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Um guia para tratar dos 

fatores físicos e humanos 

envolvidos em escorregões, 

tropeços e quedas

Resolvendo os 
escorregões, 
tropeços e quedas 
definitivamente
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Escorregão na Distração
Frustrado com os escorregões, tropeços e quedas frequentes em seu local de 
trabalho? Você não está sozinho. Equipes de segurança em todas as indústrias 
têm dificuldades para evitar lesões quando os funcionários perdem o equilíbrio 
ou a tração.

Este guia fornecerá uma visão abrangente do problema, desde fatores físicos, como 
a limpeza de derramamentos, aos fatores mentais, como a distração. É necessário 
cuidar tanto dos fatores físicos quanto prover seus funcionários com habilidades 
de segurança para reduzir suas chances de escorregar, tropeçar e cair. As 
sinalizações de piso molhado são importantes, mas não funcionarão se as pessoas 
não estiverem prestando atenção. E as regras de organização não têm utilidade 
quando os funcionários estão com pressa e esquecem de segui-las.

Como você verá neste guia, quando a probabilidade de escorregar ou tropeçar 
for maior, os funcionários precisarão de uma forma confiável de evitar as distrações 
e se concentrar por onde estão andando.

Onde Melhorar
A maioria dos locais de trabalho tem um plano específico para lidar 
com os riscos de escorregões, tropeços e quedas, mas apenas 
2,2% de entrevistados* disseram ter eliminado totalmente esses tipos 
de incidente. Se o seu local de trabalho está entre os 97,8% em que 
as pessoas ainda se machucam dessa maneira, você precisa tomar 
alguma medida. Por exemplo, tratar dos fatores humanos que fazem as 
pessoas se machucarem.  
*Fonte: pesquisa de dezembro de 2014 do Safety Daily Advisor, “Understanding How Human Factors Affect 

Slips, Trips, and Falls”. Disponível para download em: www.safestart.com/blr
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As Três Grandes Causas dos Escorregões, Tropeços 
e Quedas
Uma pesquisa de 2014 com 1.294 profissionais de segurança* mostrou as causas 
mais frequentes dos incidentes com escorregões, tropeços e quedas nos locais 
de trabalho, e 95% dos entrevistados citaram um de três fatores.

Causas Mais Frequentes de Incidentes com Escorregões, 
Tropeços e Quedas

 

A principal característica comum das três maiores causas é que elas são 
decorrentes de erros ou de erros de julgamento que as pessoas cometem todos 
os dias. Por exemplo, como limpam sua área de trabalho, se reportam uma 
superfície molhada, a velocidade com que andam e se movimentam sem olhar 
pelos cantos. As pessoas tendem a considerar essas causas (especialmente os 
fatores humanos) muito menos perigosas do que realmente são, o que torna 
um desafio encontrar soluções eficientes e permanentes.

Como esses fatores exigem atenção constante, podem ser evitados inteiramente 
(ou piorados) pelo estado mental dos funcionários ao longo do dia. 

*Fonte: pesquisa de dezembro de 2014 do Safety Daily Advisor, “Understanding How Human Factors Affect Slips, Trips, and Falls”. 
Disponível para download em: www.safestart.com/blr

Todos Correm Risco
Não importa em que setor 
você trabalha, o seu sexo, 
idade ou função; você 
sempre corre o risco de 
escorregar, tropeçar e cair. 
As quedas são a maior 
causa de lesões não fatais 
dentre as pessoas com mais 
de 25 anos e respondem por 
mais de 26% das consultas 
de emergência relacionadas 
a lesões.* 

*National Safety Council Injury Facts® 
2014 Edition

54% Fatores Humanos25% Superfícies Molhadas ou Escorregadias 16% Problemas de Organização 

2% Escadas2% Degraus 1% Iluminação Inadequada 

Fatores Humanos
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Estes Quatro Estados

Pressa
Frustração
Cansaço
Complacência

Decisões Críticas
Por exemplo, usar calçados 
adequados, reação a riscos, 
segurar em corrimão, hábitos 
de organização.

