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1. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é estabelecer as diretrizes quanto a gerenciamento e controles no 

âmbito da Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente da empresa INFINITU. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

A Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da INFINITU é aplicada a todos os seus 
colaboradores e parceiros.  
 

3. DESCRIÇÃO 

A Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da INFINITU é consistente com a Política Geral 

da empresa e fornece estrutura para se estabelecerem os objetivos de SSMA. 

Esta foi comunicada e entendida por todos os colaboradores e parceiros da INFINITU, sendo 

revisada sempre que necessário. Está apropriada ao propósito da empresa e demonstra que esta 

tem uma constante preocupação com o desenvolvimento sustentável, a saúde e segurança de seus 

colaboradores, parceiros e clientes, o meio ambiente, o atendimento dos requisitos dos clientes, a 

legislação vigente e a melhoria contínua. 

 

3.1 ITENS INTEGRANTES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

A INFINITU acredita que o Desenvolvimento Sustentável, a valorização do Ser Humano e o 

Comportamento Ético são essenciais para alcançar níveis crescentes de excelência. Acreditamos 

que segurança não é negociável. Acreditamos também que o sucesso apenas poderá ser alcançado 

através dos seus colaboradores e parceiros e nenhum outro ativo da empresa é tão importante 

quanto estes.  

Estamos convictos que os acidentes que afetam as pessoas e o meio ambiente podem ser evitados. 

Atingir a excelência em Segurança, Saúde e Meio Ambiente, significa empreender transformações 

no conjunto de comportamentos, decisões, práticas, crenças e valores individuais e comuns das 

pessoas, até que predomine o foco na prevenção e na melhoria. Para isso é determinante que: 

1 - Todos os nossos colaboradores considerem como valores pessoais todos os cuidados com 
Segurança, Saúde e Meio Ambiente – própria e dos seus companheiros; 

2 - Que os equipamentos a serem empregados em algum trabalho sejam projetados, mantidos 
e utilizados de forma a segura, devendo prevenir a existência de condições de riscos fora 
dos limites toleráveis à segurança das pessoas e das instalações; 

3 - Que os aspectos de Segurança e Meio Ambiente sejam considerados como objetivos de 
melhoria da Empresa; 

4 Que os cuidados com Segurança, Saúde e Meio Ambiente estejam sistematicamente 
integrados nos processos organizacionais da empresa. 
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3.2 PRINCÍPIOS 

A INFINITU: 

1 – Comunica e trata as situações de risco das atividades em que interagimos, visando cuidar da 

segurança e saúde de nossos colaboradores, parceiros e clientes, e do meio ambiente; 

2 - Atua fortemente no controle dos riscos e no desenvolvimento da cultura de prevenção de 

acidentes de nossos colaboradores, parceiros, clientes e do meio ambiente;  

3 – Somente realiza atividades se nos sentirmos aptos, seguros e se, estivermos treinados, 

capacitados, habilitados e/ou autorizados a realizá-las;  

4 – Sempre utiliza os meios de proteção existentes para a realização de suas atividades, sejam eles 

medidas de engenharia, medidas administrativas, EPCs e/ou EPIs;  

5 – Somente realiza atividades de riscos críticos se houver permissão de trabalho, procedimentos 

e/ou análise de riscos; 

 6 – Somente realiza atividades se forem sem improvisos e com os sistemas de proteção 

devidamente implantados, checados e regularizados; 

7 – Se compromete a respeitar e atender os planos de emergência e de contingência do local onde 

estiver atuando, assim como seus procedimentos, normas e políticas de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente; 

8 – Se compromete em prover recursos necessários para promover a melhoria contínua do sistema 

de SSMA da empresa; 

9 – Atende integralmente a legislação nacional vigente; 

10 – Se compromete procurar soluções para evitar acidentes do trabalho e ambientais e, no caso 

de ocorrência de algum sinistro, investiga-lo, criar e implantar ações; 

11 - Fornecer aos nossos clientes informações sobre as características de segurança dos nossos 

produtos e serviços. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 EMPRESA 

É de responsabilidade da INFINITU: 

1 - Aprovar, conhecer, aplicar e divulgar as Políticas da empresa, dando subsídio e diretrizes para 

o seu cumprimento. 

2 - Exigir dos colaboradores e parceiros a garantia de atendimento aos princípios explicitas nessa 

Política; 
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3 - Divulgar as obrigações que os colaboradores e parceiros necessitam para cumprir essa Política; 

4 - Dar conhecimento aos colaboradores das sanções, em caso de descumprimento das normas e 

procedimentos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente; 

5 - Determinar procedimentos a serem seguidos em caso de acidente do trabalho ou ambiental; 

6 - Informar os colaboradores e parceiros os riscos que podem existir nos locais de trabalho e os 

meios de preveni-los; 

7 - Tornar obrigatório o uso dos EPIs. 

 

4.2 COLABORADORES E PARCEIROS 

É de responsabilidade dos colaboradores e parceiros da INFINITU: 

1 - Cumprir as normas e orientações de Segurança, Saúde e Meio Ambiente; 

2 – Somente executar atividades que apresente as condições que garantam sua integridade; 

3 – Fazer uso dos equipamentos de proteção individual e coletivo, bem como a obediência às 

instruções que estabelecem os métodos corretos de trabalho; 

4 - Submeter-se aos Exames Médicos Periódicos previstos na Norma Regulamentadora -  NR 7 – 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

 

5. DISPONIBILIZAÇÃO 

A Política está documentada, implementada e disponível aos colaboradores, parceiros, 

fornecedores e clientes no site da INFINITU (www.infinitussma.com.br). 

 

http://www.infinitussma.com.br/

