
Política Integrada de Segurança, Saúde, Meio 

Ambiente e Qualidade (SSMAQ) da J.Macêdo



Na busca permanente pela satisfação e foco em todos os nossos públicos de interesse nos  a:comprometemos

� Disponibilizar produtos e serviços com os mais altos e reconhecidos padrões de Qualidade e Segurança de Alimentos;
� Desenvolver e capacitar os nossos colaboradores para fazer certo da primeira vez;
� Promover a melhoria contínua do nosso Sistema de Gestão Integrada de SSMAQ e Segurança de Alimentos na busca 

pela excelência em nossos processos.

� Gerenciar o nosso desempenho em SSMAQ, atendendo aos requisitos legais como patamar mínimo;

Na J.Macêdo, a Segurança, a Saúde, o Meio Ambiente e a Qualidade são  inegociáveis e fazem parte da nossa 
Sustentabilidade Ética. 
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Presidente Executivo da J.Macêdo S/A Presidente do Conselho de Administração da J.Macêdo S/A



Princípios de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade

Acreditamos que esse conjunto de padrões de conduta relacionados à Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, 
quando aplicado ao nosso dia a dia, agrega valor ao negócio e contribui de forma relevante para a evolução dos nossos 
processos e empresa. Por isso, devemos executar cada um dos Princípios a seguir com absoluta integridade, agindo 
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donos do negócio um só time nossos clientes e consumidores 1º lugar 

� A Política e os Princípios de SSMAQ são válidos para todos os níveis hierárquicos e devem ser seguidos em clima de 
cooperação mútua.

� Indicadores proativos de SSMAQ devem ser monitorados e melhorados para manter a Companhia no caminho da 
Excelência; 

� A promoção da Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade é considerada um investimento para a J.Macêdo;

� Qualquer probabilidade de uma ocorrência potencial que impacte ou comprometa a Segurança, Saúde, Meio Ambiente 
e Qualidade deverá ser reportada para que possa ser investigada e tratada, conforme os procedimentos internos já 
estabelecidos;

� A capacitação dos colaboradores e contratados nos conceitos e práticas de SSMAQ é imprescindível para garantir a 
compreensão e a aderência esperada;

� A integridade física dos nossos colaboradores e contratados é um valor para a J.Macêdo;

� É condição essencial de trabalho que cada colaborador ou contratado assuma como responsabilidade individual e 
coletiva cuidar da Segurança, zelando pela Saúde, Patrimônio da Empresa, Meio Ambiente e Qualidade; 

� A liderança é responsável pela prevenção de acidentes e doenças ocupacionais;
� A Qualidade de nossos produtos representa a Segurança de nossos consumidores;