Erros Críticos
Por exemplo, se distrair, andar mais 
rápido do que o seguro, perder o 
equilíbrio porque seus olhos ou sua 
mente não estão concentrados na 
tarefa de caminhar.

Um Passo de Cada Vez
A maioria dos programas de segurança enfoca 
os perigos físicos dos escorregões, tropeços 
e quedas. Eles devem ser sua prioridade, mas 
não será possível eliminá-los apenas tratando 
dos fatores físicos.

Na verdade, muitos escorregões, tropeços 
e quedas são causados ou piorados pelo estado 
mental das pessoas em determinado momento. 
Quando estamos com pressa, frustrados, 
cansados ou complacentes, tendemos a 
cometer erros e tomar decisões que aumentam 
a chance de ocorrerem lesões. 

Ninguém quer escorregar e cair. Mas, 
independente da eficácia do seu programa 
de segurança, seus funcionários têm um 
risco maior de se machucar por causa de um 
escorregão, tropeço ou queda quando estão em 
um dos quatro estados citados acima.

Se você já fez tudo o que é possível para 
minimizar os riscos físicos, o próximo passo é 
claro: é necessário cuidar dos fatores humanos. 

Os Quatro Estados que Afetam os Escorregões, 
Tropeços e Quedas 

É possível lidar com os fatores humanos, como a distração, e os benefícios são 
surpreendentes. A Strad Energy, uma importante organização do setor norte-americano 
de petróleo e gás, reduziu em 87% as lesões registradas em suas operações de 
manufatura após implementar um treinamento para ajudar os funcionários a manter 
seus olhos na tarefa. Isso demonstra como o erro humano é importante e como pode 
ser eliminado efetivamente com a solução certa. 

Para saber mais, baixe o estudo de caso completo em safestart.com/strad
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O Perigo do Erro Humano
Como você pode ver, os quatro estados são perigosos e podem levar à distração 
— e as equipes de segurança sabem que isso aumenta o risco de lesões. Quase 
88% dos profissionais de segurança acreditam que não prestar atenção ao andar 
aumenta significativamente o risco de escorregar, tropeçar e cair quando há um 
risco, e 99,5% dizem que isso aumenta o risco até certo ponto.*

A presença de riscos de tropeço não é suficiente para provocar incidentes por 
si só. Também é necessário que os funcionários tenham seus olhos e sua mente 
longe da tarefa que está sendo realizada. E, quando isso acontece, os riscos 
e os fatores humanos rapidamente resultam em quedas que causam lesões.

O Papel da Falta de Atenção em Incidentes com  
Escorregões e Tropeços

O simples fato de haver um risco não quer dizer que os funcionários vão cair. 
E não é porque há uma sinalização que eles estão seguros. 

Felizmente, tem sido comprovado que o treinamento em fatores humanos 
melhora as habilidades de segurança pessoal e a consciência sobre riscos, 
o que pode resultar em muito menos lesões.

*Fonte: pesquisa de dezembro de 2014 do Safety Daily Advisor, “Understanding How Human Factors Affect 
Slips, Trips, and Falls”. Disponível para download em: www.safestart.com/blr

Olhos e Mente 
na Tarefa

Risco 
Evitado

Olhos e Mente 
Longe da Tarefa

Incidente com Escorregões, 
Tropeços e Quedas
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Equilibrando a Responsabilidade
Os profissionais de segurança têm como principal responsabilidade manter 
a segurança das pessoas. E, embora possam fornecer acessórios para melhorar 
a tração, como capachos, e fazer o máximo para manter a organização, 
é impossível proteger todos os funcionários onde estiverem, 24 horas por dia, 
sete dias por semana.

Os funcionários também têm responsabilidades, da mesma forma que a gerência. 
Depende deles assumir a responsabilidade pessoal por sua própria segurança. 
Mas, você pode ajudá-los a evitar lesões.

