
 

 

 
 

Bureau Veritas Consumer Products Services – NCC Certificações 

Política Saúde, Segurança, Proteção e Bem-estar 

A visão do Bureau Veritas Consumer Products Services e da NCC Certificações é 
um local de trabalho livre de acidentes e sem danos às pessoas (física e 
mentalmente). Fazemos tudo ao nosso alcance para garantir que nossos 
colaboradores e colaboradoras cheguem em casa sãos e salvos. Nosso objetivo é 
que nossos colaboradores e colaboradoras adotem a segurança em suas vidas 
diárias no trabalho e fora do trabalho. Nosso princípio é a Segurança é um Absoluto. 

Comprometemo-nos a fornecer um ambiente de trabalho seguro, protegido e saudável: 

 Demonstrando liderança e compromisso de gestão para fornecer um local de 
trabalho e sistemas de trabalho seguros para prevenir acidentes, minimizar lesões 
e promover o bem-estar aos colaboradores e colaboradoras; 

 Garantindo a obrigação de cumprimento da conformidade dos requisitos legais, 
políticas internas, requisitos das partes interessadas e outros requisitos de HSSW 
(Saúde, Segurança, Proteção e Bem-estar); 

 Definindo estrutura para atender objetivos, metas e prioridades no Sistema HSSW; 
 Comprometendo-se a melhorar continuamente o Sistema de Gestão de HSSW 

para melhorar o desempenho de HSSE (Saúde, Segurança, Proteção e Ambiente); 
 Integrando a análise crítica de HSSW nos processos e atividades de negócios; 
 Priorizando a segurança em maior destaque (top of mind) todos os dias sem 

exceção para todas as atividades dos colaboradores e colaboradoras; 
 Integrando a consulta e a participação dos colaboradores e colaboradoras para a 

conscientização, comportamento e comprometimento com a segurança; 
 Identificando e mitigando os perigos e reduzindo os riscos para tão baixo quanto 

razoavelmente praticável, onde eles têm o potencial de causar um acidente, lesão 
ou doença aos colaboradores e colaboradoras; 

 Fornecendo locais de trabalho e sistemas de trabalho seguros e saudáveis, 
capacitando e treinando colaboradores e colaboradoras para relatar e lidar com 
situações inseguras ou perigosas e conduzir o trabalho de uma maneira que não 
apresente risco para si e para os outros; e 

 Mantendo as medidas de segurança de viagem que estão sob nosso controle. 

A gerência é responsável pelo desempenho de HSSW e é responsável pela 
implementação e eficácia para garantir que os compromissos assumidos nesta política 
sejam cumpridos. 
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