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 Esse e-book é um passo a passo onde você vai aprender os 7 Passos 
Para Realizar Uma #SIPATMemorável. Seguindo esse roteiro, a organização 
dessa semana tão importante para as empresas será muito mais simples e 
eficiente. 

Introdução
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 A sigla SIPAT significa “Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho”. Como o nome sugere é uma semana em que são realizadas ativida-
des voltadas para a prevenção de acidentes no trabalho, doenças ocupacio-
nais e de promoção de qualidade de vida em geral. 

 Como podemos observar na lei abaixo, é obrigatória a realização anual 
da SIPAT independente da quantidade de funcionários e o tamanho da em-
presa. Isso acontece porque é entendido que os pontos abordados são muito 
importantes para não se preocupar, independente do número de colaborado-
res. 
 De acordo com a lei: Portaria N° 3.214, NR 5, item 5.16 letra “O”,  “Pro-
mover, anualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho (SESMT) onde houver, a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho (SIPAT)” . Onde houver o SESMT ela e responsável 
de organizar a SIPAT em parceria com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes).

Mas afinal, o que é SIPAT?
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 Além de tratar diversos temas relevantes sobre segurança, ela também 
é uma forma de conscientizar o colaborador e ajudar a combater problemas 
domésticos que podem estar prejudicando sua qualidade de vida e consequen-
temente seu trabalho, como por exemplo, alcoolismo, drogas, tabagismo, DST, 
entre outros fatores que podem influenciar no desenvolvimento pessoal e pro-
fissional.
 Uma empresa que realiza uma SIPAT eficiente, aqui chamada de #SIPAT-
Memorável, conquista diversos benefícios, sendo os principais: 

• Funcionários mais felizes e saudáveis;
• Funcionários mais motivados, conscientes e engajados;
• Diminuição de acidentes, doenças e afastamentos; 
• Diminuição da rotatividade de funcionários;
• Diminuição do número de processos trabalhistas;
• Melhora na comunicação e relacionamento. 
• Melhora na imagem da empresa.

 Por ser uma semana de grande importância na empresa ela não pode ser 
feitas as pressas. Veja abaixo quais são os 7 passos para deixar a sua #SIPATMe-
morável!

Quais os benefícios de uma 
SIPAT Memorável?
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 A CIPA é um grupo de representantes da própria empresa que, esco-
lhidos através de eleições, são responsáveis pela organização de toda SIPAT, 
regulamentada pela legislação brasileira através da Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT) nos artigos número 162 e 165 e na Norma Regulamentadora 
NR5.
 Para esse e-book, partimos do pressuposto que a empresa já tenha sua 
CIPA formada ou ainda a presença da SESMT.

0 CIPA / SESMT
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 A SIPAT só será um sucesso se for executada mediante planejamento. 
Sem planejamento as chances de sucesso serão mínimas. 

 Para começar o planejamento é preciso definir qual o objetivo principal 
da SIPAT. Diminuir acidentes específicos, se atentar para algo relevante da 
qualidade de vida, etc... Depois de definir qual o objetivo é interessante criar 
uma frase de Twitter (até 140 caracteres) que resuma bem esse grande objeti-
vo. Então escreva no espaço abaixo qual a frase que representa sua SIPAT:

1 Planejamento Inicial

“
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 Outro ponto importante no planejamento é definir as funções de cada 
membro. A escolha de tarefa entre os participantes deve ser feita levando em 
consideração a habilidade de cada pessoa, assim ela trabalhará com mais 
confiança e fará um trabalho de melhor qualidade. Agora preencha o quadro 
abaixo definindo as funções de cada um: 

NOME FUNÇÃO

Buscar Orçamentos com Fornecedores

Pesquisar Temas

Definir espaço (local)

Analisar problemas recorrentes

Definir Intervenções

*Exemplo de quadro. Adaptar conforme necessidades. 
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 O último ponto do planejamento, e não menos importante, é analisar 
a verba disponível. Essa análise é essencial para ter uma noção de que ativi-
dades podem ser feitas. Por isso é importante sensibilizar o responsável da 
liberação da verba, mostrando os principais benefícios que uma #SIPATMemo-
rável pode trazer (ver na introdução).

