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REDUZINDO LESÕES 
HÁ MAIS DE 30 ANOS 
ATRAVÉS DE HABILIDADES 
DE OBSERVAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

 



O que é STOP®?

O premiado programa dss+ STOP® 

fornece um caminho para a excelência da 

segurança no local de trabalho ao tornar 

o comportamento seguro e as condições 

de trabalho seguras parte da cultura – 

prevenindo, assim, incidentes e lesões.

Por mais de 30 anos, centenas de empresas

e organizações governamentais ao redor

do mundo perceberam os benefícios deste

programa, não apenas em termos de 

benefícios humanos, mas também em 

termos financeiros.

O STOP® (Programa de Treinamento de

Segurança por Observação) foi 

desenvolvido por cinco fábricas da dss+ e 

tem sido utilizado ao redor do mundo não 

apenas pela dss+, mas por muitas outras 

organizações. O objetivo do programa é 

impedir lesões, melhorando as habilidades 

de observação de segurança e ajudando as 

pessoas a falarem sobre segurança entre 

elas. Ele ensina os funcionários a reconhecer 

condições e ações seguras e inseguras.
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“Foi uma mistura de ‘uau, 
isso realmente funciona’ 
e uma conscientização de 
segurança superior. Quando 
você realmente tem provas de 
que os incidentes e despesas 
estão diminuindo, as pessoas 
levam isso a sério. E elas 
começam a pensar que talvez 
elas devam prestar atenção 
nisso também”
- Mary Ellen Donner, Diretora do Departamento de Parques e 

Recreação, Cidade de Henderson, Nevada, EUA
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Abordagem em Três Partes

Os programas STOP® utilizam uma combinação de métodos para 

proporcionar às pessoas informação, habilidades e disposição para

trabalhar com mais segurança, maximizando o aprendizado e 

aplicando o que se aprende ao mundo real. Os programas possuem 

uma abordagem em três partes:

• Estudo individual. São usados livros para introduzir conceitos   

 básicos e dar início ao desenvolvimento de habilidades de   

 segurança.

• Aplicação de atividades em campo. Os participantes do   

 programa STOP® colocam em prática o que aprenderam em suas  

 próprias áreas de trabalho.

• Reuniões de grupo. Depois de assistir a um DVD, os participantes  

 discutem o que aprenderam e pensam em como tal conteúdo   

 pode ser aplicado.

STOP® é embasado em princípios testados e comprovados para 

ajudar a reduzir incidentes e lesões:

• Todas as lesões podem ser evitadas.

• O envolvimento do funcionário é essencial.

• A administração é responsável pela prevenção de lesões.

• Todas as exposições operacionais podem ser protegidas.

• O treinamento dos funcionários para   

 que eles trabalhem em segurança   

 é essencial.

• Trabalhar com segurança é uma   

 condição de trabalho.

• As avaliações de gestão são essenciais.

• Todas as deficiências devem ser   

 corrigidas prontamente.

• Será enfatizada a segurança fora do   

 ambiente de trabalho.

Componentes podem incluir:

• Workshop de Assistência de

• Implementação

• DVDs

• Livro de Atividades do Participante

• Guia do Administrador

• Guia do Líder

• CD de Suporte para Discussões

• Cartões de Observação

• Checklists de Observação

• Cursos eLearning

• STOP® DataPro®

• Assistência STOP®
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dss+ STOP® Program

STOP® para Supervisão

STOP® para Supervisão é baseado na ideia 

de que os líderes são responsáveis pela 

segurança dos seus funcionários. Ele gera 

habilidades de comunicação e observação 

da segurança, possibilitando discussões 

construtivas com os funcionários sobre 

práticas de trabalho seguras e inseguras.

Conceitos importantes de STOP® para

Supervisão incluem:

• Todas as lesões e doenças ocupacionais  

 podem ser evitadas.

• Supervisores e líderes são responsáveis  

 e encarregados pela segurança de seus  

 funcionários.

• Observar a segurança

STOP® para Supervisão foca em:

• Observações de segurança formais e   

 informais regulares para perceber   

 ações e condições seguras e inseguras.  

 O programa possibilita discussões com  

 pessoas sobre práticas de trabalho   

 seguras e inseguras. Os participantes   

 aplicam suas novas habilidades em   

 observações formais no final do   

 programa.

• Segurança diária bem como a realização  

 de observações. Os participantes   

 trabalham no desenvolvimento das suas  

 habilidades de comunicação e   

 observação durante todo o programa   

 STOP® para Supervisão para tornar   

 a segurança uma parte das operações  

 regulares, não um evento especial.

• Condições bem como ações das pessoas  

 – seguras e inseguras.

• Comunicação sobre segurança   

 diária, não apenas quando observações  

 estão sendo realizadas.

STOP® para Todos

STOP® para Todos baseia-se na ideia de que a segurança é 

responsabilidade de todos. Foi desenvolvido para ajudar os 

participantes a olharem a segurança de uma forma nova, de modo 

que possam ajudar a si mesmos e a seus colegas a trabalharem de 

forma segura. Durante o programa, os participantes desenvolvem 

a sua percepção da segurança e conversam com os outros sobre 

todos os aspectos da segurança.

“A qualidade do programa foi 
o fator decisivo (na escolha de 
STOP®). É muito abrangente, 
fácil e inclusivo.”
- Michael Francis, Oficial de Segurança, Cidade de Henderson, Nevada, EUA
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STOP® para Todos é especialmente adequado para qualquer grupo 

de multiplicadores ou funcionários que trabalham em equipes, que

detém responsabilidade pessoal por sua segurança e a de 

seus colegas. Também funciona para organizações que já 

implementaram STOP® para Supervisão e desejam treinar 

funcionários que não são supervisores ou reforçar seu treinamento 

de segurança.

