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Na SYSTRA, nós queremos ser o time de referência em soluções de transporte. A excelência em Saúde, Segurança e 
Proteção (3S) é vital para alcançarmos essa ambição. Queremos ser reconhecidos com uma equipe consciente em termos 
de 3S. Juntos, trabalhando com nossos colaboradores, parceiros e clientes, nós podemos contribuir para um mundo mais 
seguro através de nossos projetos de mobilidade.

NOSSA RESPONSABILIDADE
Garantir a saúde, segurança e proteção de nossos colaboradores e subcontratados. 

Garantir a saúde e a segurança de terceiros, como construtores, operadores e usuários dos sistemas de transporte 
que estamos orgulhosos de conceber, testar, comissionar e supervisionar. 

Garantir a proteção e segurança da nossa informação, incluindo os sistemas de informação.

NOSSOS COMPROMISSOS
Os valores do Grupo SYSTRA, de Excelência, Times Conectados e Liderança Audaciosa são essenciais para defesa e respei-
to da nossa política 3S, tanto individualmente como coletivamente. 

100% ATIVO
Comportando-se, trabalhando e viajando com responsabilidade: Aplicando e fazendo cumprir as “9 REGRAS QUE SALVAM 
VIDAS”, incluindo o direito e dever de parar qualquer trabalho para prevenir perigo imediato a vida – seja a sua ou de 
outros, ou das informações sigilosas da SYSTRA -. 

100% VIGILANTE 
Trabalhar diariamente para garantir uma forte cultura 3S. Identificar continuamente  maneiras de melhorar a segurança e 
o bem-estar de nossa equipe e fortalecer nossa postura na segurança da informação.

Fazemos o possível para garantir a saúde e a segurança durante todas as nossas atividades e projetos que entregamos. 
Não levamos em conta nosso sucesso passado como garantia.

Estamos engajados em uma abordagem de gestão de risco contínua com foco em perigos que ameaçam a vida. 
Em caso de riscos residuais inaceitáveis, deve-se abster-se da atividade ou suspendê-la.

100% DE APRENDIZAGEM
Aprendemos com as situações de incidentes, quase acidentes, observações de segurança e alertas de segurança a partir 
de comportamentos e iniciativas positivas.

Incidentes são prontamente relatados e investigados. Nossas investigações estão focadas na identificação da origem das 
causas e nas ações para prevenir a recorrência e reforçar a nossa postura 3S. As lições aprendidas com as investigações 
são compartilhadas.

100% LÍDER
Desenvolver nossa influência com nossos parceiros e clientes além de nossas responsabilidades regulatórias e contratuais: 
confiar em nossa expertise e nossa reputação para, com eles, implementar projetos mais seguros.

Nossos compromissos são transcritos em roteiros anuais.

“Contribuindo para um mundo mais seguro”


