
Ferramenta de 
Comunicação

AVALIE SEU
ESTADO



A ferramenta Avalie Seu Estado é 
uma maneira prática de reforçar 
o programa SafeStart. Aprofunda 
conhecimentos, habilidades e 
práticas de segurança, mantendo 
o processo ao longo do tempo, 
ao proporcionar uma maneira 
fácil e eficaz de promover muitas 
oportunidades de comunicação.

Essencialmente, Avalie Seu Estado é a 
parte prática do treinamento do SafeStart. 
Segundo uma pesquisa recente, 79% dos 
profissionais de segurança acreditam que 
o treinamento prático é o método mais 
eficaz de influenciar o comportamento 
seguro.

VISÃO GERAL A participação ativa nas operações diárias, 
também a torna uma das melhores e mais 
fáceis maneiras de sustentar o SafeStart, 
combater a complacência (excesso de 
confiança) e manter a segurança, os riscos 
e os erros na mente de todos.

Além disso, oferece uma oportunidade 
única para que você realmente Avalie Seu 
Estado a qualquer hora do dia, seja no início 
do turno de trabalho, em uma pausa, no 
final de suas atividades ou mesmo antes 
de sair ou voltar para casa.



A implementação começa com o treinamento 
dos supervisores e concentra-se nas 
conversas entre eles e os funcionários.

Qualquer iniciativa de mudança requer 
suporte da linha de frente e é por isso que 
os supervisores e profissionais de segurança 
são a chave para solidificar e sustentar uma 
iniciativa SafeStart.

Os supervisores também são um ponto 
de partida perfeito para esse processo 
de mudança, porque são responsáveis 
pela segurança, têm comunicação regular 
com os funcionários e podem estabelecer 
bons exemplos, como demonstrar a 
importância da iniciativa com seus próprios 
comportamentos, mostrando a todos os 
funcionários como fazê-lo de maneira 
positiva e eficaz.

Antes que os supervisores comecem a 
implementar esse processo, a empresa deve 
iniciá-lo oficialmente, mostrando a todos 
os funcionários o vídeo Visão Geral que 
fornecemos.

IMPLEMENTAÇÃO

O processo Avalie Seu Estado é 
realizado de três maneiras:

Conversas lideradas pelo 
supervisor com os funcionários

Comunicação entre funcionários

Aplicação pessoal
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Isso pode ser feito de várias maneiras, por 
exemplo:

• Em aparelhos de TV no refeitório

• Em conversas sobre segurança ou reuniões
  de segurança

• Na intranet da empresa

Depois que os supervisores concluírem 
com êxito o treinamento Avalie Seu Estado 
e confirmarem que é a hora certa, o próximo 
passo é introduzir conversas entre os 
funcionários.

A aplicação pessoal de Avalie Seu Estado 
pode e deve ser estimulada imediatamente, 
para que os funcionários desenvolvam 
suas habilidades à medida que começam a 
praticar o processo diariamente.



BENEFÍCIOS
Fornece aos supervisores habilidades de 
comunicação para que os funcionários 
conversem sobre o SafeStart e a segurança 
de maneira positiva e produtiva;

Proporciona uma linguagem efi caz e 
comum entre gerentes e funcionários e 
entre os mesmos;

Transforma o conhecimento do SafeStart 
aprendido em sala de aula em práticas em 
tempo real e discussões no trabalho;

Fortalece o conhecimento dos supervisores 
no SafeStart;

Mantém os conceitos do SafeStart ativos e 
ajuda a manter o processo;

Incorpora o SafeStart facilmente nas 
operações diárias, a qualquer hora e em 
qualquer lugar;

Oferece às empresas uma maneira de obter 
feedback sobre retenção de conhecimento 
e progresso dos funcionários;

Pode ser usado para medir o desempenho 
dos supervisores;

Pode ser feito de maneira remota (por 
telefone, por exemplo);

Fornece uma plataforma de comunicação 
positiva que pode ser estendida ou 
incorporada a um processo de observação e 
feedback, como o SafeTrack;

Ajuda a combater o excesso de confi ança 
e mantém a segurança, os riscos e os erros 
na mente de todos.
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Saiba mais sobre Avalie Seu Estado. Agende uma apresentação 
on-line gratuita com um de nossos especialistas.


