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1.1

Os compromissos da Dana com a Gestão Ambiental estão incorporados em
suas Normas de Conduta Comercial, nesta Política Ambiental e nas políticas
corporativas relacionadas, bem como no compromisso de seus colaboradores
de “fazer a coisa certa” para a Dana, seu pessoal e as comunidades onde
trabalhamos e vivemos.

1.2

As Normas de Conduta Comercial da Dana exigem que a empresa, suas
subsidiárias e seus funcionários protejam nosso meio ambiente,
minimizando a geração de resíduos, prevenindo a poluição, conservando
energia e obtendo e cumprindo permissões, autorizações, normas
ambientais globais da Dana e outros requisitos.

Objetivo e escopo
2.1.

O objetivo desta Política Ambiental é reforçar os compromissos da Dana
apresentados em suas Normas de Conduta Comercial, enfatizando o
compromisso da Dana em proteger o meio ambiente por meio do
cumprimento de obrigações legais, conformidade e gerenciamento de seu
Sistema de Gestão Ambiental e objetivos, metas, e indicadores-chave de
desempenho, e aprimorando continuamente seu desempenho para minimizar
o impacto ambiental das operações em seus funcionários e comunidades.

2.2

Esta Política destina-se a aplicar-se harmoniosamente com as outras
políticas corporativas da Dana, e é aplicável a todos os funcionários em
cada unidade da Dana.

Responsabilidades da Dana: A Dana reconhece que a conformidade ambiental
com os requisitos legais é uma responsabilidade fundamental dos negócios e deve
sempre servir como a expectativa mínima para cada unidade da Dana. Um valor
adicional é obtido com a implementação dos requisitos ambientais dos clientes e da
Dana, e melhorando continuamente a eficiência dos programas relacionados à Dana
para maximizar os benefícios econômicos e promover o progresso social. Nosso
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objetivo para nossos acionistas, nossos funcionários e nossas comunidades é
gerenciar nossas funções comerciais e ambientais de maneira eficiente para
minimizar a responsabilidade atual e futura, e fornecer uma plataforma para o
crescimento sustentável. Dessa forma, a Dana:
3.1

3.2

4.0

Respeitar o meio ambiente. As Normas de Conduta Comercial da Dana
exigem que a Dana minimize o desperdício, evite a poluição e economize
energia. Além de cumprir as leis vigentes relativas à salvaguarda do meio
ambiente, a Dana se esforçará para considerar a sustentabilidade ambiental
e a gestão ambiental inovadora em suas atividades de projeto,
desenvolvimento e fabricação de produtos. Vamos nos concentrar nos
impactos de longo prazo de nossas atividades, bem como nos objetivos
comerciais de curto prazo. Os projetos de melhoria ambiental se
concentrarão nos 4Rs da gestão ambiental: remoção, redução, reutilização e
reciclagem no que se refere à geração de resíduos, consumo de água e
energia, geração de emissões atmosféricas e consumo de produtos
químicos. A Dana reconhece que o acesso à água e ao saneamento é um
direito humano, refletindo a natureza fundamental desses princípios na vida
de todas as pessoas. A falta de acesso a instalações seguras, suficientes e
acessíveis de água, saneamento e higiene tem um efeito prejudicial à saúde,
dignidade e prosperidade de bilhões de pessoas, e tem consequências
significativas para a realização de outros direitos humanos. Além disso,
Dana reconhece o impacto da atividade humana nas mudanças climáticas
globais. A Dana está posicionada para ajudar a lidar com as mudanças
climáticas globais, aumentando a eficiência energética de muitos produtos
que produzimos e as reduções nas emissões de gases de efeito estufa
realizadas quando nossos produtos são fabricados e usados. A Dana está
comprometida a:
3.1.1

Melhorar nossa pegada de emissões de gases de efeito estufa (GEE),
reduzindo nossas emissões de GEE absolutas e de intensidade em
nossas instalações;

3.1.2

Reduzir nossa pegada de consumo de água, concentrando-se em
áreas de estresse hídrico e implementando programas de
conservação e reutilização de água; e

3.1.3

Publicação do Relatório de Responsabilidade Social e Sustentável
anual, que reflete nosso progresso e nossa filosofia de melhoria
contínua.

Respeitar as comunidades. A Dana será uma cidadã corporativa
responsável nas comunidades onde operamos e vivemos, esforçando-se
para reduzir o impacto ambiental das operações e promovendo uma filosofia
geral de "Não prejudique", tomando as medidas necessárias hoje para
minimizar os impactos futuros.

Comunicação e coordenação
4.1.

O Diretor de Conformidade da Dana avaliará regularmente o desempenho
da Gestão Ambiental da Dana e comunicará os trabalhos à liderança da
Dana em apoio a esta Política Ambiental, conforme necessário.
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4.2

A Gestão Ambiental é consistente com o modelo operacional da Dana,
enfatizando a responsabilidade local e a força global. Embora certas
obrigações sejam melhor gerenciadas centralmente (como comunicação com
investidores e clientes, treinamento e desenvolvimento de políticas), o
compromisso e a implementação serão de responsabilidade de cada
funcionário e operação comercial. A Dana comunicará ilustrações notáveis do
desempenho da gestão ambiental existente em nossa empresa a nossos
funcionários. Tais ilustrações servirão para honrar o compromisso do pessoal
e das operações da Dana, engajados em bons trabalhos de cidadania
ambiental, e encorajarão atividades adicionais.

4.3

A Dana cooperará com solicitações razoáveis de clientes e investidores para
obter informações sobre os trabalhos em Gestão Ambiental da Dana.

Versão

Data de
emissão/revisão

Descrição

Aprovado por

0

Setembro de 2015

Inicial

1

Agosto, 2016

Revisão

2

Maio de 2017

Revisão

3

Março de 2020

Revisões da Seção 3.1
para tratar da água,
mudanças climáticas e
relatórios anuais

Equipe de Liderança
Executiva
Equipe de Liderança
Executiva
Equipe de Liderança
Executiva
Equipe de Liderança
Executiva

3 | Página

POLÍTICA AMBIENTAL

Declaração de política ambiental da Dana Incorporated
A Dana Incorporated reconhece que operações sustentáveis exigem um
equilíbrio entre progresso social, prosperidade econômica e proteção
ambiental. O objetivo da empresa é atingir essas medidas de
sustentabilidade, implementando um sistema de gestão ambiental que
considere as obrigações sociais e financeiras relacionadas e se
comprometa com o consumo eficiente de recursos naturais, prevenção da
poluição, conformidade com as normas ambientais locais, estaduais,
provinciais e federais aplicáveis, bem como regulamentos e conformidade
com os requisitos do cliente, empresa e outros requisitos, juntamente com
as Normas de Conduta Comercial da Dana.
Esta Política Ambiental serve como base sobre a qual a Dana
Incorporated estabelece e revisa suas prioridades, objetivos, metas e
indicadores-chave de desempenho ambiental. A política será analisada
periodicamente, revisada de acordo, disponibilizada ao público e
comunicada a todas as pessoas que trabalham para ou em nome da Dana
Incorporated, visando garantir a melhoria contínua do sistema de gestão
ambiental da empresa e dos objetivos de sustentabilidade.

James K. Kamsickas
Presidente e CEO

