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1. OBJETIVO 

Estabelecer o compromisso da Braskem e de seus integrantes com Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente, Qualidade e Produtividade  e fornecer orientação às partes interessadas. 
 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta Política é aplicável à Braskem, globalmente, e deve ser seguida por todas as Pequenas 
Empresas, Unidades de Negócio e Áreas de Apoio Empresarial. 
 

3. REFERÊNCIAS 

Não há 
 

4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Diretor de SSMA e Excelência Industrial 
• Ser responsável pela atualização da Política de SSMAQP e pelos documentos do sistema de 

gestão. 

 Integrantes Braskem 
• Entender, praticar e estar em conformidade com esta Política. 

 Todos os líderes 
• Ser exemplo, educar-se e garantir que esta Política seja respeitada e praticada. 

 
 

5. POLÍTICA 

 Política de Saúde, Segurança, Meio Ambiene, Qualidade e Produtividade 

A Braskem acredita que a melhoria contínua do negócio, valorizando o ser humano e a conduta ética, 
é essencial para atingir níveis crescentes de excelência empresarial e realizar seu propósito de 
melhorar a vida das pessoas, criando soluções sustentáveis com produtos químicos e plásticos. 
 

Essa crença está refletida nessa política, que trata da gestão integrada da Qualidade e da 
Produtividade aos processos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, assegurando a geração de 
resultados sustentáveis crescentes, por meio dos seguintes compromissos: 



 

 

 
Nº Revisão: 1.0| Data de Aprovação na BDO:10/01/2020 

4  

POLÍTICA EMPRESARIAL 
PE 6020-00020-PT - POLÍTICA GLOBAL DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO 
AMBIENTE, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 
 

1. Agir preventivamente, visando: 
a. Segurança das pessoas, processos, produtos, informação e patrimônio; 
b. Saúde ocupacional das pessoas; 
c. Qualidade dos produtos e serviços; 
d. Uso sustentável de recursos naturais e proteção do meio-ambiente. 

 
2. Superar às expectativas dos clientes. 
 
3. Garantir cooperação e parceria com fornecedores, que compartilham dos valores da 

Braskem. 
 
4. Promover o desenvolvimento das pessoas e o compartilhamento de boas práticas em 

toda a Braskem. 
 
5. Manter um relacionamento positivo com as comunidades. 
 
6. Melhorar continuamente processos, produtos e serviços, estimulando a inovação de 

acordo com requisitos legais, regulatórios e quaisquer outros requisitos internos da 
Braskem. 

 
7. Agir eticamente, com integridade e transparência. 
 
8. Medir desempenho continuamente e implementar planos de ação para seu 

aprimoramento, mantendo-o ao nível das melhores empresas do setor. 
 
9. Buscar eficiência e produtividade ao longo da cadeia de valor. 

 

 Princípios de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Qualidade e Produtividade 

Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Qualidade e Produtividade são valores centrais para a Braskem e 
para todos os seus integrantes. Por meio de um sistema de gestão integrado, assegura-se a 
implantação da estratégia, voltada para a excelência organizacional, eficiência em processos ao longo 
da cadeia de valor, produtividade e qualidade.  
 
Cada Integrante da Braskem deve agir de acordo com os seguintes princípios: 
 

1. Questões de SSMAQP são de responsabilidade de cada um e de todos.  
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2. Como exemplo a ser seguido, a postura do Líder deve ser proativa, educadora e 
motivadora, encorajando as pessoas a atingir e superar os seus objetivos e metas, tanto 
individuais, como coletivos da Braskem, enfatizando que o compromisso com a saúde, 
segurança, meio ambiente, associado à qualidade, eficiência e produtividade devem 
nortear qualquer decisão. 

 
3. Acreditamos que o crescimento da Braskem reflete o potecial das pessoas que a integram 

e que geram riquezas materiais e morais para a sociedade. O compromisso constante 
com o seu desenvolvimento, saúde e bem-estar representam, portanto, valores 
fundamentais para para a Braskem.  

 
4. Os integrantes da Braskem são agentes do seu próprio destino, comprometidos com o 

seu autodesenvolvimento, capazes de tomar medidas assertivas e compartilhar boas 
práticas entre pessoas de diferentes geografias, Pequenas Empresas e unidades 
operacionais. 

 
5. Necessidades e expectativas de todas as partes interessadas, no que se refere a assuntos 

de SSMAQP, são identificadas, entendidas, atendidas e incorporadas às melhorias de 
processos, prezado-se por uma comunicação apropriada e transparente.  

 
6. Conformidade é um aspecto que engloba todas as atividades de saúde, segurança, meio 

ambiente, qualidade e produtividade realizadas na Braskem, devendo traduzir-se em 
processos bem desenhados, avaliações constantes de desempenho e decisões 
informadas, baseadas em tais análises. 

 
7. Fornecedores e parceiros devem estar alinhados com os valores da Braskem em saúde, 

segurança, meio ambiente, qualidade, eficiência e produtividade.  
 
8. Buscamos continuamente  a melhoria da eficiência ao longo da cadeia de valor. Os 

processos são desenhados, visando atingir excelência em saúde, segurança, meio 
ambiente, qualidade, eficiência e produtividade, minimizando perdas, evitando 
desperdício e otimizando a utilização de recursos.  

 
9. Medição periódica de desempenho, comparativamente às referências internacionais, 

favorecem a definição de planos de ação, visando manter o desempenho da Companhia 
entre os melhores do setor. Além disso, a realização periódica de auditorias internas e 
externas dos processos-chave, assim como benchmarks internos das instalações, 
baseados nos indicadores-chave de desempenho, identificam as boas práticas internas e 
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pertimitem o compartilhamento, como meio de alavancar resultados, eficiência, 
produtividade e a segurança. 

