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POLÍTICA SGI – ITEM A ITEM 
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O que é uma política? 

• Uma política é um sistema de princípios definidos para orientar decisões que levarão a 

alcançar resultados mensuráveis, ou seja, é uma declaração formal da empresa às partes 

interessadas em relação a qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. 

• Contém orientações gerais, intenções e objetivos da empresa 

• De acordo com o requisito 5.2.1 da ISO 9001:2015: 

• A Alta Direção deve estabelecer, implementar e manter uma política da qualidade que: 

• a) Seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoie seu direcionamento 

estratégico; 

• b) Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade; 

• c) Inclua um comprometimento em satisfazer requisitos aplicáveis; 

• d) Inclua um comprometimento com a melhoria continua do sistema de gestão da 

qualidade. 
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QUALIDADE: fazer certo 

• Henry Ford  ( fundador da Ford Motor Company) disse que:  

• Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando. 

• Ainda, Certo é um adjetivo na língua portuguesa que qualifica aquilo 
que é verdadeiro, que não é passível de dúvida e que não está 
relacionado com erros. 

• Pergunta-se:  

• O que significa “fazer certo” na atividade de cada colaborador? Na 
sua atividade? Por exemplo: 
• Fazer certo sempre. Não há ‘jeitinho’.  

• Evitar retrabalhos. 

• Com agilidade, mas seguindo todos os procedimentos.  
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Faça o que é certo e 
não o que é fácil 



SAÚDE E SEGURANÇA: promover um ambiente de 
trabalho seguro e saudável onde todos priorizem a vida. 

• De que forma cada colaborador pode contribuir no dia-a-dia para que 
o ambiente de trabalho seja mais seguro e saudável?  

• Como você contribui para manter seu ambiente de trabalho saudável e 
seguro? 

• Por exemplo: Utilizando EPIs, seguindo procedimentos operacionais, 
participando de treinamentos 

• DÊ OUTROS EXEMPLOS 
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MEIO AMBIENTE: contribuir com a redução do impacto 
ambiental gerado pelas atividades da Sirtec. 

• Os impactos ambientais podem ser definidos como alterações 
no meio ambiente provocadas pelo homem e suas atividades. 

 

• Exemplos de impactos ambientais nas atividades da empresa 

• Utilização de pneus e combustíveis geram poluição do solo e 
do ar, esgotamento de recursos naturais 

• Óleo mineral isolante presentes nos transformadores podem 
contaminar solo e água se ocorrer vazamentos 
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O que são AIA? 

• Aspectos Ambientais (AA): Elementos das atividades das atividades da 
empresa que podem interagir com o meio ambiente criando alterações 
neste. 
Impacto Ambiental (IA): Qualquer modificação do meio ambiente, positiva 
ou negativa, que resulte dos aspectos ambientais das atividades da 
empresa. 



Como você posso ajudar na redução dos impactos ambientais? 

Utilizar de forma consciente papel,  água e energia, evitando 
desperdícios 

Conduzir veículos de forma a otimizar o consumo de 
combustível 

Participar dos treinamentos do Pense no Meio Ambiente Sirtec 

Utilizar KPA em vazamentos dessa forma contendo 
imediatamente qualquer contaminação que possa ocorrer 

Informar em COA situações que possam gerar impacto 
ambiental para que a mensagem seja difundida aos demais 
colegas 

Que outras ações podem ser / são realizadas? 
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REQUISITOS APLICÁVEIS: cumprir com os requisitos legais e dos 
clientes, relacionados à qualidade, segurança, saúde e meio 
ambiente, aplicáveis ao negócio da Sirtec. 

• Requisito Legal é toda regra jurídica escrita. Toda regra jurídica é 
obrigatória, ou seja, deve ser cumprida. São exemplos de requisitos legais 
os seguintes documentos: Leis, Decretos, Instruções normativas, 
Resoluções, Portarias, dentre outros, desde que aprovados e em vigor. 

• As concessionárias de energia são os principais clientes da empresa e 
realizam auditorias periódicas verificando, dentre outros itens, o 
atendimento aos requisitos legais aplicáveis. Alguns desses requisitos são: 

• Normas Regulamentadoras do MTE (NR6, NR35, NR10, etc.) 

• NBRs da ABNT como a 10.004/2004, 15515, e outras. 

• Portarias FEPAM, Resoluções CONAMA, IBAMA, etc. 

• Como você contribui no atendimento dos requisitos legais? 

Atendendo e cumprindo procedimentos descritos pela empresa e outras  
instruções repassadas em  treinamentos. Obedecendo a legislação de 
trânsito, utilizando EPIs, por exemplo. 
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MELHORIA CONTÍNUA: melhorar continuamente o SGI atendendo às 
necessidades e expectativas das partes interessadas pertinentes. 

A melhoria contínua consiste em aperfeiçoar constantemente os 
processos/procedimentos.  

Como você pode contribuir para a melhoria contínua? 

Sugerindo melhorias na forma de execução das atividades no dia-a-dia.  

Quais são as partes interessadas? 
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PARTES  

INTERESSADAS 

PRINCIPAIS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS 

Acionistas 
Realizar a missão da empresa e o Planejamento Estratégico, com orientação dos 
valores organizacionais, objetivando alcançar a visão de futuro da empresa. 

Colaboradores 
Salário compatível com o mercado, segurança no trabalho, oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, benefícios e qualidade de 
vida. 

Sociedade 

Seguir as legislações pertinentes (ambiental, fiscal, trabalhista), oportunidades de 
parcerias sociais voltados para o desenvolvimento das comunidades que a 
empresa está localizada, realização de programas de desenvolvimento profissional 
voltados para o mercado de atuação da empresa e realização de serviços de 
qualidade e seguros que resultem no bem-estar e desenvolvimento da sociedade. 

Clientes 
Cumprir os prazos e exigências presentes nos contratos, através da realização de 
um trabalho de qualidade e seguindo os procedimentos de segurança. 

Fornecedores 
Manter a pontualidade nos pagamentos, assiduidade e continuidade na compra 
dos produtos/serviços. 

 



LIDERANÇAS 
• As lideranças são responsáveis por comunicar e implementar esta Política 

em toda a operação. 
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• Formas de divulgação/verificação: 

• PMAS (mensalmente tratar um item da Política) 

• Inspeção ambiental de equipes  (a partir de outubro) 

• Inspeção de segurança (a partir de outubro) 

• Site/ murais 

 

 

 

 

 

 



Dia 21/09: Dia da Árvore 
 
“A natureza é sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos, para 
que todas as folhas tenham o seu momento de ver o sol.” 
Humberto de Campos, jornalista, político e escritor brasileiro. 


