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Política de Saúde e 
Segurança Ocupacional 
Dezembro 2017 
 

Na Philips, nos esforçamos para tornar o mundo mais saudável e mais 
sustentável por meio da inovação. Como uma empresa socialmente 
responsável, acreditamos que estamos no nosso melhor quando nossos 
funcionários estão no deles. Forneceremos os mais altos padrões de 
segurança e saúde para nossos funcionários, terceiros e visitantes. Nada 
é tão urgente ou importante que não possa ser feito de maneira segura 
e saudável. 
 

1. Introdução 
Esta política prescreve as metas de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) da Royal 
Philips e é um padrão auditável. A política de SSO é parte integrante da estrutura 
dos Princípios Gerais de Negócios da Philips. 
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2. Política 
A Royal Philips pretende ser líder em desempenho de SSO. Impulsionada 
por nossos Princípios Gerais de Negócios e Valores da Empresa, a SSO é 
essencial para a maneira como conduzimos nossos negócios e deve ser 
incorporada em todos os aspectos do nosso trabalho. 

Nós nos importamos com as pessoas. Um ambiente de trabalho seguro e saudável 
será fornecido a cada funcionário, terceiro e visitante. Através de esforços 
consistentes e contínuos, incidentes e doenças ocupacionais podem ser evitados. O 
envolvimento da gerência é crucial para impulsionar uma cultura proativa de saúde 
e segurança em todos os locais onde funcionários, terceiros e visitantes realizam 
atividades de negócios em nome da Royal Philips. Na Royal Philips, todos 
compartilhamos a responsabilidade de atingir os mais altos padrões de desempenho 
em SSO, e nos esforçaremos para fornecer os mais altos padrões de proteção aos 
nossos colegas e àqueles pelos quais somos responsáveis. 
 
A Royal Philips tem veemência por manter um ambiente de trabalho seguro e 
saudável para seus funcionários, terceiros e visitantes e, portanto, está 
comprometida com: 
 

• Tornar-se líder em desempenho de SSO e tornar a SSO um valor essencial 
de tudo o que fazemos; 

• Proporcionar uma cultura de segurança positiva, na qual cada funcionário, 
terceiro e visitante se sinta à vontade para falar sobre não-conformidades, 
situações indesejáveis ou inseguras ou qualquer outra questão relacionada 
à SSO. 

• Ter um processo de análise de risco para identificação, classificação, 
priorização e controle para eliminação de perigos e redução de riscos; 

• Fornecer a todos os funcionários, contratados e visitantes informações 
relevantes, controles operacionais e treinamento regular sobre os 
requisitos legais de SSO, para que possam conduzir suas atividades com 
segurança; 

• Consultoria e colaboração com funcionários e/ou seus representantes e 
outras partes interessadas em questões de SSO; 

• Implementar abordagens eficazes para proteger as pessoas contra riscos de 
segurança e saúde; 

• Ser totalmente transparente nos relatórios periódicos sobre o desempenho 
de SSO; 
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• Implementar uma abordagem sistemática Plan-Do-Check-Act para garantir 
a melhoria contínua do desempenho de SSO; 

• Cumprir ou exceder todas as leis aplicáveis e os Padrões de Segurança 
Corporativos da Philips (PCSS), o que for o mais alto padrão. Onde as leis e 
os PCSS são mutuamente incompatíveis, a exigência legal terá prioridade. 

 

3. Implementação 

Esta Política de OHS será executada por meio da implementação de PCSSs, que 
detalham padrões mínimos de desempenho em todos os aspectos de saúde e 
segurança, e serão revisados periodicamente e alterados conforme necessário. Os 
PCSSs serão incorporados no Sistema de Gerenciamento de Segurança e Saúde 
Ocupacional ISO 45001, que será um padrão básico para a Royal Philips. Os PCSSs 
são feitos sob a autoridade desta política e podem ser alterados periodicamente 
para refletir as mudanças nos padrões. 

 
O PCSS é um padrão auditável da Royal Philips e todas as organizações da Royal 
Philips no escopo serão auditadas periodicamente de acordo com um cronograma 
publicado. Quaisquer não-conformidades com qualquer PCSS serão levadas ao nível 
apropriado de gerenciamento para pronta atenção e resolução. 

 
Esta política será comunicada a todos os funcionários e a qualquer outra pessoa que 
possa ser afetada por ela. 
 

 
 

 

 
Frans van Houten 

Chief Executive Officer 

Royal Philips 

 

Esta política é parte integral dos Princípios 
Gerais de Negócios da Philips. 
https://intranet.philips.com/Pages/General-
Business-Principles.aspx 
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