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1. Introdução
Vamos lá, senhores!
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT tem o objetivo de transmitir
informações sobre a importância de conservar e proteger a saúde e a integridade física dos
trabalhadores e vamos encontrar sua obrigatoriedade, dentre as atribuições da CIPA, no item
5.16 da NR 05.
A empresa deve pelo menos anualmente promover uma SIPAT por meio do desenvolvimento
de palestras e diversas outras ações.
Mesmo a SIPAT sendo responsabilidade da CIPA, é importantíssima a participação do SESMT
para ajudar no planejamento e realização do evento.
E para realizar uma boa SIPAT o principal é a criatividade. Lógico que dinheiro será necessário,
mas devemos lembrar que o objetivo não é a distribuição de brindes, e sim aumentar o
conhecimento dos trabalhadores em relação à Saúde e Segurança do Trabalho.
Neste ebook, vou alertar para alguns itens que devem ser lembrados durante o planejamento
desse evento.
Prof. Mário Sobral Jr
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2. Planejamento da SIPAT
Preparar um
plano de ação
para todas as
atividades da
SIPAT

Sua SIPAT passo a passo .

Precisamos ter em mente que bem antes do dia do
evento, já é preciso iniciar o planejamento. E o primeiro
passo é listar quais as atividades serão necessárias.
Vamos iniciar com a realização de uma reunião com os
organizadores (Direção da empresa, SESMT e CIPA, não
precisa ser com todos ao mesmo tempo) para definir as
diversas ações.
E o que precisaremos definir?
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Tema e objetivo da SIPAT
Não é obrigatório, mas é interessante estabelecer um tema principal para a SIPAT
com intuito de termos um objetivo em relação às informações que serão
passadas. Além disso, a identidade visual do evento será desenvolvida tendo este
tema como foco.
Precisamos debater sobre quais benefícios serão obtidos com a SIPAT. Por
exemplo, quais informações pretendemos passar. Em geral, as SIPATs não são
planejadas e acabam não tendo um objetivo bem estruturado.
E não podemos esquecer que o nosso público alvo são os trabalhadores que não
são da área de Segurança do Trabalho e por isso precisamos ter uma linguagem
adequada para atrair o seu interesse.

www.jornalsegurito.com
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Data e horário das atividades
Para definir o período que será realizada a SIPAT é preciso negociar com
a direção da empresa e com o setor de produção, pois dependendo do
período pode se tornar inviável. É essencial que seja negociado com
bastante antecedência, no mínimo uns dois meses.
Conforme fechamos as ações devemos formalizar em um cronograma.

www.jornalsegurito.com
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Recursos financeiros e humanos
Este ponto vai depender diretamente da empresa, mas recomendo que antes desta
conversa levante os custos para ter argumentos na negociação.
Não podemos deixar de avaliar se temos recursos humanos capacitados para o
desenvolvimento de todas as atividades. Talvez seja necessário um conhecimento
específico que nenhum funcionário na empresa atualmente possui, diante disso pode
ser preciso contratar um consultor ou capacitar a equipe. Por exemplo, não temos
palestrantes para os temas que gostaríamos de oferecer ou alguém na empresa para
desenvolver um design adequado para a camisa do evento.
Mesmo no caso de a empresa possuir os profissionais capacitados para as diversas
atividades, precisamos verificar se estarão disponíveis.

www.jornalsegurito.com
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O que pode sair errado?
Não esquecer
Guardar
todos
de preparar
osum
arquivos
plano de
utilizados
ação parapara
as
poupar
tempo
atividades
da
na próxima
SIPAT
SIPAT
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Lógico que não somos videntes, mas se pensarmos um pouco
em quais são as possíveis falhas, poderemos também pensar em
alternativas para realinhar o projeto no caso destes problemas
realmente ocorrerem.
Na verdade, esta análise dos riscos não tem por objetivo
exercitar uma “futurologia”, mas, sim, ter em mente que as
ações realizadas agora poderão ter consequências futuras. Esta
incerteza sempre estará presente em qualquer projeto e por
isso precisamos trabalhar o hoje para diminuir a probabilidade
dos riscos ou pelo menos minimizar seus impactos.
Por exemplo, se o palestrante convidado faltar quem poderá
substituí-lo, mesmo que seja falando sobre outro tema.
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Quem irá fazer parte da equipe?
Como já sabemos quais os conhecimentos necessários para
desenvolver a nossa SIPAT, teremos dados para responder a esta
pergunta. A equipe precisa ter além do conhecimento técnico, bom
relacionamento interpessoal entre os componentes.
Mas apesar de termos que pensar em equipe é preciso um
coordenador principal para este evento, pois alguém precisará pensar
no todo, lógico que com auxílio dos demais.

