Programa de Treinamento de Segurança por
Observação – STOP® Visão Geral do Programa
DuPont™ STOP® (Programa de Treinamento de Segurança por Observação) é membro do portfólio de soluções
em segurança do trabalho da DuPont Sustainable Solutions. O premiado programa 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.
Os programas STOP® usam uma combinação de métodos
para proporcionar às pessoas as informações, as habilidades
e o desejo de trabalhar com mais segurança, maximizar seu
aprendizado e aplicar o que foi aprendido no 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.

Programas STOP® disponíveis
STOP® para Supervisão
Detalhado e focado no comportamento, o programa STOP®
para Supervisão estabelece a base de toda a família STOP®.
Ensina gerentes, supervisores e líderes como observar as
pessoas enquanto elas trabalham. Através do diálogo, do
reconhecimento de atitudes seguras e correção de atitudes
inseguras, os trabalhadores são encorajados a seguir as práticas
de trabalho mais seguras.

STOP® para Todos

STOP® para PSM

Baseia-se na ideia de que a segurança é responsabilidade de
todos, ensinando os participantes a interagir com seus colegas,
incorporar a segurança em suas atividades diárias e tornar a
segurança uma segunda natureza.

Fornece aos funcionários uma ferramenta de
conscientização dos perigos dos processos e de redução
do risco através da observação. Fornece à organização
meios de reduzir os perigos com impacto imediato.
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Workshop de Assistência à
Implementação STOP®
Conduzido por especialistas STOP® antes que sua
organização inicie o treinamento. Ajuda a construir bases
fortes para o programa STOP® e aumenta o engajamento em
sua organização.

Avaliação STOP®
Avalia a implementação STOP® em sua instalação, para
mensurar o sucesso de sua implementação, identificar falhas e
recomendar os próximos passos para melhorar seu programa
de segurança por observação.

STOP DataPro®
Uma aplicação online que otimiza o valor dos programas
STOP® tornando mais fácil registrar e analisar os dados
de performance em segurança e gerar relatórios. Fácil
e rapidamente, permite um entendimento profundo
da segurança no local de trabalho, usando os dados de
observação STOP® para avaliar resultados, identificar
tendências, acompanhar ações corretivas e monitorar a
frequência e a efetividade das observações de segurança.
Agora também conta com um app móvel que pode ser
utilizado em dispositivos iOS ou Android.

Por mais de 30 anos, DuPont™ STOP® ajuda organizações
para evitar lesões. Junte-se a milhares de empresas e
organizações governamentais do mundo todo que
descobriram os benefícios deste programa em termos
financeiros. Veja você mesmo como a DuPont Sustainable
Solutions está ajudando as pessoas a terem o local de
trabalho mais seguro possível.

®

Ligue grátis para 0800 17 17 15 ou escreva para atendimento@training.dupont.com
Visite www.training.dupont.com.br

Copyright © 2018 E.I du Pont de Nemours and Company. Todos os direitos reservados. A Logomarca Oval DuPont, DuPont™,
são marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company ou suas afiliadas.

