
Mensagem da Liderança

 
A Segurança faz parte do DNA do Bureau Veritas, sendo a nossa principal meta o #ZeroAcidente.
Cada um de nossos mais de 15 mil colaboradores diariamente tem o compromisso de prezar por
este Absoluto, seja no trânsito, em uma rede elétrica, em uma plataforma de petróleo, em uma
mineradora, em um laboratório ou nas mais diversas atividades que temos no nosso portfólio de
serviços na região.

Temos diversas ações preventivas sendo executadas, como mais de 15 mil Diálogos Diários de
Segurança (DDS) e mais de mil Caminhadas de Segurança já realizadas por nossos líderes, que
contribuíram para redução de 44% na nossa taxa de acidentes totais no segundo semestre do ano,
em relação ao primeiro.

A partir de agora, estaremos compartilhando trimestralmente com todos esta Newsletter de
Segurança, para reconhecer e disseminar nossas boas práticas, lições
aprendidas, acompanhamento de indicadores e demais temas relevantes para toda América Latina.

Contamos com o compromisso de cada um de vocês em nossa caminhada #RumoAoZero, para
juntos, sermos uma empresa referência em Segurança.

#SomosTodosBV

Alberto Bedoya
Vice Presidente Executivo
America Latina

Desempenho de Segurança

O Desempenho de Segurança nos primeiros três meses do ano ficou aquém dos objetivos previstos
para 2019, principalmente por casos de acidentes relacionados a Escorregões, Tropeços e Quedas,
seguidos de Direção de Veículos e Risco de Produtos Químicos.
 
O acompanhamento regular dos indicadores identificou essa tendência. Estabelecemos uma pronta
resposta, reforçando temas #RumoAoZero como: Caminhadas de Segurança, Inspeções em
Campo, Análise de Condições Inseguras e Quase Acidentes e Diálogos de Segurança, que
permitiram a reversão do quadro inicial e o alcance de objetivos já no segundo trimestre,
fortalecendo o conceito e importância de ações preventivas.

Boas Práticas

I Liderar pelo exemplo.

As atitudes e o comportamento de um líder
inspiram a equipe. David Freire Astorga,
Gerente Regional da Zona Central da Divisão
de Metais e Minerais do Chile, demonstrou uma
liderança exemplar na gestão da segurança e
saúde de seus colaboradores. O destaque vai
para a realização de inspeções de HSE em
campo, programas comportamentais e o
compromisso com o tema. 

I Capacitação didática para os
Supervisores.

O jogo "Segurigrama" foi criado na área de
Metais e Minerais, no Peru. Essa é uma forma
de capacitar os supervisores de maneira mais
didática e divertida, garantindo que todos
aprendam seu papel e obrigações com a
segurança em uma atividade de palavras
cruzadas.

I Construção de aprendizados!

Para disseminar lições aprendidas, a montagem
de cenários que envolvem componentes de
segurança foi realizada na Colômbia. Os
participantes da ação, que fazem parte do
contrato da ENEL, usaram LEGO para simular
atividades que precisam ser feitas de forma
segura.

Lições Aprendidas

1ª Campanha de Segurança da América Latina.
Escorregões, Tropeços e Quedas são as principais
causas de acidentes no Grupo BV e em nossa região.
Buscando conscientizar nossa força de trabalho sobre o
tema e diminuir as suas ocorrências, foi lançada no mês
de julho, a primeira Campanha de Segurança para a
América Latina. Pôsteres e DDS foram desenvolvidos
para alertar a todos sobre os riscos desse assunto.
Você já fez a sua parte?

 #RUMOAOZERO

O BV México tem diversificado o portfólio de trabalho nos últimos anos em áreas como: Indústria,
Manufatura, Construção e Energia. Uma nova estrutura de QHSE adequada ao novo ambiente de
negócios foi criada para suprir necessidades e ajudar a sua expansão.
O desdobramento de ações do programa #RumoAoZero será uma importante contribuição.

Segurança em Destaque

Visita ao Brasil do Diretor Global QHSSE.
Em Julho, o Brasil recebeu a visita do Diretor Global de QHSSE do Grupo BV, Nicolas Guibout. O
objetivo foi conhecer nossa realidade, que nos tem permitido atingir um Desempenho de Segurança
superior a média do Grupo BV.  Além disso, ele aproveitou a visita para trocar experiências,
sugestões, conhecer as equipes e as atividades.
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