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INTRODUÇÃO 

 

A Política integrada de gestão de segurança, saúde e meio ambiente é o 

documento principal e estruturador para a Administração implementar um Sistema 

Integrado de Gestão (SIG). 

A gestão ambiental apresenta como vantagem: a eliminação de passivos 

ambientais, a diminuição dos impactos ambientais e degradação do meio ambiente, a 

redução de gastos para correção e pagamento de multas, redução e custos pelo uso dos 

recursos estritamente necessários e corretos, melhoria da imagem da empresa e 

reconhecimento dos stakeholders. 

A gestão de segurança e saúde ocupacional apresenta como vantagem: a 

eliminação e condições inseguras, a preservação da força de trabalho e da estrutura 

produtiva (patrimônio) da empresa, a redução de gastos com multas, indenizações e 

gastos assistenciais, maior satisfação dos empregados, reconhecimento dos 

stakeholders, melhoria da imagem da empresa, diminuição de demandas trabalhistas no 

que tange as questões de Segurança e Saúde do Trabalho (SST). 

Um sistema integrado tem como vantagem a maximização da utilização dos 

recursos, a ampliação da visão sistêmica (processo propriamente dito, interfaces e 

repercussão das decisões sobre o sistema), a utilização de um planejamento único para 

segurança, saúde e meio ambiente e diminuição dos gastos pela sinergia das ações, 

compras e auditorias. Nessa perspectiva, traz um amadurecimento para a organização e 

para as pessoas que trabalham na empresa e para ela. 

Diante do exposto entende-se como estratégica a atuação da empresa no Sistema 

de Integrado de Gestão e a implantação da sua política integrada de SMS. 
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1 OBJETIVO 

 

Estabelecer formalmente as intenções e diretrizes globais da Hemobrás no que diz 

respeito às questões de segurança, saúde e meio ambiente (SMS) a serem seguidos em 

todas as atividades desenvolvidas por aqueles que trabalham na organização ou para a 

mesma, devendo esta política prover uma estrutura para ação e definição de seus 

objetivos e metas de SMS. 

 

Devendo ser comunicada, entendida e seguida por todos (as) empregados (as), 

fornecedores (as), clientes e sociedade de forma geral. 

 

 

2 CONCEITOS 

 

 Segurança e Saúde do Trabalho (SST)  

 

Condições e fatores que afetam, ou podem afetar, a segurança e saúde dos 

empregados e de outros trabalhadores (incluindo os trabalhadores temporários e pessoal 

subcontratado), dos visitantes e de qualquer outra pessoa que se encontre no local de 

trabalho. 

 

 Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)  

 

Conjunto de iniciativas organizacionais, formalizado através de políticas, 

programas, procedimentos e processos de negócio da organização para auxiliá-la a estar 

em conformidade com as exigências legais e demais partes interessadas, conduzindo 

suas atividades com ética e responsabilidade social. 

 

 Meio Ambiente  

 

Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos 

naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. 

 

 Gestão Ambiental 

 

Conjunto de atividades planejadas que utilizam práticas e métodos administrativos 

para reduzir o impacto ambiental de processos e produtos, a partir da otimização do uso 

de recursos naturais e do controle da poluição. 

 

 Sistema Integrado de Gestão (segurança, saúde e meio ambiente) 

 

A parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades 

de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política de segurança 

e saúde do trabalho e meio ambiente e gerir seus riscos. 
 
 
 



3 PRINCÍPIOS  

 

 Ser adequada à realidade da Hemobrás 

 

A Política de SMS deve ser adequada aos riscos e aos impactos das atividades da 

Hemobrás, para isso deve ser revisada, pelo menos a cada 24 meses, e alterada sempre 

que necessário. 

 

 Desdobrar em objetivos, metas e ações 

 

As intenções e diretrizes firmadas na política de SMS devem ser desdobradas em 

objetivos mensuráveis e ações até o nível operacional de modo a estar inserida em todos 

os processos da Hemobrás. 

Através desses objetivos a alta administração poderá avaliar a eficácia do sistema 

integrado de gestão e de sua política, e propor melhorias continuamente. 

 

 Estabelecer e manter a infraestrutura necessária para gestão de SMS  
 

Para implantar a política de gestão de SMS, a empresa deve possuir uma 

infraestrutura adequada e integrada de tecnologia, processos e pessoas, estabelecendo 

mecanismos de comunicação claros e objetivos. O sistema integrado de SMS tem como 

principal objetivo contribuir para o atingimento dos resultados da empresa, além de 

evitar e tratar passivos ambientais e demandas de segurança e saúde do trabalho. 

 

 Comunicar e sensibilizar as pessoas 
 

É importante que todas as pessoas na organização tenham em mente os 

compromissos da Hemobrás nas questões de SMS, assim como, saibam como contribuir 

para o cumprimento da política integrada. Para isso a Hemobrás deve tomar mão de 

todas as formas de comunicação e sensibilização dessas pessoas, mostrando a 

importância da política de SMS para Empresa. 

A comunicação deve ocorrer pelas vias formais (ASCOM) e por todos os níveis da 

cadeia mando da empresa (Diretoria executiva, gerência, Assessoria e chefias). 

 

 Estabelecer papéis e responsabilidades  
 

Cada um na empresa tem seu papel e sua importância dentro do sistema de gestão de 

SMS, desta forma, cada pessoa precisa saber suas responsabilidades para efetivação da 

política e sucesso do sistema integrado de gestão. 

Um acidente ambiental ou do trabalho é reponsabilidade de todos na empresa, em 

especial da cadeia de mando ligada a pessoa ou área envolvida. 