ATIVIDADES VERBA DISPONÍVEL

Intervenções R$

Divulgação R$

Equipamentos R$

Estrutura R$

Brindes e Prêmios R$

R$

R$

R$

Outros R$

TOTAL R$

*Exemplo de quadro. Adaptar conforme necessidades. 
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2 Definição dos Temas

 Para estabelecer os temas é preciso levar em conta a segurança e a ne-
cessidade  dos colaboradores voltados para realidade da empresa. Podemos 
dizer que são três principais pontos que devem ser analisados para poder 
elaborar os temas das palestras, teatros e até mesmo dos jogos.

 O primeiro ponto é analisar o que os colaboradores gostariam de ter na 
SIPAT e a melhor forma é fazendo uma pesquisa interna com todos os colabo-
radores. Ninguém melhor do que os próprios trabalhadores para dizer quais 
são suas reais necessidades. Além disso, você inclui o colaborador em uma 
tomada de decisão, dando voz a ele e gerando um engajamento maior ainda.
 
 O segundo ponto é analisar quais são os acidentes ou problemas mais 
recorrentes dentro da empresa. Essas informações podem ser conseguidas 
com análise dos relatórios da Segurança do Trabalho, ou até mesmo com a 
análise das justificativas de faltas e afastamentos junto ao RH da empresa.
 
 O terceiro e ultimo passo é analisar o que os diretores e a gerência gos-
tariam de ter na SIPAT. Como líderes eles devem saber o que pode ser feito 
para melhoria da empresa, mesmo que os liderados não saibam, tanto na 
questão da segurança como também na questão motivacional dos colabora-
dores.
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DEFINIÇÃO DO TEMA TEMA

Pesquisa interna (mais votado)

Dados da Segurança do Trabalho

Dados do RH

Escolha da gerência

O Ideal é usar as três maneiras para definir os temas, então preencha o qua-
dro abaixo:

“
Tema principal escolhido:

*Exemplo de quadro. Adaptar conforme necessidades. 
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3 Definir formas de intervenções

 Depois de definidos os temas, o próximo passo é decidir como o conteú-
do será exposto aos colaboradores. As opções são divididas em três principais 
possibilidades e você pode saber mais sobre elas clicando nos nomes abaixo:

• Palestras
• Teatros
•  Jogos

 Para te ajudar a decidir fizemos um quadro comparativo com todos os 
serviços.

Intervenções Ideal para Características

Palestras técnicas Trasmitir conhecimentos técnicos sobre 
determinado tema 60 minutos de duração

Palestras Impactantes Gerar reflexão e mudança comporta-
mental nos colaboradores

Entre 45 e 90 minutos (depen-
de do tema/palestrante)

Teatro Empresa Transmitir conhecimento e gerar refle-
xão de maneira criativa e com humor

50 minutos de duração. Dois 
ou três atores.

Blitz Teatral
Levar conhecimento e gerar reflexão di-
retamente nos postos de trabalho. Sem 
precisar paralizar a produção

Esquetes teatrais com 15 minu-
tos de duração nos postos de 
trabalho. 

Jogos Educativos
Conscientização através de jogos lúdi-
cos e brincadeiras. Sem precisar parali-
zar a produção

Realizado em local com grande 
tráfego de pessoas.

Gincanas Corporativas Conscientização e integração dos cola-
boradores

Totalmente personalizada de 
acordo com o interesse da 
empresa

http://www.qualitasipat.com.br/palestras
http://www.qualitasipat.com.br/palestras
http://www.qualitasipat.com.br/teatro
http://www.qualitasipat.com.br/teatro
http://www.qualitasipat.com.br/jogos-educativos
http://Gincanas Corporativas
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 Veja alguns exemplos:

TEMA INTERVENÇÃO

 Após analisar as melhores opções preencha o quadro 

*Exemplo de quadro. Adaptar conforme necessidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTnK5f7yNeU
https://www.youtube.com/watch?v=D8nDGjWQJwg
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4 Construindo um Cronograma

 Com temas e formas de intervenções escolhidos é muito importante 
criar um cronograma da SIPAT. Além de organizar as atrações, também deverá 
ser utilizado para divulgação interna, informando a todos os colaboradores 
tudo sobre a SIPAT.

 Isso também vai facilitar sua vida durante a realização da SIPAT. 

 Preencha agora o calendário abaixo:

Intervenções SEG TER QUA QUI SEX

Data

Local

Horários

Tema

Formas de intervenção

Profissionais/Fornecedores

Brinde/Prêmios (se houver)

*Exemplo de quadro. Adaptar conforme necessidades. 
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5 Gerando Engajamento

 De nada adianta escolher os melhores temas e intervenções e planejar 
tudo da melhor maneira se não tiver participação do público, por isso a im-
portância de gerar engajamento nos colaboradores.  
 
