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”Um ambiente seguro e saudável
é vital para que a Saab possa
alcançar sua metas.”

É nosso dever proteger nossos funcionários contra
riscos ocupacionais e criar um ambiente de trabalho
seguro. Através de uma atuação sistemática em

segurança e saúde ocupacional, eliminamos acidentes,
doenças e lesões hoje e no futuro. Compartilhamos

a responsabilidade de participar e ajudar na manutenção
de um ambiente de trabalho seguro e protegido contra
riscos físicos e psicológicos.

A atuação da saab em segurança e saúde
ocupacional é caracterizada por:

Participação

Participamos ativamente na identificação de fatores de risco e agimos para
garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro.

Cuidado

Prezamos pela saúde e segurança de nossos funcionários e de terceiros.
Demonstramos respeito mútuo e estamos cientes das questões de segurança
e proteção em nosso entorno.

Antecipação

Estamos sempre em busca de soluções sustentáveis, para pessoas e
negócios, e queremos construir um ambiente de trabalho saudável para
o futuro. Seja proativo e pense à frente.

Somos nosso ambiente de trabalho.

Participação

A Saab tem a responsabilidade de criar condições favoráveis para que possamos realizar
nosso trabalho de forma segura. E a base disso
é o envolvimento e a participação de todos nós.
Você e seus colegas são responsáveis por manter um ambiente de trabalho seguro e saudável.
Em suas atividades diárias ou em uma viagem

de negócios, é de sua responsabilidade descobrir o que se aplica ao local onde você está. Se
necessário, entre em contato com seu gerente
ou com o RH.
Sempre relate um incidente, pois é dessa
forma que aprendemos a identificar e evitar
futuros riscos.

• Siga as políticas da Saab, os regulamentos e as regras locais.
• Relate todos os acidentes e incidentes de acordo com os
procedimentos locais.
• Realize análises de risco e identifique perigos.

• Use os dispositivos de proteção indicados.
• Preste atenção aos exercícios e simulações de incêndio, e, se
possível, aprenda como prestar primeiros socorros e faca parte
da brigada.
• Informe visitantes sobre rotinas de segurança, saídas de
emergência, etc.
• Aja caso perceba qualquer forma de bullying, assédio ou outro
tratamento abusivo. Relate o ocorrido imediatamente ao seu
Gerente de Linha e ao seu Gerente de RH.

Cuidado

Quando no trabalho, você é um embaixador da
Saab. Sua postura deve passar responsabilidade e minimizar riscos para si próprio, para seus
colegas, assim como para terceiros e clientes.
Preste atenção e aja caso perceba qualquer
comportamento ou fator externo que possa
comprometer sua saúde e segurança, assim
como dos demais.

Esteja preparado e saiba onde encontrar
equipamentos de combate a incêndio, kits de
primeiros socorros e saídas de emergência.
O conhecimento que você carrega pode salvar
a sua vida e a de muitas pessoas.
Caso o trabalho tenha que ser interrompido
devido a riscos de saúde e segurança, entre
em contato imediatamente com o gerente responsável mais próximo.

Antecipação

Espera-se que você contribua para um clima
positivo de cooperação dentro da empresa,
visando promover condições favoráveis para um
ambiente de trabalho seguro e um espaço de
diálogo aberto entre colegas, clientes e parceiros de negócios.

de alta qualidade aos nossos clientes não se
trata somente do que é feito, mas também de
como fazemos.

Ao praticar os valores fundamentais da Saab,
contribuímos para um ambiente de trabalho
seguro e saudável. Colabore com nossa cultura
de aprendizado debatendo todos os acidentes
e incidentes que ocorrem. Garantir um resultado

Discuta sobre a necessidade de treinamento
e sobre suas condições de trabalho. A melhor
maneira de evitar riscos e criar um ambiente
de trabalho saudável é pensando à frente e
estando sempre preparado.

Em uma cultura com foco no desempenho, a
segurança é sempre a principal prioridade.

• Melhore sua segurança e seu desempenho sugerindo mudanças em seu
ambiente de trabalho, processos e ferramentas de prevenção de riscos.
• Resolva questões e aponte riscos aos seus colegas e gerentes de linha
diariamente ou durante reuniões. Ao aprendermos com nossos erros,
podemos melhorar.
• Discuta frequentemente com foco em desempenho e desenvolvimento.

A sua segurança é a minha
Prepare-se antes de embarcar para uma viagem de negócios. Busque informações
na SaabNet ou converse com o departamento de RH ou Seguranca.

1.
2.
3.

Descubra a classificação de risco
e outras informações importantes
sobre seu destino.

Insignificante

Taxa de risco

Principais precauções

Baixo

Adote as precauções preliminares
de segurança de acordo com as
Diretrizes de Prontidão.

Médio
Alto

Registre a sua viagem, nacional ou
internacional, junto a empresa.

Extremo

Análise de risco
Em uma viagem de negócios, sozinho ou com
outros colegas, você assume grandes responsabilidades. Faça uma análise de riscos antes de
embarcar com o intuito de identificar os perigos
envolvidos. Certifique-se de que possui a competência correta, as informações necessárias e

os equipamentos adequados para realizar seu
trabalho com segurança.
Proteja a si mesmo e a marca Saab agindo com
cuidado, atenção e bom senso.

Pense à frente!

Caso esteja em uma nova função ou em um ambiente de trabalho que possa
representar algum risco, use o princípio PARE e faça uma avaliação de riscos.
1. Pare o que estiver fazendo

2. Pense

3. Oriente-se

4. Planeje

Para saber mais sobre Saúde e Segurança
no trabalho da Saab, entre em contato com
o seu gerente.
Ou acesse: saabgroup.com

