segurança de máquinas e linhas de produção
é objeto de desenvolvimento contínuo.
Nós convocamos os nossos sites e cada
um dos colaboradores para que se envolvam ativamente nesse processo por meio
de ideias e sugestões. A Freudenberg estabelece planos detalhados para prevenção
de riscos relacionados às suas máquinas,
linhas de produção e processos, conforme
necessário. Nós praticamos regularmente
com os nossos colaboradores as medidas
a serem tomadas em caso de alarme ou
de situações de risco descritas nesses
planos.
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