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®

NOSSO COMPROMISSO DE PROTEGER
AS PESSOAS E O MEIO AMBIENTE
Através da iniciativa Responsible Care® e da diretriz global do Responsible Care®, a Eastman firmou um
compromisso mundial em melhorar nosso desempenho em saúde, segurança, meio ambiente (HSES). A Eastman
adotou o Responsible Care como o pilar de nossa política de HSES global, declarando nosso compromisso em
realizar negócios em conformidade com todas as leis e normas aplicáveis, sólidas práticas de HSES e princípios do
Responsible Care. Isso inclui a promoção e manutenção de comunicações abertas com todas as partes
interessadas no que diz respeito ao nosso desempenho.
Os princípios do Responsible Care são essenciais para a estratégia de sustentabilidade da Eastman. A gerência
sênior adota e incentiva o suporte ativo de membros da equipe de todo o mundo.
Nosso compromisso é:
● Liderar nossa empresa de formas éticas que cada vez mais beneficiem a sociedade, a economia e o meio
ambiente.
● Projetar e desenvolver produtos que possam ser fabricados, transportados, usados e descartados ou reciclados
com segurança.
● Trabalhar com clientes, transportadores, fornecedores, distribuidores e contratados de forma a fomentar
segurança e proteção no uso, transporte e descarte de substâncias químicas e fornecer informações sobre
perigos e riscos que possam ser acessadas e aplicadas em suas operações e produtos.
● Projetar e operar nossas instalações de maneira segura, protegida e ecologicamente correta.
● Promover uma cultura de identificação, redução e gerenciamento de riscos de segurança em processos por
todos os níveis de nossa organização de forma continua.
● Promover prevenção contra poluição, minimização de resíduos e conservação de energia e outros recursos
críticos em todas as etapas do ciclo de nossos produtos.
● Cooperar com governos e organizações em todos os níveis do desenvolvimento de leis, normas e padrões
eficientes e eficazes de segurança, saúde, meio ambiente e proteção.
● Apoiar educação e pesquisa sobre saúde, segurança, efeitos ambientais e segurança de nossos produtos e
processos.
● Informar riscos de produtos, serviços e processos para todos os acionistas e ouvir e levar em conta suas
perspectivas.
● Obter progresso contínuo rumo à nossa meta de zero acidentes, ferimentos ou danos à saúde humana e ao meio
ambiente provenientes de nossos produtos e operações e garantir transparência ao divulgar nosso desempenho
de saúde, segurança, meio ambiente e proteção.
● Buscar melhorias contínuas em nosso sistema de gerenciamento do Responsible Care® para abordar o
desempenho ambiental, de saúde, segurança e proteção.
● Promover o Responsible Care® ao incentivar e auxiliar terceiros a seguirem os princípios da iniciativa.
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