www.jornalsegurito.com

9

De quanto tempo iremos precisar?
Se desenvolvemos as ideias anteriores, já temos um esqueleto do que
pretendemos fazer na SIPAT, porém devemos tentar aumentar o
detalhamento. Este detalhamento irá nos ajudar não apenas na distribuição
de tarefas, mas também na elaboração do nosso cronograma.
Para desenvolver o cronograma, precisamos estimar o tempo necessário em
cada etapa, para isto, é preciso que toda a equipe dê a sua parcela de
contribuição. Não tem como realizarmos esta tarefa sozinhos. Precisaremos
fazer algumas reuniões e negociar bastante com os envolvidos para termos
um cronograma confiável.

www.jornalsegurito.com
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O que precisa ser monitorado?
Precisamos verificar quais são as etapas críticas do nosso projeto para
estabelecer um monitoramento. Exemplo: de nada vai adiantar ter
elaborado um excelente visual, com material de qualidade e preço
justo, se a camisa da SIPAT chegar na semana seguinte à do evento.

www.jornalsegurito.com
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Os objetivos foram alcançados?
Apesar de extrema importância, é muito raro avaliarmos o resultado
do evento. Devemos analisar se tudo aquilo que acreditávamos como
resultado do nosso projeto foi realmente alcançado, desta forma
temos como melhorar nas próximas edições.
Por exemplo, os temas estabelecidos para as palestras atraíram a
atenção dos trabalhadores?

www.jornalsegurito.com
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3. Detalhando as Ações
Nesta primeira parte tentei apresentar uma ideia geral, mas a
partir de agora vou detalhar as ações para facilitar sua vida em
relação às atividades que precisarão ser realizadas.
Vejamos algumas das principais:

Sua SIPAT passo a passo .

13

Abertura do evento
Não esquecer
Utilizar
caixa
de preparar
de
umsugestões
plano de
durante
a as
ação para
SIPAT
parada
atividades
conseguir
SIPAT
novas ideias
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Precisamos definir o cerimonial, ou seja, precisamos de um
apresentador, ter uma sequência dos discursos e atrações.
Além disso, é preciso avaliar se temos os recursos necessários,
como por exemplo, caixa de som e microfone.
Na abertura, além do som, talvez seja necessário tomar cuidado
com a iluminação, decoração, fotógrafo para abertura e para os
demais momentos do evento, limpeza, pontos de energia etc.
Tudo irá depender do tamanho da sua empresa e do evento.
E não vá esquecer de reservar com antecedência o local para o
evento.

14

Camisa
Avaliar se iremos confeccionar camisas. Tudo depende do orçamento
disponível, pois é um item que se for produzido para todos os funcionários
levará a maior parte do dinheiro.
Tenho por hábito fazer uma quantidade pequena de camisas para ser
entregue apenas aos organizadores e mais algumas que servirão de brinde
nas palestras e demais atrações.

www.jornalsegurito.com
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Brindes
Em relação aos brindes precisamos entrar em contato com os
fornecedores para obter os diversos orçamentos. Tenho o hábito de
utilizar o dinheiro com muitos brindes de menor custo e alguns poucos de
maior valor, para premiações de competições.
Além de definir a quantidade dos brindes não podemos esquecer de
comprar material para embalar.

