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Objetivo 
 
Na Coca-Cola Femsa realizamos as ações necessárias para prevenir e mitigar riscos, lesões e/ou doenças 
relacionadas ao trabalho na Coca-Cola FEMSA, promovendo e impulsionando a segurança, saúde e bem-
estar dos nossos Colaboradores, parceiros estratégicos e da comunidade onde operamos e interagimos. 
 
 

Alinhamentos Gerais 
 
1. Promovemos uma cultura de autocuidado, prevenção, melhoria e bem-estar integral entre os nossos 

Colaboradores, garantindo as condições seguras do seu trabalho, das instalações e contando com 
processos e procedimentos seguros e saudáveis através dos sistemas e modelos de gestão, com a 
consulta e participação dos Colaboradores por meio de um diálogo aberto, proativo e transparente 
com relação a esses temas. 

 
2. Gerimos internamente incidentes de segurança e saúde no trabalho para prevenir riscos, lesões, 

doenças do trabalho e a deterioração da saúde dos nosso Colaboradores em consequência da 
exposição a processos perigosos e fatores de risco no trabalho que possam afetar sua saúde física e 
mental, gerando e transmitindo as lições aprendidas e melhores práticas.  

 
3. Avaliamos os requerimentos e implicações de segurança e saúde nos processos, projetos e 

desenvolvimentos, incorporando as avaliações, saberes e melhores práticas que tenham sido 
desenvolvidos ou identificados. 

 
4. Definimos objetivos e indicadores de segurança e saúde no trabalho e avaliamos o desempenho e 

melhora, reportando os resultados de acordo com os Alinhamentos Internos relacionados com estes 
temas. 
 

5. Desenvolvemos capacidades em nossos Colaboradores necessárias para que progridam de forma 
segura e saudável em sua função, promovendo ativamente a participação, reconhecimento, feedback 
e prestação de contas em matéria de segurança e saúde no trabalho. 

 
6. Implementamos as estratégias e iniciativas de segurança e saúde no trabalho, indispensáveis para 

gerir os riscos e oportunidades de forma sustentável, assim como a definição e destinação dos 
recursos necessários. 

 
7. De forma continuada, avaliamos a eficácia dos nossos processos e sistemas, definindo e integrando as 

melhorias necessárias para atender as mudanças do contexto no qual operamos, considerando as 
necessidades dos colaboradores e outras partes interessadas. 