Quem é Responsável por Evitar Escorregões, Tropeços 
e Quedas?

É impossível forçar os funcionários a prestar atenção, mas você pode ajudá-los a 
entender como seu estado afeta sua segurança. E pode capacitá-los para assumir 
sua responsabilidade pessoal, dando a eles as habilidades, consciência e hábitos 
necessários.

Se os funcionários ainda não cumprem todas as suas responsabilidades 100% do 
tempo, pode ser útil melhorar sua consciência e suas habilidades com treinamento 
em fatores humanos.

Responsabilidade da Empresa Responsabilidade Pessoal

Participar ativamente de treinamentos

Informar problemas de manutenção

Seguir as políticas/procedimentos

Cumprir os requisitos de organização

Participar da cultura de segurança

Analisar e melhorar seus hábitos 
de caminhada

Aplicar o aprendizado do treinamento 
em fatores humanos fora do trabalho

O Papel da Falta de Atenção em Incidentes com Escorregões e Tropeços

O treinamento em fatores 
humanos incentiva os 
funcionários a assumir 
uma responsabilidade 
pessoal e a criar hábitos 
de segurança que, 
combinados com as 
responsabilidades da 
empresa, podem reduzir 
drasticamente a frequência 
de incidentes com 
escorregões, tropeços 
e quedas.

Oferecer treinamento

Manter pontos de trabalho adequados

Desenvolver políticas/procedimentos

Investir em produtos de limpeza
de qualidade
Desenvolver a cultura de segurança 
da empresa

Fornecer lembretes regulares 
sobre hábitos de caminhada segura

Melhorar a segurança fora do trabalho 
com treinamento em fatores humanos
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A Solução para Escorregões, Tropeços e Quedas
Os escorregões, tropeços e quedas são um problema complexo, e um plano completo para 
evitá-lo de forma eficiente deve incluir soluções tanto para os fatores físicos quanto 
para os humanos. 

Muitos programas de segurança fazem um bom trabalho, reduzindo os riscos de 
escorregões e tropeços, estabelecendo regras e procedimentos de limpeza e manutenção. 
Mas as pessoas são afetadas por seus estados mentais e basta alguém se distrair ou fugir 
das regras uma vez para escorregar, cair e se machucar gravemente (ou pior).

É particularmente importante tratar dos escorregões, tropeços e quedas porque eles 
são frequentes e potencialmente fatais, tanto no trabalho quanto fora dele. Entre os 
trabalhadores, as quedas são a terceira causa mais comum das mortes fora do trabalho 
e a causa mais comum de morte em espaços públicos.* O treinamento em fatores 
humanos proporciona habilidades que podem ser transferidas e ajudam os trabalhadores 
a evitar lesões fora do expediente para que possam retornar ao trabalho no dia seguinte 
em segurança.

No restante deste guia, descreveremos como lidar com todos os fatores que contribuem 
para os escorregões, tropeços e quedas para que você possa se concentrar nessa questão 
de forma total.

Fatores físicos

• Manutenção regular

• Regras e procedimentos

• Equipamentos e proteções 
adequadas

Fatores humanos

• Entendimento adequado dos riscos

• Criação e fortalecimento de hábitos

• Treinamento em fatores humanos

Seu programa de segurança precisa abordar:

 *National Safety Council Injury Facts® 2014 Edition
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Muitas vezes, os pisos mais antigos ficam mais escorregadios com o passar 
do tempo. E até mesmo um simples derramamento que não foi limpo 
adequadamente pode deixar sua superfície perigosamente escorregadia.  A 
manutenção regular ajuda a eliminar riscos como esse, criados durante um dia 
de trabalho normal. 

