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Bem-vindo ao SafeStart

SafeStart é o programa de treinamento avançado 
de conscientização  de segurança de maior 
sucesso no mundo para o desenvolvimento diário 
de segurança pessoal, redução comprovada 
de 30% a 70% de lesões, por mais de 3.000 
empresas em mais de 60 países, em um curto 
espaço de tempo.

O SafeStart não substitui outros programas 
ou processos de segurança existentes na sua 
empresa; é um complemento para ajudá-lo a 
alcançar seus objetivos corporativos de segurança. 
Ele trabalha os erros humanos não intencionais e  
as decisões críticas quanto ao cumprimento das 
regras e procedimentos.

O objetivo principal do programa SafeStart é 
ajudar as pessoas a evitar os erros e incidentes 
que, em um primeiro momento, não queriam 
cometer. Não trata de políticas, procedimentos ou 
riscos específicos, mas sim sobre como manter 
esses riscos em mente e à vista. Permite que as 
pessoas se conscientizem sobre as situações de 
perigo e pensem sobre elas.

Ter conhecimento de um perigo não será de 
grande ajuda se você não está pensando nele ou 
não o vê. SafeStart mostra às pessoas quando 
estão mais propensas a cometer um erro que 
pode lesioná-las e o que fazer para que não 
cometam este erro que pode levá-las a entrar em 
contato com uma energia perigosa.

Em vez de focar na energia perigosa, SafeStart 
foca no estado no qual a pessoa se encontra. 
Mostra às pessoas que existem quatro estados: 
pressa, frustração, cansaço e complacência, 
que podem causar ou contribuir para quatro erros 
críticos: olhos longe da tarefa, mente longe 
da tarefa, entrar ou estar na linha de fogo ou 
perder o equilíbrio/ tração/ firmeza.

Mais de 90% de todos os incidentes em casa, no 
trabalho ou no trânsito, são causados por esses 
padrões de estado ao erro. Ensinar as pessoas a 
reconhecerem esses padrões de estado ao erro, 
que sem dúvida alguma aumentam o risco de 
acidentes, é um dos componentes essenciais nos 
treinamentos do SafeStart.

Ao fazer com que as pessoas tomem consciência 
desses estados que os levam a cometer erros 
críticos, é possível proporcioná-las habilidades 
ou técnicas para diminuir esses mesmos erros, 
fazendo com que reduzam riscos de lesão. O SafeStart foca na conscientização sobre a segurança.

 
 

para a Vida
no trabalho | em casa | no trânsito

Treinamento de Segurança

Você Mesmo: suas próprias ações causam ou 
contribuem para acidentes ou lesões.

O Equipamento: algo inesperado acontece sem que 
você ou outra pessoa esteja diretamente envolvida 
(uma corda arrebenta, a luz de um semáforo não 
funciona corretamente, um tubo se rompe, etc).

Outras Pessoas: o 
comportamento de 
outras pessoas causa 
ou contribui para 
acidentes e lesões.
5-10%

1-5%

85-95%



• Guia do Instrutor
• Cinco livros de 

estudos
• Material audiovisual

Estes quatro estados:

podem causar ou contribuir 
para estes erros críticos...

...que aumentam o 
risco de lesão.

Pressa
Frustração
Cansaço
Complacência

Olhos longe da tarefa
Mente longe da tarefa
Linha de fogo
Equilíbrio/tração/firmeza
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• Cartões SafeStart
• Pôsteres e folhetos
• Certificados de 

participação

O SafeStart e suas Técnicas de Redução de Erros 
Críticos (TREC) passam a fazer parte do dia a dia 
dos participantes do programa, ajudando-os a  estar 
mais seguros em qualquer situação.

Benefícios do SafeStart
Além dos benefícios humanos e financeiros 
óbvios associados com a redução de acidentes, 
o programa SafeStart oferece muitos benefícios 
adicionais.

O SafeStart trabalha para reduzir lesões tanto 
no trabalho como fora dele. É eficiente, tem um 
custo-benefício surpreendente e incentiva a 
responsabilidade pessoal de segurança.

Grande parte do sucesso do SafeStart pode ser 
atribuído ao fato dele ser relevante para todos os 
funcionários, nos mais diversos tipos de indústrias, 
e pela participação de suas famílias no programa. 
Isso proporciona motivação, participação e uma 
mudança positiva na cultura de segurança.

Outras formas de implementação ou módulos 
adicionais de educação estendida, favor 
consultar com nossos especialistas. 

A melhor maneira de aprender como funciona 
o programa SafeStart é participar dos nossos 
workshops ou eventos ao redor do mundo. 
Confira a agenda de eventos em nosso 
website, porém, se essa opção não for viável, 
também disponibilizamos apresentações online 
programadas e especialistas sempre prontos 
para uma apresentação pessoal.

Resumo dos Benefícios
• Reduz lesões no trabalho e fora dele
• É eficiente e rentável
• Incentiva a responsabilidade pessoal e 

fornece motivação para a segurança
• É relevante para todos os funcionários e suas 

famílias em todas as indústrias
• É um programa agradável de ser 

implementado
• Fornece habilidades de segurança que 

sempre acompanharão os colaboradores
• Apoio de consultores durante e após a 

implementação
• Também melhora a produtividade e a 

qualidade 

Descrição do Programa

O programa tradicional é composto por cinco 
módulos. Cada um leva cerca de 120 minutos. 
Idealmente, os módulos são realizados com uma 
ou duas semanas de intervalo. Cada módulo é 
constituído por vídeos, livros com perguntas e 
respostas e material para grupos de discussão.   

Materiais usados:
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Técnicas de Redução 

de Erros Críticos (TREC)

1. Conscientize-se do estado (ou 

 quantidade de energia perigosa) 

 para não cometer um erro crítico.

2. Analise quase acidentes e 

 pequenos erros (para evitar sofrer 

 com os grandes).3. Procure estados e erros que 

 aumentam o risco de lesões em 

 outras pessoas. 4. Melhore os hábitos.Estados
Erros

Menor Risco

Maior Risco
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