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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

A CSN, com atuação nos mercados nacional e internacional, tem o 

compromisso de desenvolver em conjunto com os acionistas, clientes, 

fornecedores e trabalhadores soluções para agregar valor, aos negócios 

de Siderurgia, Mineração, Logística, Cimento e Energia. 

Com práticas de saúde e segurança adequadas e através de um 

comportamento pró-ativo, cumprimento à legislação, mitigação e controle 

dos perigos e riscos e prevenção de lesões e doenças na Organização, 

busca a melhoria contínua dos processos, produtos, serviços e o 

desenvolvimento de seus colaboradores. 

As lideranças mantem cada colaborador da linha organizacional, 

responsável e cobrado pela performance de SEGURANÇA, à qual deve 

ser dada a mesma prioridade que à produção, aos custos, à qualidade e 

aos prazos. A segurança é uma condição de empregabilidade para todos 

os colaboradores e prestadores de serviço da CSN. 

 

Princípios 

Garantir que a segurança de seus colaboradores e da comunidade seja 

considerada como aspecto de maior relevância no desenvolvimento das 

atividades de seus processos. 

Minimizar a exposição e preservar a integridade física e a saúde dos 

colaboradores e contratados, prevenindo acidentes e doenças 

ocupacionais. 
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MANUAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

A Saúde e Segurança de nossos colaboradores e contratados é um 

valor inegociável para nossa organização. 

Para materializarmos esse valor nas nossas práticas, foi elaborado, 

o Manual de Gestão de Saúde e Segurança da CSN. 

O Manual objetiva consolidar as diretrizes e Política de Saúde e 

Segurança, além das responsabilidades e autoridades para serem 

disseminadas e praticadas por todos os colaboradores e contratados 

de todos os níveis e em todos os processos da organização. 

 

Este manual contém diretrizes estratégicas que abordam os 

seguintes temas: 

 

Política de Saúde e Segurança do Trabalho  

 

Elemento Estratégico 01 – Compromisso e Liderança  

Elemento Estratégico 02 – Comunicação  

Elemento Estratégico 03 – Padrões e Procedimentos  

Elemento Estratégico 04 – Desenvolvimento Comportamental  

Elemento estratégico 05 – Gestão de Riscos  

Elemento Estratégico 06 – Gerenciamento da Mudança  

Elemento Estratégico 07 – Requisitos Legais  

Elemento Estratégico 08 – Planejamento  

Elemento Estratégico 09 – Gestão de Fornecedores de Serviços  

Elemento Estratégico 10 – Gerenciamento de Competências e  

                                              Habilidades  