• substitua pisos rachados, desgastados ou velhos imediatamente
• mantenha as passagens desimpedidas 
• use produtos de limpeza antideslizantes
• garanta que todas as áreas estejam bem iluminadas para facilitar 

a visualização de riscos
• tenha um plano para limpar caminhos molhados no inverno

Manutenção Regular

FATORES FÍSICOS

As Dificuldades do Controle de Riscos: o Inverno e os Locais de Trabalho Externos

Às vezes, é impossível controlar alguns perigos físicos. Nevascas repentinas, geadas rápidas, 
chuva e vento forte causam muitos escorregões e quedas, pois alteram o ambiente mais rápido 
do que nossa capacidade de ajuste. Equipes de construção, manutenção e outros trabalhadores 
externos precisam lidar diariamente com o trabalho em superfícies irregulares que mudam 
constantemente.

Como é impossível remover rapidamente todos os obstáculos existentes em um caminho, a 
melhor opção é treinar os funcionários para reconhecer mais rápido os perigos, além de ajudá-
los a criar hábitos adequados para pedir ajuda quando forem afetados por um dos quatro 
estados. 
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Existem diversos acessórios que podem ajudar a melhorar a tração ou facilitar 
a visualização de riscos pelos funcionários em seus percursos. 

• usar capachos de alta tração
• fornecer calçados antiderrapantes aos trabalhadores
• instalar corrimãos em todas as escadas
• instalar espelhos em esquinas sem visão
• usar produtos de limpeza antideslizantes
• marcar as passagens claramente

Lembre-se de que essas medidas não reduzem os erros humanos, mas podem 
ajudar a reduzir (mas não eliminar) os riscos quando os funcionários estão com 
pressa, frustrados, cansados ou complacentes.

Equipamento e Proteções Adequadas 

Estes são os fatores físicos mais 
comuns que precisam ser tratados para 
reduzir os incidentes com escorregões, 
tropeços e quedas. Dependendo do 
setor em que você atua, outros perigos 
podem estar presentes.

Consulte as Normas Regulamentadoras 
(NR’s) para assegurar que você está 
cumprindo todas as regulamentações 
do setor e obter dicas adicionais para 
minimizar os escorregões, tropeços e 
quedas no local de trabalho. 

Regras e procedimentos são algumas das melhores armas que os profissionais 
de segurança têm para proteger seus funcionários de escorregões, tropeços 
e quedas. No entanto, ao examinar as regras, considere como o estado mental 
dos trabalhadores em determinados momentos pode tornar difícil para eles 
cumpri-las sempre.

• facilite a comunicação ou limpeza de derramamentos imediatamente
• inspecione regularmente as áreas de trabalho para garantir que estejam 

organizadas
• ofereça treinamento sobre organização para os funcionários

É importante lembrar que, se houver regras demais, será difícil para os 
trabalhadores lembrar de todas elas nas frações de segundos em que são mais 
necessárias (por isso os hábitos são tão importantes). Também é recomendável 
incorporar revisões de regras em treinamentos e palestras.

 Regras e Procedimentos
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Poucas pessoas realmente acreditam no risco de lesões ao andar. 
Provavelmente porque, em média, uma pessoa dá mais de 5.000 passos 
por dia em segurança.

Quando estamos com pressa, frustrados ou cansados, o risco de escorregar ou 
tropeçar aumenta, mas nosso nível de conforto ao andar continua igual. Então, 
para poder reduzir os escorregões, tropeços e quedas, você precisa fazer seus 
funcionários reconhecerem o alto risco que isso pode envolver, especialmente 
quando estão em um dos quatro estados que temos citado.

As técnicas comuns para alterar a percepção dos riscos incluem: 

• apresentar vídeos ou compartilhar histórias que mostram o impacto dos 
escorregões, tropeços e quedas

• fornecer estatísticas sobre os perigos e a possível gravidade dos 
escorregões, tropeços e quedas (você pode compartilhar as que estão 
disponíveis neste guia)

• perguntar quanto uma lesão os limitaria no trabalho, em casa com suas 
famílias e em seus esportes e lazer

Mas, se você quer que seus funcionários realmente entendam o risco, precisa 
fazê-los comprovar pessoalmente. Em sua próxima palestra, peça que todos 
pensem sobre a última vez em que tropeçaram em algo (mesmo que tenha 
sido em seus próprios pés).

