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SAÚDE, SEGURANÇA,
MEIO AMBIENTE
E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Política da empresa
Consciente da sua responsabilidade, a Luxottica, líder no projeto, fabricação e
distribuição de óculos, busca a inovação para minimizar os impactos do seu
negócio sobre o meio ambiente e sobre as pessoas, a fim de prevenir acidentes e
doenças ocupacionais. O contexto interno e externo em que a Luxottica se
insere, faz com ela esteja particularmente atenta ao meio ambiente, incluindo
aspectos relacionados com as questões energéticas e ocupacionais.
A Luxottica está comprometida em proteger o meio ambiente, incluindo a
prevenção da poluição e de outros compromissos relacionados ao seu contexto,
e em cumprir os requisitos legais vigentes, incluindo aqueles aplicáveis à
proteção ambiental, à prevenção da poluição, à gestão da eficiência energética,
à prevenção de acidentes ocupacionais, e à promoção de um ambiente sadio de
trabalho, indo além do bem estar pessoal, e de uma gestão eficaz das possíveis
situações de emergência.

COMPROMISSO DE TODOS
Todos os que trabalham na Luxottica são sensibilizados a cumprir os objetivos
da empresa em relação à proteção ambiental, à gestão energética e de saúde e
segurança ocupacional e à melhoria continua dos sistemas de gestão
ambiental, ocupacional e de eficiência energética para aumentar seu
desempenho.
A política ambiental, ocupacional e de eficiência energética é divulgada e
implementada na organização. Deste modo, é de responsabilidade de cada
colaborador respeitá-la, aplicá-la e difundi-la. Esta política também é divulgada
fora da empresa, tornando-a conhecida e disponível para outros públicos.
Todos possuem um papel importante para alcançar estes objetivos mostrando
uma grande paixão e um grande senso de responsabilidade.

OBJETIVOS
Proteger o Meio
Ambiente e Prevenir
acidentes
Promover uma cultura
voltada à proteção do
Meio Ambiente e à
gestão da Saúde e da
Segurança
Cumprir os requisitos
legais vigentes
através do
comprometimento e
da gestão eficiente da
alta direção
Envolver ativamente
os colaboradores, de
todos os níveis e
funções, para consulta
e participação no
Sistema de Gestão
Luxottica
Estabelecer objetivos
e ações para alcançar
os resultados do
Sistema de Gestão
Melhorar
continuamente o
sistema de gestão

· Desenvolvimento de processos e de
produtos de baixo impacto ambiental e
energético, sempre protegendo a
saúde, a segurança ocupacional e o
bem estar de todos os colaboradores
da empresa, incluindo aqueles que
trabalham em seu nome.
· Uso racional e eficiente de recursos
materiais, desde a concepção e o
desenvolvimento do produto,
garantindo sua aplicação durante
trabalhos de manutenção, realizados
tanto pelos colaboradores internos
como externos, e na aquisição de
plantas, equipamentos, estruturas,
matérias-primas e serviços.
· Gestão de resíduos, visando sua
redução, reutilização e descarte
corretos.
· Disseminação de uma cultura de
saúde e segurança ocupacional, meio
ambiente, prevenção de desperdícios
e eficiência energética para minimizar
os riscos residuais e os impactos
externos, através de treinamento,
qualificação e programas de
conscientização.
· Aplicação de modelos de gestão para
prevenir e reduzir os incidentes e
doenças ocupacionais e implementar
projetos voltados para a melhoria dos
processos ambientais e de eficiência
energética.

Estes objetivos representam o compromisso da organização e devem ser seguidos com paixão e envolvimento de todas as pessoas que trabalham na Luxottica.
Consideramos importante não apenas cumprir os requisitos legais, mas também, desenvolver diariamente e com a ajuda de todos a o compartilhamento de uma cultura
que valorize e favoreça o comportamento respeitoso com relação ao meio ambiente, ao uso energético eficiente e à proteção da saúde e da segurança ocupacional.

Descrubra mais em: http://www.luxottica.com/en/sustainability/see-beauty-life

ITALY / ITALIA

CHINA / 中国

Business administration and directional offices including Information
Technology and Data Center. Packaging and finishing of sunglasses
and ophthalmic frames, trough processes of laser marking and printing,
packing and shipping.

Design and manufacture of sunglasses, ophthalmic frames, lenses, and
components, through process of mechanical workings, surface treatment
(electroplating and painting), injection molding of thermoplastic materials
and assembly, warehouse and logistics service.

Design and manufacturing of sunglasses and ophthalmic frames, trough
processes of: mechanical working, surface treatments (electroplating and
painting), injection molding of thermoplastic materials, assembly and
finishing. Production of plastic, glasses and ophthalmic lenses.

通过机械加工、表面处理（电镀和喷油）、热塑材料注塑成型和装配等过程，
进行太阳镜、光学镜框、镜片和零部件的设计、生产，以及配套的储存服务、
物流协助服务。

Attività direzionali e amministrative tra cui Information Technology
e Centro Elaborazione Dati. Confezionamento e finitura di occhiali
da sole e montature per occhiali da vista mediante processi di marcatura
laser e timbratura, imballaggio e spedizione.
Progettazione e fabbricazione di occhiali da sole e montature per occhiali
da vista mediante processi di lavorazioni meccaniche, trattamenti superficiali
(elettrodeposizione e verniciatura), stampaggio ad iniezione di materiale
termoplastico, montaggio e finitura. Produzione di lenti in plastica, cristallo
e lenti oftalmiche.

BRAZIL / BRASIL
Design and Manufacture of frames and components in metal and plastic,
for ophthalmic and solar glasses.
Projeto e Fabricação de armações e componentes em metal e plástico,
para óculos oftálmicos e solares.

Discover more on: http://www.luxottica.com/en/sustainability/see-beauty-life