Conceitos importantes de STOP® para Todos incluem:

• Observar a segurança.

• Nós dependemos uns dos outros.

• Mostre-me que se importa, me alerte.

STOP® para PSM

STOP® para PSM fornece aos funcionários uma ferramenta de 

conscientização dos perigos dos processos e de redução do risco 

através da observação. Ele visa engajar os funcionários da linha de 

frente e otimizar seus níveis de percepção dos riscos de processos.

STOP® para PSM foca em três principais categorias de observação:

• Equipe;

• Instalações;

• Tecnologia.

“Praticar STOP® deruuba a hierarquia e as barreiras 
para falar, então nós podemos melhorar a 
segurança. Isso apodera as pessoas e as encoraja.”
- Mary Ellen Donner, Diretora do Departamento de Parques e Recreação, Cidade de Henderson, Nevada, EUA

dss+ STOP® Serviços

Workshop de Assistência à Implementação 

STOP®

Os Workshops de Assistência à 

Implementação STOP® são workshops 

de dois dias destinado a multiplicadores, 

desenvolvido para preparar líderes para 

implementar o programa STOP® em

seus locais de trabalho.

Esse workshop é conduzido por 

especialistas STOP® e énromalmente 

realizado antes que sua organização inicie 

o treinamento STOP®. É desenvolvido para 

garantir que você tenha o melhor retorno 

em seu investimento STOP® e ajuda a 

construir bases fortes para o programa em 

sua organização.

Além do workshop, a Assistência 

à Implementação também inclui 

uma discussão detalhada sobre a 

implementação STOP® com a liderança e 

uma breve auditoria de segurança

conduzida pelo especialista STOP® com 

um de seus gerentes. “Quando você muda 

a cultura em casa, você sabe que está 

arraigado porque ninguém está olhando 

por cima dos ombros. Eles entendem a 

importância de segurança e por quê

nós estamos fazendo isso.” - Lynn 

Gullickson, Gerente de Recursos de 

Segurança, Knife River Corp. Participantes 

dos Workshops de Assistência á 

Implementação aprenderão sobre os 

objetivos, técnicas e práticas de observação

do STOP®, bem como as maneiras mais 

eficientes para implementar os programas

em instalações individuais.
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Avaliações STOP®

Um especialista dss+ STOP® conduzirá uma

avaliação objetiva de sua implementação 

STOP® em suas instalações. O 

especialista trabalhará com o seu líder de 

implementação para avaliar o sucesso da 

implementação, identificar falhas e

recomendar os próximos passos para 

melhoria de seu programa STOP®. Esse 

serviço é pertinente para qualquer 

momento após sua implementação STOP®, 

mas é normalmente conduzido 6 meses

após a implementação incial do programa 

STOP®. 

STOP® DataPro®

STOP® DataPro® é um aplicativo seguro, 

online, que torna fácil registrar e analisar os 

dados de desempenho de segurança e gerar 

relatórios. As informações provenientes do 

STOP® DataPro® fornecem conhecimento 

acionável aos gerentes, o que pode levar a 

melhores decisões de segurança no local de 

trabalho e, por fim, melhorar o desempenho 

de segurança e operacional.

Benefícios de DataPro®

• Feedback rápido no processo de   

 observação, disponível através da   

 integração automática dos dados de   

 observação de segurança e dos   

 relatórios

• Banco de dados seguro e confidencial   

 que protege os dados de observação   

 de segurança, informações do cliente   

 e relatórios Melhora a comunicação   

 sobre segurança através de relatórios   

 que aumentam a percepção dos   

 problemas de segurança do local de   

 trabalho

• Previne potenciais lesões através   

 da observação de tendências e ações   

 corretivas.

Use o novo app móvel para registrar seus dados de observação!

• Registre observações de segurança usando seu dispositivo   

 Androidou iOS

• Use as checklists personalizadas de sua organização

• Economize tempo e reduza o uso de checklists de papel

• Edite observações em qualquer momento antes da sincronização

• Sincronize observações para STOP® DataPro® pelo WiFi ou   

 dados móveis

“STOP® DataPro® é um 
sistema fácil de entender,
é online e portanto o suporte 
técnico é ágil, possui recursos 
de relatórios muito bons, 
contém bons modelos de 
relatórios estatísticos, e é um
processo padronizado.”
-   David Pearce, Gerente Sênior de Recursos Humanos, Moen

“Quando você muda a cultura 
em casa, você sabe que está 
arraigado porque ninguém 
está olhando por cima dos 
ombros. Eles entendem a 
importância de segurança e 
por quê nós estamos fazendo 
isso.”
-   Lynn Gullickson, Gerente de Recursos de Segurança, Knife River Corp.
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Russo

Sérvio

Espanhol (Europa)

Espanhol (América

Latina)

Tagalo

Tailandês

Turco

Urdu

Vietnamita

Servicios STOP®

• Workshops de Assistência à Implementação

• Serviços de Avaliação

• STOP® DataPro®

*Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os idiomas. 

Para maiores informações, por favor contate um representante 

comercial.

STOP® está disponível nos seguintes idiomas:*

Árabe

Bahasa

Bahasa Malaio

Búlgaro

Tcheco

Dinamarquês

Holandês

Inglês

Finlandês

Francês

Alemão

Híndi

Italiano

Macedônio

Malaio

Mandarim (Simplificado)

Mandarim (Tradicional)

Polonês

Português (Brasil)

Português (Europa)
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