Pode ter sido em uma superfície molhada ou talvez eles não estivessem 
usando os calçados adequados. Mas, havia outros fatores envolvidos? 
Provavelmente, eles estavam com pressa, frustrados, cansados ou 
complacentes; isso acontece em aproximadamente 95% dos incidentes.

Você verá rapidamente a surpresa em seus rostos conforme eles começarem a 
ver e acreditar no risco de escorregar, tropeçar ou cair enquanto andam. 

Entendendo Adequadamente os Riscos

FATORES HUMANOS
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De acordo com uma pesquisa realizada pela organização Business & Legal 
Resources (BLR)*, quase um terço dos profissionais de segurança acredita que 
mais de 80% dos incidentes com escorregões, tropeços e quedas poderiam ter 
sido evitados por hábitos de segurança mais sólidos, e mais de três quartos 
acham que hábitos mais eficientes poderiam tê-los reduzido em pelo menos 
40%.

Quando os trabalhadores estão com pressa, sua capacidade de tomar 
decisões acertadas é seriamente comprometida e é muito mais provável que 
se apoiem em seus hábitos e treinamento - e não no que está nos manuais 
de segurança. A criação de melhores hábitos reduzirá o risco de escorregões, 
tropeços e quedas causados pelos quatro estados. 

A criação e o fortalecimento de hábitos é um processo contínuo de verificação 
e reforço. Os profissionais de segurança podem dar apoio positivo aos 
funcionários, ajudando-os a melhorar a conscientização dos hábitos e analisar 
seus erros para evitá-los no futuro.

Os hábitos importantes para reduzir escorregões, tropeços e quedas incluem:

• andar na velocidade apropriada
• testar os calçados antes de pegar peso
• colocar corrimãos nas escadas  

e espelhos nas esquinas
• fazer contato em três pontos  

em escadas e equipamentos
• evitar passos largos ao caminhar

É importante aprender hábitos como esses, mas isso requer motivação, apoio 
e reforço. Por isso, é necessário implementar um treinamento em fatores 
humanos que consiga motivar totalmente os funcionários para que melhorem 
suas habilidades de segurança. O treinamento também deve seguir as etapas 
adequadas para melhorar a consciência, fortalecer os hábitos e reduzir a 
frequência dos escorregões, tropeços e quedas.
*Fonte: pesquisa de dezembro de 2014 do Safety Daily Advisor, “Understanding How Human Factors Affect 
Slips, Trips, and Falls”. Disponível para download em: www.safestart.com/blr

Criando Melhores Hábitos de Segurança

O Ciclo de Criação de Hábitos

Analisar os 
Pequenos 
Erros

Adaptar 
os Hábitos

Examinar 
os Resultados Praticar 

Novos 
Hábitos• olhar antes de se movimentar 

• usar calçados apropriados
• evitar giros/desvios repentinos
• manter os olhos e a mente na 

tarefa
• prestar atenção nos riscos 

de tropeço
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O treinamento em fatores humanos consiste em proporcionar aos funcionários 
a capacidade de reconhecer quando estão em um dos quatro estados e adaptar 
suas atividades na hora exata para evitar lesões.

A maioria das empresas já tem muitas regras e soluções de engenharia 
para lidar com perigos físicos. O treinamento em fatores humanos deve 
complementar e fortalecer as medidas de conformidade, tratando do elemento 
mental.

