
POLÍTICA DE SSMA – Saúde e Segurança Operacional
Proteger à saúde de nossos funcionários e melhorar, de forma contínua, a segurança em todos os locais de trabalho 
sendo esta, nossa preocupação constante.

Além dos perigos inerentes à nossa atividade industrial, nas instalações de produção e nas obras civis de nossos clien-
tes, nos vemos diante de novos problemas que afetam nossa Política de Saúde e Segurança. De fato, temos a obrigação 
de, em médio prazo, reduzir drasticamente a produção de CO2, exigindo que reconsideremos nossos procedimentos 
padrão de produção de aço. Além disso, às mudanças climáticas, na maioria das vezes, são catastróficas, podendo 
acarretar situações de risco em locais os quais os profissionais estão expostos. Por outro lado, se considerarmos que, a 
tecnologia nos permite otimizar e direcionar melhor as intervenções em nossos ambientes de trabalho. Sendo assim, 
se relacionarmos todos esses fatores com as regras e normas de saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio 
ambiente seremos cada vez mais exigentes a fim de implementarmos um sistema de gestão que incluam:

• eliminação de perigos e redução de riscos em nossas atividades;
• conformidades com todos os requisitos para garantir condições de trabalho segura e saudável;
• comunicação e transparência eficazes em todos os níveis;
• treinamento aprofundado específico da equipe;
• e a implementação de procedimentos apropriados para gerenciar situações e crises de emergência.

Diante da exposição de nossos empregados ao estresse profissional e aos períodos de viagens à trabalho, vimos a 
necessidade de, implementarmos ações de introdução de horários flexíveis de trabalho e/ou home office, além disso, 
incentivamos a prática de hábitos saudáveis.

Os empregados são constantemente informados, solicitados a darem sua opinião e a compartilhar informações através 
do site da intranet, reuniões de CIPA, campanhas de saúde e segurança, avaliações de risco e/ou auditorias no local.

Para isso, confiamos a gestão de saúde, segurança e meio ambiente do grupo PWB toda a autoridade para implemen-
tar nossa política de Saúde e Segurança e realizar as ações apropriadas como parte de um esforço para a melhoria 
contínua, assim como, a participação e conscientização de todos os empregados.
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