Gestão da segurança e saúde na
empresa
Código:

A256597

Datas:

23 a 27 de setembro de 2013

Duração:

1 semana

Sede:

Brasília

Idioma:

Espanhol / Português

Patrocinador:

Serviço Social da Indústria (SESI)

Agência de execução: Centro Internacional de Formação da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT)
Participantes

30 funcionários do SESI especialistas em
segurança e saúde no trabalho

INTRODUÇÃO
A gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) pressupõe uma evolução
conceptual do tema da SST, ou seja, uma mudança da abordagem dos acidentes e
doenças no trabalho como algo dificilmente evitável (e a conseqüente atenção no
seguro e em atividades “pós-acidente”, tais como a assistência médica, reabilitação
e a compensação). A nova abordagem é baseada em múltiplas experiências de
sucesso, na qual os acidentes e doenças profissionais podem ser evitados mediante
uma adequada gestão preventiva.
O passo seguinte pressupõe passar deste
enfoque centrado exclusivamente em evitar danos à saúde, para assegurar um meio
ambiente seguro e saudável na empresa e fomentar ativamente o bem-estar dos
trabalhadores.
A gestão da SST deve ser contemplada como um tema dentro da lógica e dos
objetivos gerais da empresa, e relacionado com sua “linguagem” e “modus operandi”
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habituais, através da aplicação de conceitos, instrumentos e ferramentas de gestão,
compartilhados com outros serviços. Em conseqüência, toda esta evolução supõe
mudanças tanto na empresa, como nas competências requeridas dos profissionais
responsáveis em assessorar as empresas em relação à SST.
O enfoque da gestão da SST deveria ser planejado e promovido ao nível de
política nacional e ser articulado através de disposições legais e regulamentadoras
sobre a SST além de através de outras ações institucionais na área de SST como a
formação ou a informação.
Este seminário, organizado pelo Centro Internacional de Formação da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), está concebido para apresentar os
conceitos e os princípios básicos do enfoque de gestão da SST nas empresas, como
estes princípios são concretizados nas diferentes atividades preventivas que se
devem desenvolver na empresa e como são articuladas as referidas atividades para
alcançar o seu objetivo primordial: propiciar um ambiente de trabalho seguro e
saudável.
O presente seminário, solicitado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) do
Brasil, visa à formação nos temas indicados utilizando a experiência da OIT, assim
como as perspectivas de outras organizações com experiência específica no assunto.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste seminário é fortalecer a capacidade do SESI para
implementar e desenvolver modalidades e sistemas mais efetivos para a gestão da
Segurança e Saúde no Trabalho. Em concreto, ao final do seminário se espera que
os participantes sejam capazes de:

 Descrever os conceitos princípios e diretrizes da OIT para a gestão da SST na
empresa.

 Descrever as principais atividades e técnicas para a gestão da SST na
empresa.

 Analisar gestão da SST de uma empresa e propor medidas corretoras para sua
melhoria.

 Transferir, de forma ordenada e sistematizada, conhecimentos sobre SST na
empresa.
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PERFIL DOS PARTICIPANTES
Este programa está concebido especialmente para 30 funcionários do
departamento nacional e departamentos regionais do SESI com funções como
especialistas encarregados de assessorar as empresas na área de Segurança e
Saúde no Trabalho.

CONTEÚDOS
No curso serão abordados os seguintes conteúdos:


Princípios e conceitos da SST.



A gestão da SST. Conceitos e conteúdos.



A gestão sistemática da SST.



Técnicas para a identificação de perigos e avaliação de riscos.



Objetivos e planejamento da ação preventiva.



Medidas de prevenção e controle.



Medidas para a intervenção ergonômica



Gestão de emergências e planos de evacuação.



Gerenciamento dos processos perigosos e dos câmbios.



Desenho de procedimentos de trabalho seguro.



Impacto econômico dos acidentes e benefícios da prevenção



Estímulo e desenvolvimento da cultura de segurança na empresa.



Comparação entre as práticas do SESI e as propostas do seminário.

IDIOMA
Espanhol / Português.
Os palestrantes farão suas palestras em espanhol. Os materiais didáticos serão
elaborados em português. As intervenções dos participantes serão em português.
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METODOLOGIA
A metodologia será centrada nos participantes e no processo de
aprendizagem, com o apoio de instrutores que serão selecionados por seu nível de
conhecimento no tema da gestão da SST e a capacidade didática.
A metodologia do treinamento usará métodos ativos de aprendizagem,
fazendo uso do conhecimento e a experiência dos participantes, promovendo uma
comunicação permanente entre participantes, através do trabalho de grupo, de
debates dirigidos, que facilitarão a integração e o envolvimento dos participantes
nas atividades do curso além de encaminhar a discussão dos temas para os
aspectos concretos mais relevantes para o contexto local.
Os participantes receberão documentação com informações técnicas sobre os
temas desenvolvidos a fim expandir o conhecimento sobre os tópicos específicos.
Realizar-se-á uma avaliação final com a finalidade de avaliar o interesse e a
utilidade dos diferentes temas e atividades desenvolvidas durante o curso, assim
como as apresentações, materiais e meios didáticos utilizados e, sobretudo, o
alcance dos objetivos propostos.
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Código:
A256597

Título: Gestão da segurança
e saúde na empresa

Dia
Hora

Segunda-feira
23 Setembro

Terça-feira
24 Setembro

Quarta-feira
25 Setembro

Abertura e apresentação dos
participantes.
- - - -Introdução ao curso

Apresentação:
Técnicas para a identificação
de perigos e avaliação de
riscos.

Apresentação:
Medidas de prevenção e
controle

Félix Martín

Antonio Rodríguez

09.00 10.30

Idioma: Espanhol/
Português

Antonio Rodríguez

10.30 – 11.00
11.00 12.30

De: 23/09/2013
A: 27/09/2013

Quinta-feira
26 Setembro

Apresentação:
Apresentação e discussão:
Gerenciamento dos processos Estimulo e desenvolvimento da
perigoso e dos câmbios
cultura de segurança na
empresa
Antonio Rodríguez
Félix Martín

PAUSA

Apresentação:
Princípios e conceitos da SST
Félix Martín

Apresentação:
Técnicas para a identificação
de perigos e avaliação de
riscos.

Apresentação:
Medidas para a intervenção
ergonômica

Apresentação:
Desenho de procedimentos
de trabalho seguro

Félix Martín

Antonio Rodríguez

Antonio Rodríguez
12.30 - 14.00
14.00 15.30

Trabalho de grupos:
Comparação entre as práticas
do SESI e as propostas do
seminário
Conclusões e Avaliação

ALMOÇO

Apresentação e discussão:
A gestão da SST. Conceitos
e conteúdos

Exercício de grupos:
A avaliação de riscos
Félix Martín

Apresentação:
Gestão de emergências e
planos de evacuação
Antonio Rodríguez

Félix Martín

Exercício de grupos:
Impacto econômico dos
acidentes e benefícios da
prevenção
Félix Martín

15.30 – 16.00
16.00 17.30

Sexta-feira
27 Setembro

PAUSA
Apresentação:

A gestão sistemática da SST.

Apresentação:
Objetivos e planejamento da
ação preventiva

Exercício em grupos:
Gestão de emergências e
planos de evacuação

Apresentação Impacto
econômico dos acidentes e
benefícios da prevenção

Antonio Rodríguez

Félix Martín

Félix Martín

Antonio Rodríguez
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13.00 Encerramento e
Certificados
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