
Política de SSMA da LyondellBasell
A LyondellBasell é um dos maiores produtores de polímeros, petroquímicos 
e combustíveis do mundo. Estamos comprometidos com os princípios e 
requisitos do código Responsible Care© e da ISO14001. Nós nos dedicamos 
a conduzir negócios de maneira que proteja o meio ambiente e proporcione 
saúde e segurança a nossos funcionários, prestadores de serviços, clientes e 
o público.
Os produtos e materiais que produzimos são essenciais à sociedade moderna 
e ao cumprimento de nossas metas globais de sustentabilidade. Como uma 
empresa seriamente comprometida com a melhoria contínua, nosso foco 
é operar de modo seguro e responsável e, ao mesmo tempo, melhorar a 
eficiência e reduzir o impacto ambiental de nossas operações e produtos.

Nosso compromisso é:
Garantir que nossas instalações sejam construídas, operadas e mantidas 
para proteger a saúde e segurança de nossos funcionários e prestadores de 
serviços, as comunidades vizinhas e o meio ambiente, com objetivo de ZERO 
lesões e incidentes e sem prejuízo ao meio ambiente.
Promover uma abordagem abrangente à gestão de produtos químicos e à 
sustentabilidade em todos os aspectos dos ciclos de vida de nossos produtos, 
incluindo atividades de desenvolvimento, fabricação, distribuição, uso, 
reciclagem e descarte.
Trabalhar continuamente para reduzir emissões, a geração de resíduos e o 
consumo de energia, matérias-primas, água e outros recursos naturais, e 
para promover a prevenção da poluição, uma economia circular e enfrentar a 
mudança climática.
Garantir a proteção adequada de pessoas, ativos, produtos, transporte, 
informações e sistemas da informação contra ameaças de segurança, 
incluindo atos criminosos e incidentes de segurança cibernética.
Ouvir, envolver e trabalhar com as partes interessadas para entender e abordar 
suas preocupações e expectativas.

Comunicar abertamente nossas atividades e produtos, encorajando o diálogo 
e relatando nosso progresso quanto à saúde, segurança e ao desempenho 
ambiental e de sustentabilidade.

Diversidade, equidade e inclusão (DEI) são componentes fundamentais para 
concretizar nossas ambições de negócios e de sustentabilidade. Temos 
o compromisso com a ampliação da diversidade e a promoção de um 
ambiente de trabalho inclusivo que apoie nossa força de trabalho global e as 
comunidades às quais atendemos.

Para cumprir esses compromissos:
Conduziremos nossos negócios de maneira condizente com as normas e 
procedimentos do nosso Sistema de Gestão de Excelência Operacional.
Mantenha um sistema de gestão fundamentado em riscos e projetado para 
assegurar a conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outros 
requisitos de SSMA, e promover melhorias de desempenho contínuas.
Aprimoraremos continuamente nossos processos de fabricação e distribuição 
por meio: de auditorias regulares do sistema de gestão e de conformidade, 
da identificação sistemática de riscos, do monitoramento de indicadores 
de desempenho bem definidos e de autoavaliações condizentes com nosso 
programa de Excelência operacional.
Buscaremos a melhoria de desempenho definida em nossa estratégia de 
sustentabilidade por meio da definição e cumprimento de nossas metas.
Validaremos externamente o desempenho do nosso programa de 
sustentabilidade por meio de avaliações e da certificação de agências 
reconhecidas externamente.
Aplicaremos nosso Sistema de gestão da administração de produtos, 
incluindo avaliação sistemática de alternativas mais seguras para substâncias 
perigosas preocupantes e promoção da substituição delas quando possível.
Forneceremos um ambiente de trabalho seguro, saudável e protegido para 
funcionários e prestadores de serviços, incluindo o aprimoramento contínuo 
de medidas de segurança e por meio da manutenção e melhoria dos 
relacionamentos com as principais partes interessadas com base no Código 
de segurança Responsible Care©.
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