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Treinamentos  Público Alvo  Objetivo  

Percepção de Perigos e 
Riscos  

Lideranças  
Melhorar a gestão de perigos e riscos, de todas as lideranças envolvidas com os processos produtivos, identificando e 
avaliando as condições de riscos de acidentes e de agentes patogênicos existentes nos ambientes de trabalho. Cuida ainda o 
treinamento de orientar na busca por soluções viáveis e compartilhadas.  

Percepção de Perigos e 
Riscos  

Trabalhadores  
Melhorar a percepção de perigos e riscos, de todos os trabalhadores envolvidos com os processos produtivos, identificando e 
avaliando as condições de riscos de acidentes e de agentes patogênicos existentes nos ambientes de trabalho. Cuida ainda o 
treinamento de orientar na busca por soluções viáveis e compartilhadas.  

Abordagem 
Comportamental 
(Cuidado Ativo) 

Lideranças e 
trabalhadores  

Identificar, tratar e comunicar desvios de comportamento (erros e/ou violações) no cumprimento de regras formais de trabalho.  

Atribuições e 
Responsabilidades das 

Lideranças 
Lideranças 

Expor e discutir com o público alvo os principais aspectos de SST, tratados como valor intrínseco e essencial ao sistema 
produtivo e situados no primeiro plano de importância da empresa. "Conceito de DONO".  

Desenvolvimento de 
Competências em SST 

Lideranças 
Avaliar e orientar o público alvo sobre as competências requeridas em Saúde e Segurança no Trabalho para obtenção dos 
resultados pretendidos pela empresa.  

Desenvolvimento de 
Competências em SST 

Trabalhadores 
Avaliar e orientar o público alvo sobre as competências requeridas em Saúde e Segurança no Trabalho para obtenção dos 
resultados pretendidos pela empresa.  

Análise e Investigação de 
Incidentes  

Lideranças e 
SESMT  

Expor e discutir com o público alvo os aspectos fundamentais da investigação de acidentes e incidentes críticos, com ênfase 
na determinação da causa preponderante - Causa Raiz. 

Padrões de Prevenção de 
Fatalidades  

Lideranças e 
trabalhadores  

Melhorar a compreensão e interpretação dos padrões de prevenção de Fatalidades da empresa, nivelando conceitos e 
promovendo  maior envolvimento do público alvo para atuação nos processos produtivos. 

Introdução à Higiene 
Ocupacional – Conceitos 

e práticas básicas 

Profissionais do 
SESMT  

Qualificar os profissionais do SESMT nas etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais, 
de forma harmônica com os programas de SST da organização.  

Higiene Ocupacional -
APRHO 

Lideranças e 
trabalhadores 

Identificar os fatores de risco de natureza física, química e biológica existentes nos ambientes e processos de trabalho e 
mensurar, de forma semi-quantitativa, os riscos correspondentes, com foco na priorização das gestão dos mesmos. 

Treinamento para 
membros da CIPA 

Lideranças e 
trabalhadores 

eleitos e 
indicados para a 

CIPA 

Qualificar os membros da CIPA, titulares e suplentes, para o desempenho adequado de suas atribuições prevencionistas nos 
seus respectivos estabelecimentos. 
Atender exigência legal.  

 