Sua SIPAT passo a passo .
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Palestrantes
Na verdade o primeiro passo é definir quais os temas são mais
interessantes. Para isso, devemos avaliar quais os problemas que estamos
tendo na nossa empresa, acidentes mais frequentes, maiores perigos,
doenças de maior incidência, este e outros critérios servirão de base para
definirmos os temas das palestras.
Depois entraremos em contato com profissionais para verificar a
disponibilidade, neste momento precisamos ter os dias e horários definidos.
Uma dica importante é que as palestras não sejam obrigatórias para os
trabalhadores, mas precisamos quebrar a cabeça para conseguir temas e
formatos atraentes.

www.jornalsegurito.com
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Palestrantes
Algumas empresas pagam pelos palestrantes. No entanto é possível
conseguir excelentes profissionais de forma gratuita, pois além dos
próprios profissionais do SESMT, podemos entrar em contato com
professores, representantes de EPIs e parceiros da empresa.
Já durante o evento precisamos avaliar os recursos necessários: datashow,
caixa de som, microfone, laptop, transporte e água para o palestrante.
Além de definir quem da equipe ficará como suporte para acompanhar o
convidado.
E vou lhe lembrar novamente em relação à reserva do local. Quando fizer a
reserva, aproveite para avaliar o número esperado de participantes para
ter um número de cadeiras e brindes em quantidade adequada.

www.jornalsegurito.com
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Importante
19

Um problema em algumas empresas é a baixa participação nas
palestras, seja pela falta de interesse dos trabalhadores ou por não
serem liberados. Para minimizar este problema precisamos passar a
semana lembrando os colaboradores e os líderes, refazer este lembrete
antes da palestra com os trabalhadores e confirmar com a chefia.

www.jornalsegurito.com

Stands
Além das palestras, outra atração interessante são os stands. Iremos
solicitar aos fornecedores de extintores, representantes de EPIs, farmácias
conveniadas etc.
Porém precisamos verificar o local disponível e quem ficará responsável
pelo stand no caso dos fornecedores não disponibilizarem alguém para
ficar o dia todo na empresa.
Precisamos definir também qual o horário da exposição.

www.jornalsegurito.com
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Transporte
Além do transporte para os palestrantes devemos avaliar a
necessidade de transporte para outros convidados, por
exemplo, dos fornecedores dos stands.
Definir antecipadamente se será usado o motorista da
empresa, táxi ou rotas.

www.jornalsegurito.com
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Divulgação
Antes de realizar a divulgação, precisamos definir quem irá
preparar a arte e o texto para camisas, faixas e/ou banners. Caso
não tenha um profissional que entenda do assunto é interessante
terceirizar ao invés de utilizar um material amador na identidade
visual do evento.
O mesmo cuidado devemos ter com a ornamentação, caso entenda
necessário.
A divulgação poderá ser realizada nos murais, e-mails, reuniões
setoriais, faixas etc. E lógico, no famoso boca a boca!

www.jornalsegurito.com
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Segurança do Trabalho
Delegar ações
para ganhar
tempo e
aumentar a
qualidade do
evento
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Não podemos fazer um evento de Segurança do
Trabalho sem avaliar a segurança dos trabalhadores.
Nos locais do evento, principalmente nas áreas de
maior aglomeração, precisamos inspecionar os
extintores, avaliar se as rotas de fuga estão
desobstruídas, se os locais têm acessibilidade, se há
sinalização de segurança, se os pontos de energia
provisórios foram instalados de forma adequada etc.
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Turnos
Muitas empresas possuem diversos turnos e pela dificuldade do
horário os trabalhadores da madrugada acabam não sendo
lembrados no planejamento.
Apesar da dificuldade, em função do horário, devemos realizar
alguns eventos neste horário para ter o alcance de toda a
empresa.

www.jornalsegurito.com
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Gincanas e Jogos
Caso você resolva fazer uma competição entre equipes, gaste um
pouco de tempo elaborando as regras do jogo (número de
participantes, data máxima de inscrição, premiação para cada
colocação, data da entrega dos prêmios, critérios para
desclassificar equipes, critérios para desempate, critérios para
comissão julgadora etc.).
Pode parecer exagero, mas caso ocorra algum problema por falta
de regras, o organizador perderá toda a credibilidade.

www.jornalsegurito.com
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4. Brincadeiras para a SIPAT
A seguir apresento diversas dicas de brincadeiras para
animar a SIPAT que fazem parte do meu livro Segurança
do Trabalho – Organizando o Setor Volume I.
Para aquisição do livro clique no link
http://www.jornalsegurito.com/product-page/58a17573e22e-b8cf-9ac5-13d21ac169b1

