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O que significa VALOR?
Valor = “…Juízo de valor:
a) Psicol: apreciação subjetiva, que revela as
preferências pessoais de cada pessoa, segundo suas
tendências e influências sociais a que está submetida;

b) em Filosofia, designa os julgamentos não
diretamente procedentes da experiência, ou de
elaboração pessoal, em oposição aos julgamentos de
realidade, próprios do conhecimento objetivo, ou da
ciência…”
Ref. Dicionário Michaelis

O que significa PRIORIDADE?
Prioridade = “sf (lat med prioritate)
1 Qualidade ou estado de primeiro; antecedência no
tempo.
2 Precedência no tempo ou no lugar; primazia,
preferência…”
Ref. Dicionário Michaelis

Como devemos tratar a Segurança?
Segurança como prioridade?
OU
Segurança como Valor?

Segurança como prioridade
Quem trata a SEGURANÇA como prioridade, sempre
corre o risco de colocá-la em segundo plano, pois as
prioridades mudam o tempo todo.

Segurança como Valor
Quando tratamos a SEGURANÇA como VALOR,
passamos a agir de forma que esta tenha supremacia
sobre todas as nossas atividades no trabalho e na vida.

Exemplo 1:

Vamos imaginar que o João definiu uma meta para o próximo ano
de fazer uma faculdade (Engenharia de Produção, por exemplo).
Essa é a prioridade do João, no entanto, ele resolveu fazer um
joguinho na Mega Sena de fim de ano e ganhou 30 milhões.
 Alguém tem dúvidas de que o João vai desistir de fazer a
faculdade?
 Provavelmente ele vai querer viajar ou comprar a faculdade,
quem sabe?!

Isso é prioridade!
O que agora está em primeiro lugar, daqui a pouco pode nem estar em
nosso planos mais.

Exemplo 2:

Em um prédio de 15 andares, colocamos no último andar uma prancha de 10m
de comprimento por 15cm de largura e na ponta 1 milhão de dólares.
Quem conseguir chegar até lá, fica com a grana toda. Mas tem um problema –
está ocorrendo uma tempestade com ventos de 120 km/h.
Alguém se habilita ao prêmio?
Pode ser que alguém tente, mas provavelmente não teremos ninguém que se
arrisque a chegar até o dinheiro.
Mas e se, ao invés do
dinheiro é seu filho que
está lá!!
Com certeza faremos de
tudo para chegar até lá.

Isso é valor!

E você como tem tratado a Segurança na
sua vida?

Direcionadores da Segurança || Comportamentais
– Comportamento

Seguro:

Os acidentes não ocorrem por acaso. Se o comportamento não for consciente o risco de
acidentes será uma constante, visto que 90% dos acidentes são causados por “atos inseguros”,
segundo estatísticas do INSS. Então, depois de ocorrido um acidente, não adiantará dizer “Por
que eu não fiz isso ou aquilo?” Ou “Eu pensei em fazer e não fiz”, ou ainda, “Se eu tivesse
pensando, não tinha acontecido”.

– Cuidado Genuíno Ativo:
Primeiramente é necessário zelar pela sua própria segurança, posteriormente preocupar-se com
o colega. Imaginem quantos acidentes fatais poderiam ser evitados se alguém próximo tivesse
tomado alguma iniciativa de alertar o colega! Essa é uma ferramenta poderosa e que quando
aplicada via dialogo comportamental evita muitos acidentes.

– Inspeções de Rotina:
Sempre possuir o hábito de checar a área antes de executar a atividade. Acidentes não ocorrem
por acaso, certifique-se do local.

O Movimento da Segurança || Busca da Cultura do Acidente Zero

FUTURO

Colaborad
ores

CIPA

Desenvolvimento
Ações com
População

Auditorias
em
Terceiros

Família

Inspeções

Ferramentas
de Gestão

Brigada
De
Emergênci
a

Técnico

Família

Desenvolv
imento da
Liderança

Gerência
Segurança
DGRP

Acompanh
amentos
de
Intervençõ
es

DDS

EPIS e
EPCs

Cultura do Acidente Zero

Pare para pensar:
A vida é uma série constante de movimentos. Alguns
grandiosos e outros que quase nem percebemos...

A segurança é feita de pequenos, mas importantes
movimentos.
Colocar o capacete e os óculos, vestir as luvas e o uniforme
completo, afivelar corretamente o cinto. Sinalizar a área,
abrir com corte visível, verificar a ausência de tensão,
aterrar.

Guardar o celular enquanto dirige, pilota, pedala ou
caminha. Diminuir a velocidade. Estacionar de ré.
Atravessar a rua na faixa. Subir a escada com a mão no
corrimão.
Estar em movimento pela segurança é também não ficar
parado.

É ter cuidado com a vida dos seus colegas, dos seus amigos, da
sua família. É estar ao lado do começo ao fim do serviço.

É ajudar a colocar o EPI no colega que vai executar um
procedimento e também no filho que vai andar de bicicleta ou de
skate, por exemplo.
É orientar, ajudar, cuidar, propor melhorias, agir.

E por que esses pequenos movimentos são tão importantes?
Por que eles são os que garantem que vamos estar bem para aproveitar ao máximo
os movimentos inesquecíveis da nossa vida.
Como fazer o gol da vitória na pelada, correr aquela maratona que parecia
impossível. Tocar e cantar a sua música favorita, passear pelas ruas da cidade que
sempre sonhou conhecer.

Segurar o seu filho no colo pela primeira vez. Ajuda-lo a dar os seus primeiros
passos...

“TODOS JUNTOS PELA
SEGURANÇA!!”

Obrigado!
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