
Política de Saúde e  
Segurança Ocupacional

Damos a máxima prioridade à Saúde e Segurança no 
trabalho.

As pessoas estão no centro das atenções. Todos devem ter 
condições de realizar bem o seu trabalho conosco e voltar 
para casa são e salvo.

O nosso objetivo é proporcionar condições de trabalho seguras 
e saudáveis para evitar acidentes, doenças relacionadas ao 
trabalho e também stress físico e psíquico no trabalho.

Nós capacitamos todos os colaboradores que trabalham  
conosco para que ajam de forma consciente com relação  
à saúde e à segurança.

Queremos aplicar juntos uma cultura moderna de saúde e 
segurança.

Incentivamos uma cultura na qual assumimos a responsabili-
dade um pelo outro. Para tanto, cada um de nós dá a sua 
contribuição.

Os gerentes criam as condições básicas. Através de suas 
ações, eles servem de exemplo e executam suas obrigações 
com responsabilidade. Saúde e segurança ocupacional e 
incentivo à saúde são tarefas da gerência.

Os colaboradores assumem a responsabilidade, são envolvidos 
de forma ativa e desempenham um papel de construção.

Os representantes dos colaboradores são consultados e 
podem participar para poderem desempenhar um papel  
ativo no desenvolvimento da cultura de saúde e segurança 
ocupacional.

Os setores de Segurança do Trabalho, Saúde e Recursos 
Humanos dão suporte aos gerentes, colaboradores e  
representantes dos colaboradores de forma efetiva no  
exercício dos seus direitos e das suas obrigações.

O desenvolvimento da competência de saúde e segurança 
ocupacional é parte integrante do desenvolvimento de  
Recursos Humanos.

Trabalhamos sistematicamente para alcançar uma melhoria 
contínua. 

Obviamente, observamos a legislação e outros requisitos  
em vigor, inclusive as obrigações que definimos para nós 
mesmos. No caso de violações de regras, aplicamos as  
consequências adequadas.

Para empresas parceiras e terceiros vigoram os mesmos  
padrões que para nós. Isso é considerado na seleção e no
trabalho conjunto com empresas parceiras.

O nosso procedimento tem como objetivo uma melhoria  
contínua da gestão de saúde e segurança ocupacional e dos 
nossos resultados.

Saúde e segurança ocupacional e incentivo à saúde são  
partes integrantes de todos os nossos processos e incluídos 
desde o início – já na fase de planejamento – nas considerações 
técnicas, organizacionais, econômicas e sociais.

Sempre que possível, evitamos os riscos de acidente e  
à saúde e damos prioridade às medidas técnicas e  
organizacionais em relação às medidas administrativas  
ou de proteção individual.
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