 

 Capacitação 

 

Os impactos e os riscos devem ser conhecidos pelas pessoas que trabalham nos 

processo, além de serem capazes de avaliar as consequências das suas ações para SMS 

nos momentos das compras, contratações, mudanças de tecnologia e especificações de 

materiais, equipamentos e sistemas. 

Entende-se como pessoas que trabalham nos processos os empregados da 

Hemobrás, os terceiros, parceiros, prestadores de serviços, estagiários e visitantes. 



 Melhorar continuamente 

 

A melhoria continua é uma necessidade do sistema integrado de gestão e do 

tratamento das questões de SMS. Todos (as) na Hemobrás podem e devem contribuir 

para essa melhoria, seja através de mudança nos processos, ou de sugestões e lições 

aprendidas e incorporadas ao sistema. Através da melhoria é possível comprovar o 

amadurecimento e viabilizar a existência da política e do sistema de gestão da 

Hemobrás ao longo do tempo. 

 

 

4 POLÍTICA 

 

A Hemobrás adota como valores a preservação da vida e o respeito ao meio 

ambiente. Todas as pessoas que trabalham na empresa são responsáveis por promover 

e assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável e por garantir a proteção 

ambiental, adotando como padrões de segurança, saúde e meio ambiente:  

 Preservar o meio ambiente, a vida e a integridade das pessoas que trabalhem 

ou prestem serviço, priorizando a saúde e a qualidade ambiental em detrimento 

a ganho financeiro, de tempo, de produção ou de eficiência; 

 Cumprir com os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos internos 

relacionados à proteção do(a) trabalhador(a) e do meio ambiente; 

 Atuar visando à proteção do ser humano e do meio ambiente mediante 

identificação, avaliação, controle e monitoramento de riscos e aspectos 

ambientais, adequando a gestão e a segurança de processos às melhores 

práticas de mercado; 

 Prevenir a poluição decorrente das atividades da Organização e de seus 

prestadores de serviços, através da melhoria contínua na gestão de processos, 

do uso racional dos recursos naturais e bens públicos, da utilização de 

tecnologias ecoeficientes e da priorização das compras verdes e licitações 

sustentáveis; 

 Educar, orientar e engajar as pessoas continuamente para desenvolver atitudes 

adequadas à segurança, saúde do(a) trabalhador(a) e à proteção do meio 

ambiente, envolvendo empresas fornecedoras, de modo que todas conheçam os 

riscos a que estão submetidas, os possíveis impactos ambientais de suas 

atividades e as formas corretas de prevenção e ação em caso de emergência; 

 Estimular o registro e tratamento dos desvios de saúde, meio ambiente e 

segurança (SMS), ressaltando continuamente os riscos inerentes às condutas 

indevidas, a fim de evitar a ocorrência de acidentes e impactos ambientais e/ou 

minimizar seus danos; Promover e se engajar em ações que estimulem e 

proporcionem uma melhor qualidade de vida, assim como desenvolver práticas 

direcionadas à prevenção e/ou redução de doenças ocupacionais; 

 Atuar de forma planejada, estimulando a criatividade responsável, propondo e 

gerindo mudanças de caráter permanente ou temporário, que objetivem a 

redução e mitigação dos riscos a segurança, saúde e meio ambiente 

identificados, mantendo os padrões de SMS estabelecidos nesta política. 

Essa política é extensiva a todas as pessoas empregadas na Hemobrás, 

independente de hierarquia, incluindo aquelas que atuarem em seu nome dentro da 

unidade fabril, escritório e em todos os locais que possuam atividades.  

 

 



5 RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Diretoria executiva 

 

 Estabelecer e revisar a Política de segurança, saúde e meio ambiente; 

 Prover a infraestrutura necessária para execução da política de SMS; 

 Acompanhar e se envolver nos acidentes ambientais e do trabalho, quando 

houver; 

 Avaliar periodicamente o sistema de gestão, através dos resultados alcançados e 

tomar ação. 

 

5.2 Gestores 

 

 Prezar pela implantação desta política, orientando e supervisionando as pessoas 

sob sua responsabilidade no sentindo de realizarem atividades seguras e com 

menor impacto ambiental possível; 

 Conhecer seus processos detalhadamente e propor medidas para correção de 

situações que estejam em desacordo com a política de SMS; 

 Prezar por processos, materiais, contratações e demais ações com o menor risco 

para as pessoas, para o meio ambiente e para a estrutura física da empresa; 

 Propor melhorias.  

 

5.3 Empregados, terceirizados, estagiários, prestadores de serviço e visitantes 

 

 Cumprir a política de SMS; 

 Conhecer os impactos e riscos da sua atividade; 

 Propor melhorias. 

 

5.4 Área(s) responsável(s) pela segurança, saúde do trabalho e pela gestão 

ambiental 

 

 Orientar as pessoas da organização no sentido de cumprir a política de SMS e a 

legislação vigente aplicável; 

 Assessorar tecnicamente os gestores na tomada de decisão que respalde o 

cumprimento desta política; 

 Supervisionar, auditar e organizar o sistema integrado de gestão de SMS; 

 Propor melhorias. 

 

 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A presente Política de Segurança, saúde e meio ambiente deve ser sistematicamente 

acompanhada pela Diretoria Executiva da Hemobrás com o apoio da(s) área(s) 

responsável por SMS, no que tange à aplicação dos procedimentos, bem como ao 

cumprimento das demais diretrizes, de modo a garantir a efetividade do Sistema 

Integrado de Gestão (SIG). 
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