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DECLARAÇÃO DO CEO 

Como o Bureau Veritas é 

considerado referência em 

QHSE,  responsabilidade social 

e em gestão de conformidade, 

acredito que devemos ser  

exemplo na nossa própria gestão 

QHSE.                
Didier Michaud-Daniel 

Para o Bureau Veritas; 

Segurança é um dos 3 

ABSOLUTOS 



3 Ambientação de QHSE * 1 pessoa por país está identificada, no mínimo 

REDE HSE 

■ Organização QHSE do grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ REDE HSE 
 Alinhado com a nova organização 

 Cerca de 250 pessoas com as 

responsaibilidades HSE 
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Organização Bureau Veritas Brasil 

Diretor Geral Brasil 

Diretor Executivo 

Marketing & Vendas 

Diretor Executivo 

Recursos Humanos & 

Organização

Diretor Legal 

& Compliance 

Diretor  

Industrial  

Diretor Executivo 

Marítima & Offshore 

Diretor  

Auditoria de Redes 

Diretor Executivo 

Construção & 

Infraestrutura (B&I) 

Diretor  

Agronegócio e 

Commodities (CTD) 

Diretor   

Certificação 

Diretor 

Serviços Técnicos 

Diretor  

Energia e Utilidades 

(P&U) 

Diretor 

Público I 

Diretor  

Consultoria Técnica 

Diretor 

Público II 

Diretor  

Privado I 

Diretor 

Privado II 

Diretor Executivo 

Finanças e Administração 

Diretor  

Automotivo 

Diretor  

Agriportuário 

Diretor  

Metais & Minerais e 

Petro 

Diretor de Varejo 



5 Ambientação de QHSE 

REDE HSE BRASIL 

Diretor QHSE, TQR  

& LEAN 

Gerente LEAN 

Técnico de Segurança  

Macaé 

Gerente QHSE, TQR 

Técnico de Segurança  

Rio de Janeiro 

Técnico de Segurança  

São Paulo 

Técnico de Segurança  

Macaé 

(*) As áreas respondem funcionalmente às gerências de QHSE e LEAN 

Diretor Executivo 

Recursos Humanos &  

Organização 

Coordenador QHSE, TQR  

& LEAN 

Coordenador QHSE Estagiário QHSE, TQR 

HEAD OFFICE 
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 Manual QHSE  

 Procedimentos 
 Controle de Registros 

 Subcontratação 

 Controle de documentos 

 Auditoria interna 

 Não Conformidade, ação corretiva e ação 
preventiva 

 Identificação de aspectos e avaliação de impactos 
ambientais 

 Plano de ação de emergência 

 Monitoramento e medição 

 Identificação, acesso e monitoramento de 
requisitos legais e outros requisitos 

 Identificação de perigos, avaliação de riscos e 
determinação de controles 

 Equipamento de proteção individual (EPI) 

 Investigação de incidentes 

 Gerenciamento de efluentes e resíduos 

 Estrutura da documentação 

 Satisfação do cliente 

 Direção Defensiva 

 Gestão de mudança 

 Regras de segurança para viagens para destinos 
de alto risco 

 Gestão de HSE em contratos 

 Plano de QHSE para P&U 

 Política de Drogas, Álcool e Fumo 

 Requisitos de QHSE para Novos Serviços 

 Plano de QHSE – Divisão Agronegócio 

 Gestão de Scorecards 

Todos esses documentos estão 

disponíveis no Lotus Notes 

SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DO 

GRUPO 

Também disponíveis na extranet 

http://extranet.bureauveritas.com.br/qhse/ 
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► Respeite as temperaturas recomendadas para 

aquecimento e ar condicionado. 

• Inverno: máximo 19 °C  

• Verão: mínimo 21 °C 

 

► Desligue os computadores e outros 

equipamentos elétricos e as luzes, logo que você 

não precisar mais; use luz natural  

 

 

► Defina o modo econômico de energia no seu 

desktop / laptop (nas opções de energia no seu 

painel de controle do computador) 

CONSUMO DE ENERGIA 

REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE BUREAU VERITAS BRASIL 

Um computador ligado durante 1 hora/dia consome 5,0 kwh/mês. No decorrer de um ano, a economia decorrente de 

desligar o computador por cada 1 hora será de 60 kwh, o que leva cada pessoa que desligar seu computador a deixar de 

jogar na atmosfera 18 Kg de CO2 por hora.  

Os monitores correspondem por mais da metade da energia gasta pelo computador. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://digilander.libero.it/marthinet/0506/Se%CC%81ance 9/doc-thermostat/cartoon thermostat.gif&imgrefurl=http://digilander.libero.it/marthinet/0506/Se%CC%81ance 9/thermostat.html&usg=__aZBwKntufqyNNWcirjLV_Sy56mU=&h=568&w=606&sz=15&hl=fr&start=1&itbs=1&tbnid=HkUBe-M6cbOMtM:&tbnh=127&tbnw=136&prev=/images?q%3Dthermostat%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://keetsa.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/saveenergy.gif
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► Use corretamente o dispositivo de dupla descarga 

dos banheiros  

► Avise qualquer vazamento nos banheiros que 

identificar 

► Ao escovar os dentes abra a torneira apenas após 

terminar e use o suficiente para encher um copo com 

a quantidade necessária para o enxágue 

► Feche a torneira! Ao deixar a torneira aberta, você 

pode estar gastando de 12 a 20 litros de água por 

minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 

litros por dia 

CONSUMO DE ÁGUA 

REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE BUREAU VERITAS BRASIL 

8 L 

3 L 
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► Não imprima desnecessariamente e:  

Imprima frente e verso 

Duas páginas por folha 
 

► Armazene informações por meio 

eletrônico, e-mails,etc  

 

► Reutilize papel impresso em único lado 

como bloco de rascunho 

 

 

USO DE PAPEL 

REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE BUREAU VERITAS BRASIL 

http://adsoftheworld.com/files/images/wildlifepaper.jpg
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PRINCIPAIS DESAFIOS 

►  Ser modelo de comportamento pessoal desejado e agir 

em consonância com o próprio discurso; 

 

► Fortalecer um comportamento ativo dos Gestores nos 

requisitos de HSE. 