Sua SIPAT passo a passo .
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Acerte o Preço
Separe EPIs diversos e coloque-os em
um vasilhame, verifique o preço
unitário de cada item e abra as
inscrições para que os trabalhadores
possam dar palpites de quanto custa a
somatória dos equipamentos.
A
principal
importância
desta
brincadeira
é
para
que
os
trabalhadores tenham noção do custo
que a empresa tem com o
fornecimento dos Equipamentos de
Proteção Individual.

www.jornalsegurito.com

Desmascarando
o Mascarado
Este é apenas para distrair. Algum
trabalhador irá vestir diversos EPIs,
como avental, luvas, máscara, etc., de
tal forma que não se consiga
identificá-lo. Os demais trabalhadores
tentarão adivinhar por meio de
palpites quem é o mascarado.
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Imagem e Ação
Similar ao clássico jogo, a diferença é
que teremos na equipe uma pessoa
que por meio de mímica ou desenho
deverá passar para os demais
componentes palavras relacionadas à
Saúde e Segurança do Trabalho, em
tempo definido.

www.jornalsegurito.com

Show da
Segurança
É um total plágio do Show do Milhão
realizado pelo Sílvio Santos, porém as
perguntas deverão ser relacionadas à
Segurança do Trabalho. Quanto mais
próximo do original, melhor, ou seja,
se for possível conseguir os
universitários, placas e cartas, vai ser
mais animado.
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Teatro
Caso você tenha uma verba mais
folgada, contrate um ator para, de
forma bem descontraída, passar por
todos os setores fazendo brincadeiras
e perguntas relacionadas à segurança,
em troca de pequenos brindes.
Outra alternativa é desenvolver uma
peça sobre Segurança do Trabalho,
encenada por profissionais ou mesmo
pelos trabalhadores.

www.jornalsegurito.com

Paródia
As equipes deverão fazer paródias de
músicas, porém tendo por tema a
Saúde e Segurança do Trabalho. Este
evento deve ser realizado no final da
SIPAT, pois demanda um pouco mais
de tempo, dependendo do número de
equipes.
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Alô, SIPAT
Em horários aleatórios, ligue para os
ramais da empresa e ganhará um
brinde quem atender dizendo: “Alô,
SIPAT”.

Diga a Rota
e o Risco
Vamos
fazer
perguntas
aos
trabalhadores sobre qual a rota de
fuga e os riscos relacionados à sua
atividade. Quem responder de forma
correta receberá um brinde.

www.jornalsegurito.com
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Brincadeiras para a SIPAT
Caso você tenha uma boa verba, estabeleça brindes para
todas as atividades. Caso não seja possível, abra prazo para
inscrição de equipes e durante a semana serão realizadas as
tarefas e ao final, com base em pontuação por tarefa
realizada, premiaremos a equipe vencedora.
É interessante que haja algum tipo de incentivo para a
participação de todos, um brinde barato são bombons de
chocolate.

www.jornalsegurito.com
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Conclusão
Acho que deu para perceber que o desenvolvimento de uma SIPAT é um verdadeiro projeto e
que não pode ser feito sem um mínimo de planejamento. Para mais detalhes sobre gestão de
projetos recomendo a aquisição do meu livro Segurança do Trabalho – Organizando o Setor
Volume II (Mais informações: http://www.jornalsegurito.com/product-page/21afd5bf-3bce2915-540e-04af82fcbc16/).
Ao concluir a SIPAT é importante realizar uma Pesquisa de Satisfação, mesmo que por
amostragem, para conseguir identificar se os objetivos foram alcançados, se houveram
problemas na organização, se os palestrantes foram interessantes e quais temas podem ser
abordados nos próximos eventos.
Espero que você tenha percebido que produzir uma SIPAT dá trabalho. Porém, se bem utilizada
pode se tornar uma excelente ferramenta de transmissão de informações.
Então, mãos à obra e uma excelente SIPAT!
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Site:

E-mail:

www.jornalsegurito.com

mariosobral@jornalsegurito.com

Mais conteúdo aqui!
Facebook:

PodCast:

Jornal Segurito

Segurito em Cast

YouTube:
Jornal Segurito

