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1

OBJETIVO

Esta Política estabelece os compromissos e princípios em Saúde, Segurança Ocupacional e
Socioambiental, definindo conceitos básicos que definem nossas diretrizes, papéis e responsabilidades
("Política").
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ABRANGÊNCIA
Todos os Colaboradores da Viveo e Terceiros são responsáveis pela aplicação dos preceitos
contidos nesta Política
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3.1 PRINCÍPIOS DE SAÚDE, SEGURANÇA e SOCIOAMBIENTAIS
Para a Viveo, Saúde, Segurança e Meio Ambiente são fatores essenciais para o crescimento e
desenvolvimento do nosso eco sistema. Por isso, adotamos o Sistema de Gestão Integrado para
planejar e implementar estratégias voltadas para a excelência organizacional nestas disciplinas. Nosso
compromisso é a melhoria contínua das condições de trabalho, minimizar riscos e proporcionar um
ambiente seguro e saudável para todos os colaboradores e terceiros (“Colaborador e Terceiro”),
fortalecendo a cultura de prevenção. Nossos princípios:
•

Cuidar das pessoas em primeiro lugar: A integridade (física e mental) da pessoa (colaboradores,
terceiros ou visitantes), está em primeiro lugar;

•

Respeito ao Meio Ambiente: Conduzir negócios e atividades com responsabilidade ambiental
e respeito ao meio ambiente;

•

Comportamento seguro: Questões de Saúde, Segurança Ocupacional e Socioambientais são
de responsabilidade de cada um e de todos; ou seja, cuide si, cuide do outro e deixe que cuidem
de você;

•

Sentimento de dono: Como exemplo a ser seguido, a postura do Colaborador e Terceiro deve
ser proativa, educadora e motivadora, enfatizando o cumprimento desta Política;

•

Conhecer e seguir as normas e procedimentos: Os procedimentos e normas de Saúde,
Segurança e Socioambientais devem ser respeitados e seguidos por todos os Colaboradores e
Terceiros;
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•

Prevenção: Mudanças nas instalações, produtos ou condições operacionais devem ser
planejadas avaliando previamente riscos de possíveis impactos ambientais, ocupacionais e
trabalhistas, devendo ser executados em conformidade com os procedimentos estabelecidos
e utilizando equipamentos e instalações que assegurem o atendimento às exigências de
segurança, meio ambiente e saúde;

•

Gerenciamento de Riscos: Todo e qualquer risco associado à Saúde, Segurança Ocupacional e
Socioambientais identificado, deve ser avaliado e gerenciado por meio de controles e planos
de mitigação de forma a prevenir ou reduzir efeitos indesejados;

•

Aderência a Melhores Práticas de Gestão: Padrões locais e globais devem ser considerados na
gestão de Saúde, Segurança Ocupacional e Socioambiental, promovendo o respeito às pessoas
e ao meio ambiente e a melhoria contínua. Esses padrões estão sujeitos à mudança ao longo
do tempo e o comprometimento da Viveo com eles segue tal dinâmica. Alguns padrões que
seguimos:
a. ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental;
b. ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança ocupacional;
c. SA 8000:2014 - Padrão internacional sobre Responsabilidade Social nas organizações.

3.2 NOSSO COMPROMISSO
A Viveo confia na melhoria contínua dos seus processos, valorizando o ser humano e a conduta ética
para o atingimento destes resultados. Para chegar a níveis crescentes de excelência empresarial e
cumprir seu propósito de Cuidar de Cada Vida, a Viveo desenvolve soluções sustentáveis na fabricação,
comercialização, distribuição e gerenciamento de estoque de seus produtos, nos mais diversos
segmentos e na prestação de serviços.
Para o negócio, é vital que haja uma atuação segura de cada Colaborador e Terceiro que só pode ser
atingida com saúde, segurança e responsabilidade social nos mais diversos meios onde a Viveo está
presente, contribuindo assim com a conservação e equilíbrio do meio ambiente.
Essa convicção está refletida em sistema de Gestão integrada de Saúde, Segurança Ocupacional e
Socioambiental, que visa assegurar a geração de resultados sustentáveis, por meio dos seguintes
compromissos:

1. Agir Preventivamente na:
•
•
•
•

Segurança das pessoas, processos, patrimônio, juntos na campanha por “Zero Acidentes”
e/ou assegurar a minimização de seus efeitos;
Promoção da saúde de cada Colaborador e Terceiro;
Uso sustentável de recursos naturais e proteção ao meio-ambiente;
Proporcionar um ambiente de trabalho seguro, de bem-estar e qualidade de vida.
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•
•

Resultando em:
Posicionar a Viveo como empresa integrante da Classe Mundial de gestão e performance de
Saúde, Segurança e Socioambiental;
Mudanças comportamentais, visando o fortalecimento entre as áreas e a contribuição de
cada Colaborador e Terceiro no exercício prático do sentimento de dono e do
comportamento seguro.