Consolidando uma Cultura  de Segurança 

COMO ?  
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CULTURA DE SEGURANÇA 
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O LÍDER  
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REGRAS CAPITAIS DE SEGURANÇA 
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TÓPICOS DE PRÁTICA  



15 Ambientação de QHSE 

TÓPICOS DE PRÁTICA  
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TÓPICOS DE PRÁTICA  
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TÓPICOS DE PRÁTICA  
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TÓPICOS DE PRÁTICA  
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TÓPICOS DE PRÁTICA  
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TÓPICOS DE PRÁTICA  
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TÓPICOS DE PRÁTICA*  



 

ALGUNS RISCOS 

OBSERVADOS  
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MAPA DE RISCO 

O mapa é um levantamento dos pontos de risco nos diferentes setores das empresas.  

Trata-se de identificar situações e locais potencialmente perigosos. A partir de uma planta baixa de cada 

pavimento são levantados todos os tipos de riscos, classificando-os por grau de perigo:  

pequeno, médio e grande.  

Estes tipos são agrupados em cinco grupos classificados pelas cores verde,vermelho, marrom, amarelo e azul. 

Cada grupo corresponde a um tipo de agente: físico, químico, biológico, ergonômico , mecânico/acidente.  

Interpretação de mapas de risco no local de trabalho 

Os mapas de risco estão disponíveis nos murais e na intranet : 
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Trabalhar no computador pode causar cansaço 
visual.  

TRABALHO EM COMPUTADOR 

Regras Gerais : 

► Respeite a postura recomendada 

► Preste atenção à iluminação  

► Digite com todos os dedos 

► Informe sobre qualquer dor, devido à 

postura 

Mantenha os ombros 

relaxados 

Cotovelos à 90º 

Ângulo do 

quadril à 

90º ou mais 

Ajuste a cadeira 

para auxiliar a 

região lombar 

Coxas paralelas 

ao chão 

Mude sua posição 

ao longo do dia para 

manter seus 

músculos relaxados 

e aliviar a tensão. 

 

Encontre a posição 

mais confortável 

para você 

Mantenha os 

pulsos retos 

ao digitar 

Distância de 

visualização 

confortável 

de 45cm a 

60cm 

Tela na linha ou 

ligeiramente abaixo 

do nível dos olhos 

Documentos 

de origem na 

mesma altura 

e distância da 

tela 

Teclado na 

altura dos 

cotovelos 

Apoio para os 

pés 

RISCOS ERGONÔMICOS 

Treinamento de Ergonomia: 
Disponível na área de QHSE 

 

Errado              Correto 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.plu.edu/~ashcracn/computer.jpg&imgrefurl=http://www.plu.edu/~ashcracn/resume.html&usg=__ZbFxtwKpgvrLiSmL3z9omy7lmF8=&h=1050&w=1050&sz=116&hl=fr&start=355&um=1&itbs=1&tbnid=xQeFaKVdKfHNwM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q%3Dworking%2Bat%2Bcomputer%26start%3D340%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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ESCORREGOES, TROPEÇÕES E 

QUEDAS 

Regras Gerais : 

► Quando realizar um trajeto de risco (por 

exemplo: escadas), utilizar os equipamentos de 

proteção disponíveis (por exemplo: corrimão)  

► Preste atenção ao seu redor, quando estiver 

caminhando  

► Esteja ciente dos aviso e placas (por exemplo: 

piso escorregadio)   

► Solicitar limpeza de derramamentos e / ou 

superfícies escorregadias  

Estes riscos parecem menores, mas podem 
acabar no hospital  

RISCOS DE TROPEÇOS E ESCORREGÕES 
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O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE 

EM CASO DE ACIDENTE 

 

Números de Emergência 

 

Corpo de Bombeiros: 193 

 

Policia : 190 
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RISCO DE INCÊNDIO 

Quando você 
escutar alarme 

de incêndio 

 Evacuar com calma  

 Feche a porta (para limitar a expansão do fogo), mas não bloqueá-la 

(no caso de alguém ainda estar dentro)  

 Siga as instruções dos responsáveis (brigadistas), sinalizações e 

indicações de saída em direção ao ponto de encontro 

Evacuar o local o mais 
rapidamente possível  

Mas algumas precauções devem ser tomadas : ! 

Números de 
Emergência 

Corpo de Bombeiros 
193 
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RISCOS DIVERSOS NAS INSTALAÇÕES DOS 

CLIENTES E NOS LABORATÓRIOS 

Requisitos Bureua Veritas Brasil: 
O processo: 

►Leia atentamente o livreto  
►Garanta que você verifique o seu ambiente de trabalho 
►Se necessário, utilize a autoridade para parar o trabalho 
►Relate qualquer questão ao seu gestor 

Utilize estes 2 minutos para salvar a sua vida e 

as dos outros 

2 minutos para SUA segurança 

ESPERE O 

INESPERADO 

ESTEJA 

ALERTA!!! 
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OBJETIVO FINAL : SEDIMENTAR  O “CONCEITO DE DONO” 

Cada um de nós, na sua 

área, é responsável por 

tudo que ali acontece, 

em relação a Segurança 

pessoal e dos demais  
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