Diretrizes de Segurança e Saúde do Grupo Fiat

Preliminares
Enquanto Grupo, temos o compromisso de proteger e promover a saúde e a
segurança de nossos funcionários e clientes, o que consideramos ser uma alta
prioridade de nossas atividades empresariais.
Acreditamos que nossa primeira responsabilidade em relação aos nossos
funcionários e qualquer outra pessoa que se encontre em nossas instalações é
assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro.
A preocupação com a saúde e com a segurança não significa apenas prevenir
acidentes e doenças, como também melhorar o ambiente laboral e as
condições do local de trabalho.
Esta abordagem é fundamental na busca por um desempenho de classe
mundial em nossos processos e constitui um dos fatores chave para o êxito
econômico de nossos produtos e, de modo mais abrangente, do próprio Grupo.
As Diretrizes de Segurança e Saúde do Grupo Fiat apresentam os princípios
básicos a serem seguidos em nossas unidades e outras instalações em todo o
mundo e proporcionam instruções claras para definir e atualizar metas e
implementar uma abordagem responsável na execução de nossas atividades
cotidianas.
Também fornecem orientações para projetar e desenvolver produtos que
assegurem que a saúde e a segurança dos seus usuários também sejam
levadas em conta.
Marco jurídico
O marco jurídico fundamental de todas as novas atividades inclui a legislação
existente, bem como as normas endossadas pelo Grupo Fiat.
Objetivo: “Segurança e Saúde em Primeiro Lugar”
As empresas do Grupo estabelecem como objetivo evitar acidentes, prevenir
doenças ocupacionais e minimizar outros riscos à Segurança e Saúde
Ocupacional (SSO), adotando uma abordagem preventiva em todas as
atividades, abrangente desde a escolha de materiais, ferramentas e
maquinário, até os processos de produção.
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Almejamos promover a segurança e saúde dos funcionários mediante
programas de treinamento realizados a fim de difundir conceitos e práticas de
prevenção de acidentes e disseminar nos locais de trabalho programas de SSO,
mediante check-ups de saúde, inclusive visitas periódicas e consultas
solicitadas pelos próprios funcionários.
Sistema de Saúde Ocupacional e Gestão de Segurança
A fim de assegurar a consecução de nossos objetivos, estamos implementado
um Sistema de Gestão da SSO que atende aos requisitos da OHSAS 18001 ou
outras normas técnicas relevantes em vigor nos países em que mantemos
operações.
Melhoria Contínua das Condições de Trabalho
A melhoria contínua das condições de trabalho será assegurada mediante a
análise, identificação e avaliação apropriadas dos riscos, a definição e
implementação de planos de ação preventiva e corretiva e atividades
continuadas de monitoramento da SSO.
Mediante a utilização das ferramentas de Manufatura de Classe Mundial
(WCM), as empresas do Grupo controlam e analisam as causas subjacentes as
falhas dos sistemas, de modo a evitar possíveis recorrências.
Responsabilidade Compartilhada e Envolvimento das Pessoas
Acreditamos que o envolvimento dos funcionários na implementação de nossas
diretrizes é um fator decisivo para o sucesso, porque a responsabilidade de
proteger o meio ambiente passa a ser compartilhada por todos os integrantes
do Grupo. Por esse motivo, buscamos estimular e motivar os funcionários para
que participem ativamente do processo mediante a disseminação de
informações, treinamentos programados e consultas permanentes.
Segurança e Saúde em Primeiro Lugar é uma prioridade de todos em relação
aos papéis e competências individuais. Todos têm de estar conscientes de suas
responsabilidades individuais pela segurança e pela saúde.
A alta gerência de cada empresa do Grupo também deve (a) traduzir estas
diretrizes em procedimentos e práticas operacionais, (b) identificar e
comunicar metas e planos operacionais, (c) disseminar uma cultura de
capacitação para a promoção da SSO, e (d) servir de exemplo para todos os
funcionários.
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Nosso objetivo final é promover uma abordagem proativa, assegurando que os
funcionários de todos os níveis saibam prevenir riscos potenciais antes de
qualquer ocorrência.
Um nível adequado de conhecimentos e capacitação em questões de SSO será
assegurado por profissionais – em cada empresa do Grupo e em cada unidade
fabril – que sejam responsáveis por dar suporte, coordenar e monitorar o
cumprimento destas diretrizes.
Novos investimentos
Asseguramos que novos investimentos em unidades de produção incorporem
as tecnologias de segurança e saúde adequadas de modo a minimizar os riscos
à SSO. Em especial, a ergonomia deve receber grande atenção nos projetos e
nas melhorias dos locais de trabalho.
SSO na cadeia de valor
Em nossa área de influência, solicitaremos a nossos fornecedores,
distribuidores, contratados e parceiros comerciais que cumpram com todas as
regras e regulamentos relativas à SSO e que implementem medidas e padrões
que atendam a estas diretrizes, contribuindo para uma melhoria geral nas
políticas de SSO ao longo da cadeia de valor.
Engajamento por meio de produtos
Cada empresa do Grupo almeja atingir os padrões mais elevados em termos
de segurança preventiva, ativa e passiva de nossos produtos e salvaguardar a
saúde de condutores, passageiros e demais usuários.
Com vistas a atingir estas metas:
 Investimos em pesquisa e desenvolvimento, adotando soluções técnicas
e funcionais que contribuam para melhorar o desempenho dinâmico dos
veículos;
 Estudamos e pesquisamos continuadamente a fim de identificar e
desenvolver materiais e componentes seguros e sustentáveis, além de
soluções ergonômicas para nossos veículos/produtos;
 Oferecemos consultoria e promovemos programas de treinamento para
nossa rede de vendas, a fim de incentivar um comportamento seguro e
correto na condução de veículos.
O Relatório de Sustentabilidade do Grupo Fiat oferece aos stakeholders
atualização anual dos dados e das metas essenciais, bem como outras
informações relativas à SSO.
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Estas diretrizes serão atualizadas periodicamente para mantê-las sempre em
consonância com as melhores práticas correntes.
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