2. Atender as necessidades e às expectativas das partes interessadas:
•

Cumprir de forma consistente os requisitos legais, regulamentares e outros aplicáveis, assim
como fortalecer a Consulta e Participação dos Trabalhadores; declarar o compromisso de
atendimento a SA 8000, Norma de Responsabilidade Social dentro das organizações;

3. Identificar e gerenciar os Perigos e Riscos de Segurança e Saúde Ocupacional,
bem como os Aspectos e Impactos Ambientais estabelecendo Objetivos e
Metas:
•

Atuar na promoção da saúde, no desenvolvimento da inovação e do conhecimento, na
proteção do ser humano e do meio ambiente por meio de identificação, controle e
monitoramento dos aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos associados às atividades
e locais de trabalho;

•

Estruturar um ambiente de trabalho saudável e seguro.

4. Promover o desenvolvimento de cada colaborador nos mais diversos aspectos e
o compartilhamento de boas práticas em toda Viveo:
•

Posicionar o colaborador como protagonista de sua história e maximizar o seu potencial por
meio do cuidado e promoção do desenvolvimento pessoal contribuindo para um espaço
colaborativo, de boas práticas à Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social
da Viveo.

•

Reconhecer as unidades e colaboradores que praticam e se destacam no comportamento
seguro.

5. Melhorar continuamente processos, produtos e serviços, estimulando a
inovação sustentável de acordo com a legislação e outras políticas e
procedimentos da Viveo:
•

Buscar a melhoria contínua para a Saúde, Segurança Ocupacional e Socioambiental ao
Colaborador e Terceiro, bem como o bem-estar das comunidades onde estamos presentes.
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6. Agir de forma ética:
•

Não praticar e não tolerar qualquer trabalho forçado e/ou discriminação de qualquer
natureza, proporcionando um ambiente saudável e seguro ao Colaborador e Terceiro.

7. Medir o desempenho continuamente referente a gestão de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Responsabilidade Social dentro da Viveo
•
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Consolidar informações, implementar planos de ação para aprimoramento e contribuir para a
tomada de decisão.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

É responsabilidade de todos:
•
•
•
•
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Assegurar a implementação desta Política;
Acompanhar a evolução dos indicadores;
Assegurar a comunicação transparente e consistente desses resultados nos Informes e
Relatórios Anuais.
Assumir o compromisso das ações necessárias ao exercício da Política Integrada de Saúde,
Segurança Ocupacional e Socioambiental.

APROVAÇÕES
Elaboração

Revisão

Segurança e Meio Ambiente

Saúde Ocupacional;
RH - Relações Trabalhistas e Sindicais;
Compliance e Controles Internos;
Jurídico.

Aprovação
Comitê de Auditoria, Gestão do
Risco, Compliance e de Recursos
Humanos;
Conselho de Administração.

HISTÓRICO DE REVISÕES
Código de Rastreio
Referência

Versão

Data de Aprovação ou Alteração

Criação do documento

01

Julho/2022
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ANEXOS
Modelo de Comunicação da Política Integrada

POLÍTICA INTEGRADA DE SAÚDE, SEGURANÇA OCUPACIONAL E SOCIOAMBIENTAL
Todas as empresas que compõe o Ecossistema Viveo, de forma a contribuir com nosso propósito de
Cuidar de Cada Vida, devem:
•

Agir de forma a prover condições de trabalho seguras e saudáveis prevenindo lesões e doenças
relacionadas ao trabalho; utilizar racionalmente os recursos naturais e prevenir a poluição do
meio ambiente;

•

Identificar e buscar eliminar os Perigos e reduzir os Riscos de Segurança e Saúde Ocupacional e
os Aspectos e Impactos Ambientais, definindo Objetivos e Metas para a Melhoria Contínua no
cuidado com as pessoas e com o meio ambiente;

•

Atender à legislação aplicável a cada seguimento em que a Viveo atua, bem como demais
requisitos aplicáveis e procedimentos corporativos;

•

Manter comunicação aberta e transparente com as partes interessadas; engajar a participação
ativa dos colaboradores nas decisões, utilizando ferramentas e programas de gestão de Saúde,
Segurança e Socioambientais;

•

Desenvolver e reconhecer as pessoas no que se refere a conscientização socioambiental e
comportamento seguro;

•

Assegurar a atuação corporativa ética e socialmente responsável, em conformidade com todos
os requisitos da Norma SA8000.

Todos os colaboradores e Terceiros que interagem com a VIVEO devem conhecer e aplicar a Política
Integrada de Saúde, Segurança Ocupacional e Socioambiental da Viveo em suas atividades.

Presidência
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