
ZF Política de Ambiente, 
Saúde e Segurança 
Objetivo
A responsabilidade pelo meio ambiente, tal como pela saúde e segurança dos nossos colaboradores são os valores 
mais importantes para a ZF. EHS é uma parte integrante da cultura e estratégia da empresa. A performance de EHS da 
ZF, visa ser o líder da indústria e dar uma mais-valia reconhecida a todos os nossos colaboradores e stakeholders.

Tarefa
Por isso, a ZF gere o EHS em todas as operações, áreas e atividades para:
• Cumprir com todos os requisitos legais e regulamentares
• Minimizar riscos de EHS e prevenir quaisquer impactos, incluindo os da cadeia de valor 
• Observar ou ultrapassar requisitos de EHS relevantes, acordados mutuamente com os clientes
• Alcançar a excelência de EHS através da implementação de padrões válidos em toda a  
 empresa e de um sistema de gestão de EHS integrado
• Assegurar a proteção da saúde e apoio para o bem-estar dos nossos colaboradores em todo o  
 mundo
• Promover a utilização responsável de recursos e com eficiência energética e a minimização 
 do nosso impacto no ambiente, incluindo considerações de mudança do clima
• Considerar os impactos do ciclo de vida relacionados a EHS no projeto e fabricação dos nossos 
 produtos
• Medir e melhorar de forma contínua os nossos sistemas e o desempenho de EHS 

Realização  
A ZF visa realizar uma gestão de EHS de topo ao nível mundial, em toda a empresa, através do 
seguinte: 
• Assegurar a gestão própria, liderança e responsabilidade pessoal
• Estabelecer e melhorar de forma contínua a liderança e a gestão da saúde
• Autorizar uma equipa global de EHS para proporcionar liderança, orientação e assistência  
 relacionados a EHS
• Criar, executar e seguir planos estratégicos na área EHS
• Desenvolver e implementar um sistema de gestão de EHS integrado e avaliar a sua conformi- 
 dade ao nível de toda a empresa
• Estabelecer e medir de forma precisa parâmetros de EHS significativos e objetivos de desem- 
 penho 
• Compartilhar recursos globais, conhecimentos, melhores práticas e lições aprendidas de EHS
• Recorrer a um procedimento holístico (elementos procedimentais, técnicos e compor- 
 tamentais) para identificar e minimizar riscos potenciais de EHS 
• Estabelecer uma comunicação recíproca aberta e sincera sobre problemas e oportunidades de EHS
• Engajar e autorizar todos os colaboradores no sentido de que participem de forma ativa para  
 alcançar a excelência de EHS 
 

Responsabilidade
Todos os colaboradores da ZF em todo o mundo, incluindo os subcontratados, são responsáveis pelo cumprimento da po-
lítica e padrões de EHS da empresa. A gerência de todos os níveis é responsável pela implementação bem-sucedida dessa 
política, dentro da sua área de controle, devendo liderar pelo seu exemplo. Dos gestores se espera que tornem o EHS seu 
assunto pessoal e que asseguram que o EHS seja integrado à gestão do seu negócio. A gestão executiva da empresa tem 
a responsabilidade global por essa política. A autoridade para liderar e medir a implementação é delegada pela Diretoria 
Mundial para a área do grupo de EHS.
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