 A melhor opção é, sem dúvida, a DIVULGAÇÃO INTERNA CRIATIVA, que 
além de interagir com os funcionários também já comunica tudo o que vai 
acontecer durante a semana, aumentando muito o interesse. 

 Outra opção muito utilizada é a divulgação através de material gráfico, 
sendo distribuídos em formas de flyers, colados nos murais em forma de ban-
ners, ou até mesmo via e-mail interno. 

 Outra maneira de engajar os funcionários é distribuindo brindes para 
todos os participantes ou fazendo sorteios de prêmios ao final de cada ação, 
apenas para os participantes que tiverem presentes.

 O ideal é utilizar as três formas, então agora marque um X nas opções já 
realizadas:

Material gráfico para divulgação;
Serviço de divulgação animado;
Brindes/prêmios para os colaboradores;

https://www.youtube.com/watch?v=KvXYnRj2L8Y
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6 Executando

 Depois de tudo planejado, tudo definido, divulgação realizada e tudo 
pronto para o evento, agora é hora de executar!

 Para não se esquecer de nenhum detalhe é imprescindível a  criação de 
um checklist. Dentro desse checklist vai estar tudo o que precisa ser feito e 
conferido em cada dia, se atentando para os detalhes.

Existem banheiros próximos?
Existe água para todos na proximidade?
O local comporta a previsão de participantes?
O local tem iluminação necessária?
O equipamento audiovisual está ok?
Todos os fornecedores foram confirmados?

*Exemplo de checklist. Adaptar conforme necessidades. 
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7 Feedback

 O feedback é uma ferramentas que ajuda a solucionar problemas e/ou 
aprimorar algo que já seja bom. 

 É sempre importante colher os feedbacks no decorrer da semana para 
que ela possa ser melhorada de forma mais rápida e precisa.

 Segue abaixo um exemplo de feedback que você pode aplicar nos parti-
cipantes: 

O que você mais gostou?
O que podemos melhorar?

Pontuar as questões abaixo de 1 a 10, sendo
1 para ruim e 10 para EXCELENTE

Como avalia o local?
Como avalia a divulgação?
Como avalia a palestra?
Como avalia o teatro?
Como avalia os jogos?
Como avalia a participação dos colaboradores?
Como avalia a SIPAT
A expectativa foi atingida?

1-
2-

3-

*Exemplo de checklist. Adaptar conforme necessidades. 
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Conclusão

 Esse e-book é na verdade um guia prático para a criação de uma #SIPAT-
Memorável. Se você seguir ele até o final, tenho certeza que irá comemorar o 
encerramento de uma #SIPATMemorável.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES!

 As instruções contidas neste documento não devem ser interpretadas como uma promes-
sa ou garantia de uma SIPAT Memorável.
 Seu nível de sucesso em alcançar os resultados esperados depende do tempo que você 
dedica aos passos sugeridos, bem como do seu entendimento das ideias apresentadas, das 
técnicas serem corretamente utilizadas, de suas finanças e de seus conhecimentos e habilidades 
específicos.
 Como esses fatores diferem entre cada indivíduo, não podemos garantir o seu sucesso, 
nem somos responsáveis por quaisquer de suas ações.
 Todo e qualquer conteúdo contido neste documento se destina apenas a facilitar a realiza-
ção de uma SIPAT, não devendo este a única fonte de referência.
 As tabelas e checklist são exemplos para nortear a realização dos passos, porém elas de-
vem ser adaptadas conforme a realidade e necessidades da empresa que irá realizar a SIPAT.
 Deve também atentar-se para a legislação vigente, caso sofra alguma alteração posterior à 
data de publicação deste documento. 
 Em caso de dúvidas, não exite em entrar em contato conosco!
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 “Acreditamos que colaboradores saudáveis, informados, treinados e 
engajados são mais eficientes e produtivos, proporcionando crescimento 

da empresa em que trabalha.”

AUTORES: 
ANDRÉ SAMESHIMA SANTORO

THIAGO RUBIN

DIAGRAMAÇÃO:
DANIEL SAMESHIMA SANTORO

Copyright © 2016 - Qualitá - Lazer, Saúde e Bem Estar Ltda 
É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo sem prévia autorização dos autores

http://www.qualitasipat.com.br
mailto:contato%40qualitasipat.com.br?subject=E-book%20-%207%20Passos%20para%20uma%20SIPAT%20Memor%C3%A1vel

	Marcador 1

