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POLÍTICA DE GESTÃO DO SIGGA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO GRUPO ATITUDE
Qualidade, Meio Ambiente - Sustentabilidade, Segurança e Saúde no Trabalho
O GRUPO ATITUDE SERVIÇOS, com atuação no mercado de “Prestação de Serviços em Limpeza, Asseio,
Conservação de Ambientes e Controle de Acessos”, através do reconhecimento da importância da “Qualidade”, da
“Preservação do Meio Ambiente e Sustentabilidade” da atual e das futuras gerações ligadas a Empresa, na busca
constante da garantia da “Saúde e Segurança do Trabalho” para todos os seus colaboradores, parceiros, visitantes
e sociedade em geral que possa interagir direta ou indiretamente com seus processos, tem como compromisso:
• Integrar todas as questões relacionadas à Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho às
atividades, práticas e rotinas, como forma de agregar valor ao negócio da empresa e reconhecer a importância
dos seus Clientes junto ao seu processo, através do seu SIGGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO
GRUPO ATITUDE.
• Satisfazer às necessidades dos Clientes, desenvolvendo as atividades com alto padrão de Qualidade e
estimulando sempre o melhor desempenho, estabelecendo relações estáveis e de confiança mútua a longo prazo.
• Prevenir a poluição e promover a sustentabilidade, fazendo uso racional e controlado dos recursos naturais e a
destinação adequada e correta de resíduos.
• Promover a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, dando prioridade às medidas de proteção coletiva
e individual, a fim de assegurar a Integridade física dos colaboradores, parceiros, visitantes e pessoas em
geral, ligadas às atividades da empresa, fomentar o respeito mútuo e defender o direito de igualdade no ambiente
de trabalho sem discriminação ou distinção de etnia, credo ou gênero, idade, estado civil, religião, condições de
saúde, orientação sexual, origem social ou regional, opinião política ou qualquer outra condição de diferença, e abolir
qualquer trabalho infantil;
• Garantir que nenhum trabalho ou ação em nome da ATITUDE SERVIÇOS seja executado sem a observância da
prevenção e aos aspectos relativos à Segurança e Saúde do colaborador, nem em qualquer circunstância ou razão
seja de urgência ou com relevância, que poderá ser alegada para justificar o não cumprimento dos requisitos de
segurança da Empresa.
• Identificar, monitorar, avaliar e gerenciar os riscos que causam impacto ao negócio, implementando estratégias e
ações que promovam a Melhoria Contínua do seu desempenho.
• Atender à legislação pertinente, diretrizes da organização e outros requisitos aplicáveis.
• Prover recursos, desenvolver e promover a sensibilização, conscientização e capacitação de seus
colaboradores, buscando sempre as melhores práticas, produtos e materiais para desenvolvimento das suas
atividades, aumento da produtividade, eficiência e motivação nos serviços prestados.
• Manter sempre, uma comunicação aberta e transparente com os colaboradores e partes interessadas,
promovendo o seu envolvimento, informando-os sobre a Conformidade Legal, os Requisitos Aplicáveis, desempenho
e progresso de seus resultados.
A Diretoria da empresa assume o compromisso da divulgação da “POLÍTICA DE GESTÃO DO SIGGA - SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO DO GRUPO ATITUDE” aos seus colaboradores e às partes interessadas, através do site
e dos meios de comunicação interno e externo da empresa, considerando esta Política, como uma cultura nas
práticas desenvolvidas por todos que a beneficia.
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