 
10. A Braskem e seus integrantes estão comprometidos com a gestão de assuntos de 

SSMAQP, por todo o ciclo de vida do produto, desde sua concepção básica, até o 
eventual encerramento, ao longo das fases de projeto, produção e melhoria. 

 
11. Toda perda pode e deve ser evitada, ao se proceder corretamente desde a primeira vez,  

investigando e eliminando as causas, ou reduzindo impactos negativos. 
 

12. Mudanças na Braskem, nas suas instalações, produtos ou condições operacionais são 
gerenciadas, e somente executadas, se os riscos associados às novas condições forem 
menores ou iguais aos riscos originais. O aprendizado adquirido é compartilhado entre os 
integrantes e suas equipes, reforçando a cultura em prol do conhecimento e da 
potencialização de resultados comuns, tornando-se parte do trabalho diário. 

 
13. Todo e qualquer risco deve ser gerenciado e planos de mitigação devem ser 

adequadamente implementados. Não se deve produzir, manusear, usar, vender, 
transportar ou descartar um produto, a menos que se esteja apto a fazê-lo de modo 
seguro e com mínimo impacto ao meio ambiente. Gerenciamento de mudanças de 
qualquer tipo deve levar em consideração riscos e condições de modo a evitar rupturas 
nas operações. 

 
14. A Companhia busca simplicidade em processos, documentos e sistemas, assim como um 

modo comum de trabalhar em todas as plantas e escritórios.  
 
15. A constante evolução do portfólio de bens e serviços da Braskem é assegurada pelo 

compromisso dos seus integrantes em servir aos clientes, satisfazendo as suas 
necessidades, com alto padrão de qualidade, no prazo e de forma completa. 

 
16. Padrões locais e globais devem ser selecionados, promovendo o respeito às pessoas, ao 

meio ambiente e às regulações aplicáveis. Esses padrões são sujeitos à mudança ao 
longo do tempo e o comprometimento da Braskem com eles segue tal dinâmica. 
Exemplos de padrões seguidos pela Braskem são:  

 
a. ISO 14001 sobre padrões de gestão ambiental; 
b. Responsible Care® sobre a perspectiva PDCA para empresas químicas; 
c. ISO 9001 sobre requerimentos para sistemas de gestão da qualidade; 
d. ISO/TS 16949 sobre melhorias contínuas em sistemas de gestão da qualidade; 
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e. ISO 50001 sobre gestão de energia; 
f. Bonsucro e/ou ISCC sobre matéria-prima sustentável e tecnologias. 

 

 Processo de Ciência e Certificação 

Todos os líderes da Companhia devem dar ciência desta Política em não mais que 90 (noventa) dias 
após sua publicação na Biblioteca de Documentação Orientadora da Braskem (BDO). 
 

 Validade 

Esta Política é válida a partir da data de sua aprovação pelo CA e permanecerá em vigor 
indefinidamente, sendo revisada pelo LN Braskem, ou alguém por ele indicado para este fim, 
no mínimo, a cada três (3) anos, com qualquer revisão sendo aprovada pelo CA. 
 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

No caso de qualquer questão relativa ao conteúdo desta Política, os integrantes devem buscar 
esclarecimento por parte de seus líderes diretos e, se necessário, do Diretor de SSMA e Excelência 
Industrial. 
 
Integrantes que violem esta Política ou que permitam que outro integrante o faça, ou ainda, que 
estejam conscientes de qualquer violação e não a reportem, estarão sujeitos às medidas disciplinares 
apropriadas. 
 
 
Conselho de Administração Braskem 

27 de fevereiro de 2018  
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DEFINIÇÕES 

Seguem abaixo as definições dos termos utilizados nesta Política iniciados com letra maiúscula.   
 
“Braskem” ou “Companhia”: Braskem S.A. e todas as suas sociedades controladas no Brasil e no 
exterior. 
 
“CA”: Conselho de Administração da Braskem. 
 
“SSMA”: Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 
 
“SSMAQP”: Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Qualidade e Produtividade. 
 
“LN Braskem”: Líder de Negócio da Braskem. 
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ANEXO 
Material de comunicação incluindo ações de compromisso 
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INFORMAÇÕES DE CONTROLE 
Controle de alterações: 

Data Versão Integrante de Apoio Alteração feita 

    

Idiomas: 

Idioma(s): 

Idioma Principal:  Inglês          Alemão         Português         Espanhol 

Outro(s) Idioma(s):  Inglês          Alemão         Português         Espanhol 

 

Áreas / Regiões envolvidas no desenvolvimento desta Política: 
 

Nome Área / Região Data de aprovação 

Integrante de Apoio: GUILHERME FURTADO Governança Corporativa 
 
03/12/2019 

Revisor: JOSEFINA ISABEL CASANOVA 
CALLES Quality / Mexico 

 
11/07/2019 

Revisor: ANTONIO EMILIO SIMOES 
MEIRELES 

Global Industrial 
Effectiveness  / Brazil 

 
11/07/2019 

Revisor: SUSAN A GLUODENIS Corporate Quality / USA 
 
11/07/2019 

Revisor: SUSANNE MUTH 
HES, Quality and 
Management Systems / 
Germany 

 
11/07/2019 

Revisor: ANTONIO QUEIROZ HES and Industrial 
Director / Brazil 

 
11/07/2019 

Revisor: ROBERTO BISCHOFF RAE Competitiveness 
 
11/07/2019 

Revisor: FERNANDO MUSA CEO Braskem 
 
11/07/2019 
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