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Compromisso e Liderança;

Comunicação;

Padrões e Procedimentos;

Desenvolvimento 
Comportamental;

Gestão de Riscos;

Gerenciamento da Mudança;

Requisitos Legais;

Planejamento;

Gestão de Fornecedores 
e Serviços;

Gerenciamento de 
Competências e Habilidades.

ão inúmeros os processos produtivos den-
tro das unidades da CSN. As atividades de 
cada área exigem cuidados para que, além 
da entrega eficaz e com qualidade ao cliente, 
a integridade e segurança dos profissionais 
sejam garantidas sempre. 

Essa diretriz tem como base os valores da 
CSN de respeito à vida e de valorização da força das pesso-
as, que fazem a diferença no dia a dia da empresa.

 “Em nossa rotina temos como foco a visão ‘trabalhar de 
forma segura’. Dessa forma, envolvemos não só pessoas, 
mas máquinas e ambientes”, explica o gerente de Seguran-
ça da UPV, Paulo Milleu. “Queremos despertar nos colabo-
radores esse propósito: eu me cuido, você se cuida e cuida-
mos uns dos outros.”

Com foco nas categorias do Siste-
ma de Segurança e Saúde, da CSN, a 
companhia coloca em destaque esses 
temas em todos os processos e garan-
te que as operações sejam realizadas 
preservando a integridade física e psi-
cológica dos colaboradores.

Esse sistema é dividido em duas 
frentes: uma com foco corporativo, 

S

Você sabia? A CSN possui um Sistema 
de Segurança e Saúde (SST) com dez 
elementos de gestão: 

Cuidar do bem-estar e 
zelar pela integridade 
dos colaboradores são 
prioridades na CSN

         Segurança  
    em primeiro  
lugar
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que atende de forma padronizada todas as unidades; e ou-
tra com foco específico, direcionando as unidades de acordo 
com suas características. Entre as ações realizadas em cada 
categoria estão o Programa de Gerenciamento de Riscos, a 
Política de Consequências, Comitês de Segurança, Campa-
nhas de Vacinação e de Trânsito, além de Programas de Re-
conhecimento para bons desempenhos.

“O novo Programa de Gerenciamento de Riscos, que está 
em fase de implementação, por exemplo, melhorará o pro-
cesso que já existe e promoverá um maior dinamismo no 
conhecimento dos riscos e barreiras para garantir a segu-
rança dos trabalhadores”, destaca o gerente Corporativo,  
Eduardo Sanches.

Outro ponto importante destacado por Sanches é que todos 
devem prestar atenção na questão comportamental e usar 
os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Proteção 
Coletiva (EPC). “Investir em programas de conscientização 
e treinamentos é essencial para que todos atuem com um 
comportamento seguro e estabeleçam controles dos riscos 
relacionados às suas rotinas de trabalho.”

Um dos programas de reconhecimento aos colaboradores 
é o Top Segurança, que premia os profissionais de destaque 
nessa área. Também são realizados workshops e reuniões 
de performance com frequência para alinhar os processos.

Nosso caminho
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Lar, doce lar:

No caminho...:

Trabalhando!:

“Utilizo sempre o transporte oferecido pela 
CSN. Na hora de descer e subir no ônibus, 

uso os três pontos de apoio para evitar quedas. 
Para impedir possíveis acidentes, também pres-

to atenção onde piso quando desço do veículo. 
Durante o caminho, sempre coloco o cinto de 

segurança e alerto meus colegas para utilizarem 
também, destacando que só devemos soltá-lo 

quando o ônibus parar no local de desembarque.”

“Minha casa não é muito grande, 
mas garanti que as instalações elé-

tricas fossem de qualidade e com 
disjuntor individual por área. Como 

também temos uma criança, toma-
mos um cuidado especial para que 

ela não saia da casa sozinha e não 
se machuque com os utensílios do 

lar. Colocamos um portãozinho na 
entrada da varanda por conta do 

degrau, assim ela fica mais segura e 
não corre o risco de cair, já que está 

começando a andar. Na hora de en-
trar em casa, para garantir mais agi-

lidade ao guardar o carro, instalamos 
um portão automático.”

“Antes de iniciar as atividades, avalio os ris-
cos para evitar acidentes, além de analisar as 

melhores condições para poder trabalhar tran-
quilo com a equipe. Nunca começo uma ativi-

dade sem Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e sem ter certeza de que o equipamento 

de segurança está totalmente bloqueado e preso 
ao meu corpo. Ao cortar ou soldar, temos sempre 

um vigia por perto para evitar incêndios.”

Em casa, no trajeto 
e no trabalho, seu 
comportamento 

seguro faz a 
diferença 

Oseias dos Anjos 
Lopes, técnico de 

Desenvolvimento II 
da CSN Mineração, 

em Itaguaí (RJ).

Odair Rodrigues, 
mecânico II da 

CSN, em Volta 
Redonda (RJ).

Valdeis de Sousa 
Oliveira, supervisor de 

Produção da CSN 
Mineração, em 

Congonhas (MG).
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A CSN conta com materiais específicos para incentivar 
a segurança nas unidades da empresa. Por isso, a 

companhia colocou em prática a campanha “Meu 
comportamento seguro faz a diferença!”.

Com adesivos, cartazes, banners e outros 
materiais, o objetivo principal é conscientizar 
sobre a importância dos cuidados no 
trabalho, no trajeto e em casa.

  Faça a sua parte. Mantenha um 
ambiente seguro sempre!
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