A implementação do treinamento em fatores humanos requer muito mais do 
que dizer aos trabalhadores para prestar mais atenção ou andar mais devagar. 
Devem ser incluídos vários elementos de aprendizagem, misturados em um 
formato de treinamento comprovado:

•  lidar de forma eficiente com a pressa, frustração, cansaço e complacência 
por meio da conscientização, motivação, habilidades e hábitos

• incluir um plano de sustentabilidade 
• dar aos supervisores o apoio necessário para resolver os problemas 

relacionados a fatores humanos

Lembretes Frequentes e Soluções de Longo Prazo

Pode ser útil fazer os funcionários lembrarem das práticas de caminhada segura e organização, mas 85% dos profissionais 
de segurança que participaram da pesquisa da BLR acreditam que isso melhora o desempenho da segurança apenas 
temporariamente.* Para evitar escorregões, tropeços e quedas a longo prazo, é necessário:

1) Tratar dos fatores humanos regularmente em palestras e reuniões de segurança. Sempre que há uma mudança nas condições 
de trabalho, é preciso lembrar os trabalhadores sobre os riscos de erro humano (um bom programa de treinamento em fatores 
humanos ajudará).

2) Garantir que seu treinamento em fatores humanos promova mudanças de comportamento a longo prazo por meio de habilidades 
e hábitos que os funcionários podem usar em tempo real para reduzir os erros, tomar decisões melhores e manter o foco de 
forma que dependam menos das palestras.

*Fonte: pesquisa de dezembro de 2014 do Safety Daily Advisor, “Understanding How Human Factors Affect Slips, Trips, and Falls”.  
Disponível para download em: www.safestart.com/blr

Treinamento em Fatores Humanos
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O SafeStart é a Solução para Escorregões, Tropeços 
e Quedas
Para lidar de forma eficiente com todas essas questões, é necessário ir além 
do cumprimento das regras e procedimentos de segurança. Por isso, no meio 
de um dia de trabalho movimentado ou no final de um longo turno, quando os 
trabalhadores estão mais propensos a se distrair, seus funcionários dependem de 
um único elemento: suas próprias habilidades de segurança pessoal.

É nesse ponto que o SafeStart entra.

O SafeStart foi criado para cuidar dos quatro estados que causam erros como a 
perda de equilíbrio ou tração. Você deve tratar das causas básicas dos escorregões, 
tropeços e quedas para reduzir drasticamente seu índice de lesões.

É necessário um treinamento comprovado e exclusivo como o SafeStart para 
desenvolver hábitos de segurança nos trabalhadores e evitar incidentes futuros.

O SafeStart oferece aos trabalhadores o entendimento, a consciência e hábitos que 
outros programas de segurança não abordam. Quando integrado com suas outras 
iniciativas de segurança, seus funcionários terão proteção diversificada contra 
escorregões, tropeços e quedas. Como você pode ver no cartão do SafeStart ao lado, 
também é possível evitar muitos outros erros e lesões. 

Estes quatro estados...
Pressa
Frustração
Cansaço
Complacência

Olhos Longe da Tarefa
Mente Longe da Tarefa
Linha de Fogo
Equilíbrio/Tração/Firmeza

www.safestartbrasil.com.br
Copyright © 2015 by Electrolab Limited. Todos os direitos reservados.
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podem causar ou contribuir 
para estes erros críticos...

… que aumentam 
o risco de lesão.

Cartão do SafeStart
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• Se você está cuidando das causas físicas 
dos escorregões, tropeços e quedas, 
está lidando apenas com metade dos 
problemas.

• A sinalização de piso molhado e 
outros sistemas de aviso de riscos não 
funcionam quando os funcionários estão 
distraídos e não percebem ou prestam 
atenção a essas advertências.

• Os fatores humanos, como o estado 
mental do funcionário, têm um 
papel enorme no risco de lesões não 
intencionais. Se você não cuidar dos 
fatores humanos, as lesões continuarão 
acontecendo, independente das outras 
medidas tomadas.

• Empregadores e funcionários têm papel 
fundamental nas condutas referentes a 
escorregões, tropeços e quedas. Fazer 
com que seus funcionários aceitem sua 
parcela de responsabilidade começa 
com um programa de treinamento em 
fatores humanos que alimente uma 
cultura de segurança sólida, promova a 
responsabilidade pessoal e readapte a 
percepção do risco pelas pessoas. 

