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Objetivo

Envolver e comprometer todos seus colaboradores e terceiros com a prevenção de acidentes,
preservação ambiental e desenvolvimento social.
Introdução

A Brasilagro tem como diretriz fundamental na condução de seus negócios o conceito de
Sustentabilidade, incorporando em suas atividades os desempenhos ambiental, econômico e social.
Trabalhamos para que para que toda a cadeia agropecuária seja sustentável e para que os impactos
ambientais negativos sejam mitigados e minimizados, sempre pautados em uma relação transparente
com todos nossos públicos. Além disso, estamos comprometidos com a prevenção de acidentes e com
a segurança em todas as atividades e em todos os níveis hierárquicos. Assim, todos devem contribuir
para o cumprimento desta Política, que tem como base os princípios abaixo.
Abrangência
Esta política aplica-se a todos os funcionários, diretores, membros do conselho, fornecedores, clientes e
prestadores de serviço.
Princípios

1. Trabalhar com segurança é uma condição de emprego e contratação. Assim, todos devem
assumi-la como responsabilidade individual.

2. A liderança é responsável pelo desempenho em segurança, meio ambiente e saúde
ocupacional, sendo que cada líder é o responsável direto pelo desempenho da sua área e pela
segurança daqueles que com ele trabalham.

3. Garantir que toda e qualquer atividade seja realizada com aderência à legislação ambiental,
trabalhista, às normas de segurança do trabalho e aos demais requisitos subscritos pela
companhia.

4. Conscientização e o envolvimento de seus colaboradores com a comunidade local e em
projetos sociais, promovendo melhorias nos locais onde estamos inseridos.
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5. Todos os acidentes e doenças ocupacionais podem e devem ser evitados. E trabalhar na
prevenção gera um fator positivo para os resultados da companhia.

6. Pautar suas atividades nas melhores práticas agropecuárias, promovendo um modelo
integrado e sustentável.

7. Todos os acidentes, incidentes com alto potencial, desvios críticos e não conformidades
ambientais, trabalhistas e de segurança do trabalho devem ser investigados com o objetivo de
identificar suas causas e tomar medidas corretivas e preventivas para evitar recorrência.

8. Observações de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional devem ser realizadas por
todos os níveis da companhia para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria quanto
às condições das instalações, o nível de conscientização das pessoas e à efetividade dos
programas existentes.

9. Garantir transparência nas atividades, disponibilizando as partes interessadas informações
sobre seu desempenho ambiental, social e econômico.

10. Capacitação, motivação e reconhecimento são iniciativas fundamentais para sensibilizar,
preparar e incentivar a adoção de comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio
ambiente.

