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A Otis, fabricante de elevadores, está comprometida com a excelência em Meio Ambiente, Saúde e Segurança
(MASS), oferecendo proteção para todos seus funcionários, clientes, subcontratados e para o meio ambiente. Não
estaremos satisfeitos até que os nossos locais de trabalho estejam livres de riscos, nossos funcionários livres de
lesões, nossos produtos e serviços sejam seguros e nosso compromisso com a melhoria contínua do sistema de
gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental, sejam alcançados e mantidos.
Cada operação da Otis, seus funcionários e subcontratados devem:
Cumprir com as exigências legais, Políticas e Procedimentos.
Eliminar os riscos dos locais de trabalho e de ações inseguras, de forma a promover a
saúde e o bem-estar de nossos funcionários, garantindo que não sofram ferimentos.
Reduzir a emissão de poluentes em nossa operação aos mais baixos níveis possíveis.
Estabelecer e apoiar objetivos e procedimentos de proteção ambiental e de segurança
que cumpram com as legislações locais e vão além quando necessário, de modo a atingir
os objetivos desta política.
Implementar os Sistemas de Gerenciamento de MASS para reduzir riscos e
aumentar a efetividade de nossos processos.
Integrar meio ambiente e segurança no design de nossos produtos e em
nossos serviços.
Priorizar o meio ambiente e a segurança no desenvolvimento de novos
produtos, decisões de investimentos e em negociações com
fornecedores e subcontratados.
Manter a atuação da segurança em quatro focos principais:
• Manutenção de compliance (atendimento a legislação local)
• Prevenção de fatalidades
• Prevenção de ferimentos
• Melhoria na cultura de segurança
Prover os recursos necessários para direcionar, apoiar, monitorar,
manter e determinar as responsabilidades pela implementação desta
política.
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