
Todos sabemos que é preciso muito tempo e esforço 
para criar uma cultura de segurança sustentável. 
Também sabemos que um programa de segurança 
bem implementado capacita os funcionários a cuidar 
de sua segurança e da segurança dos outros.

Então, o que acontece quando trabalhadores não 
têm os colegas ao lado para contar com o suporte de 
segurança enquanto trabalham de maneira remota?

A SafeStart possui um modelo avançado de 
trabalho à distância que pode ser usado para treinar 
efetivamente sua equipe onde quer que estejam, a 
qualquer momento. Usando uma combinação de 
treinamento em vídeo ao vivo, workshops, reuniões 
online, treinamento por telefone e uma metodologia 
de auto-aprendizado, ajudamos as empresas a 
manter suas agendas de treinamentos, independente 
do momento atual e, assim, diminuindo a distância, 
sem se preocupar com viagens ou restrições de 
reuniões em grupo.

Uma ótima solução para as empresasem 
que os funcionários estão trabalhando 

à distância e precisam manter seus 
treinamentos de segurança
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Não permita que seus esforços e programas 
de melhoria de segurança sejam prejudicados 
por distância ou isolamento. Entre em contato 
conosco para saber mais e manter sua equipe 

mais segura 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, não importa onde estejam!

Academia Virtual
Mantenha seus esforços de segurança 
em andamento - a qualquer hora e 
em qualquer lugar.

Principais benefícios da Academia 
Virtual SafeStart:

 Mensagem Consistente
Mesmo conteúdo, mesmo conhecimento, 
mesma qualidade... funcionários dentro 
ou fora do local de trabalho sendo 
treinados no mesmo padrão.

 Continuação do Treinamento
Sem lacunas entre as sessões de 
treinamento, a continuação é linear.

 Custo-benefício
Treine mais pessoas ao mesmo tempo 
com despesas de viagem reduzidas.

 Eficiência
Programas prontos para entrega 24 
horas por dia, 7 dias por semana.

 E mais!

Trabalhar remotamente não é uma 
barreira para um treinamento de 

segurança eficaz!