• É possível treinar os funcionários para 
desenvolver habilidades de segurança 
pessoal e ter consciência sobre onde 
e como se movimentam, o que pode 
reduzir drasticamente o número de 
incidentes relacionados a fatores 
humanos.

• Os funcionários têm muito mais 
possibilidades de melhorar seus hábitos 
relacionados à segurança quando 
recebem treinamento em fatores 
humanos e apoio contínuo da gerência.

• O treinamento em fatores humanos 
é especialmente importante quando 
não é possível eliminar totalmente os 
riscos, por exemplo, em canteiros de 
obras, durante o inverno, em casa ou 
na estrada.

• O treinamento em fatores humanos 
pode ser integrado aos programas de 
segurança existentes e melhorará suas 
medidas de conformidade atuais.

• O SafeStart é a melhor maneira de 
reduzir drasticamente as lesões como 
escorregões, tropeços e quedas tratando 
dos fatores humanos e ajudando os 
trabalhadores a prestar mais atenção.

Resumo
Para resolver os escorregões, tropeços e quedas, você precisa cuidar tanto dos fatores 
físicos quanto dos humanos. 
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Ajude Outros Profissionais de  
Segurança Compartilhando este Guia
Se você achou este guia interessante, divulgue-o 
para outras pessoas. 

A resolução dos escorregões, tropeços e quedas é um 
dos problemas de segurança mais desafiadores e o 
compartilhamento dessas informações com outros 
profissionais de segurança garantirá que eles — e seus 
funcionários — tenham mais segurança. 

Baixe uma cópia digital para compartilhar com seus 
contatos ou encaminhe os interessados para o link 
http://br.safestart.com/stf

Visite nosso site para baixar o guia e inscreva-se para 
receber notificações por e-mail sobre temas urgentes 
relacionados à segurança, incluindo guias como este e 
informações sobre fatores humanos.

Se você achou este guia proveitoso, talvez também goste do nosso Guia de EPI. 
Nele, você encontrará dicas úteis sobre como reduzir a não conformidade do EPI e 
tratar dos fatores humanos em seu programa de proteção individual. Peça já a sua 
cópia: contato@ssi.safestart.com

Um guia para tratar dos fatores 
humanos em seu programa de EPI

Fornecer o melhor EPI
não é uma garantia
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Próximas Etapas
Se você chegou até aqui, merece os parabéns pela importância que está dando ao 
combate a escorregões, tropeços e quedas no local de trabalho. 

Dê o próximo passo para proteger seus funcionários: participe de uma apresentação 
online sobre o SafeStart. Estes webinars gratuitos fornecerão mais informações 
sobre como os fatores humanos afetam todos os aspectos de seu programa de 
segurança. Você também conhecerá as habilidades de segurança pessoal que os 
funcionários precisam para evitar erros nos momentos mais importantes e acabar 
com os escorregões, tropeços e quedas definitivamente.

Saiba Mais:
A melhor maneira de conhecer o SafeStart é participar de um de 
nossos workshops, mas você também encontrará outras opções em 
nosso site, como:

• Apresentação Online

• Vídeo Além de Regras e Procedimentos

• Folheto de Visão Geral

• Estudos de Caso

Visite nosso site www.safestartbrasil.com.br ou entre em contato 
através do e-mail contato@ssi.safestart.com.

Sobre o SafeStart
SafeStart é o programa  de 
treinamento de segurança de 
maior sucesso no mundo para o 
desenvolvimento diário de segurança 
pessoal – redução comprovada 
de 30%-70% de lesões – por mais 
de 3.000 clientes em mais de 60 
países, em um curto espaço de 
tempo. A redução de incidentes com 
escorregões, tropeços e quedas é 
apenas um dos muitos benefícios que 
o SafeStart proporciona.
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