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SISTEMA ALERTA!
Sistema de Prevenção de Acidentes

SISTEMA

A conscientização e prática são as melhores
ferramentas para evitar acidentes

ALERTA!
Você já fez
a sua AAS hoje?
AUTOAVALIAÇÃO DE SEGURANÇA.

O principal desafio para manter elevado
o padrão de segurança no transporte
rodoviário é lidar com o
comportamento humano.
Em alguma situações, por autoconfiança
excessiva, pela rotina ou algum fator de
distração, o motorista adota condutas
inadequadas.
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COLETA SELETIVA
Matriz/ PR

Pirâmide do Sistema Alerta!
E suas cinco ferramentas para identificar práticas
inseguras

Está sendo implantado o sistema de
coleta seletiva interna na
Transportadora Nossa Senhora de
Caravaggio.
A proposta que foi niciada pela ação
Projeto Sacolinha, onde foram
confeccionadas sacolas a partir da
reutilização de banner’s já utilizados
em campanhas expiradas, agora faz
menção a separação consciente de
resíduos.
Esta ação visa a prática interna e sua
extensão a comunidade, buscando a
eliminação do desperdício e a
preocupação com o consumo
consciente.

Para evitar este tipo de problema e minimizar os
riscos nas operações em todos os setores das
empresas que transportam produtos perigosos, a
Raízen implementou, o Sistema Alerta!, que conta
com cinco ferramentas:
1- AutoAvaliação de Segurança (AAS):
que estimula os profissionais a avaliar riscos e pensar
em como reduzí-los antes de exercer qualquer
atividade;
2- Análise de Segurança da Tarefa (AST):
que estabelece o passo a passo de cada
procedimento e as medidas preventivas a serem
tomadas;
3- Observação para Prevenção de Incidentes
(OPI):
que verifica se os funcionários estão atuando de
acordo com os padrões da Raízen e os orienta em
caso de irregularidades;
4- Investigação de Quase Acidentes (IQA):
que analisa, a partir de relatos, episódios
potencialmente perigosos que, por pouco, não
geraram acidentes;
5- Investigação de Acidentes (IA):
que analisa os acidentes com o objetivo de
determinar as causas, estabelecer recomendações e
divulgar lições aprendidas.
Com isso, todos são beneficiados, mas
principalmente, a preservação da vida e das famílias.
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ORDENAÇÃO
Arrumar as coisas necessárias, agrupando-as
para facilitar seu acesso e manuseio

ELIMINAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO
Separar as coisas
necessárias e eliminar
as desnecessárias

LIMPEZA
Eliminar sujeira, poeira,
manchas de óleo do chão
e equipamentos
DESPERDÍCIO

AUTO
DISCIPLINA
Cumprir rigorosamente o que foi
determinado, preservando os
padrões estabelecidos

SAÚDE, SEGURANÇA
E LIMPEZA
Conservar a limpeza
dos ambientes, criando
padronização

As instalações sinalizadas
potencializam a participação dos
colaboradores, tornando a ação mais
eficaz.
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Fatores Externos

1- Falta de conhecimento ou habilidade
2- Fazer o trabalho de acordo com os
Procedimento ou as Práticas Aceitáveis
leva mais tempo ou requer maior esforço
3- Atalhos aos Procedimento ou as Práticas
Aceitáveis e positivamente reforçado
ou tolerado
4- No passado aos Procedimento ou as
Práticas Aceitáveis não foram seguidos e
nenhum incidente ocorreu
5- Falta de Procedimentos ou
Procedimentos...
6- Comunicação Inadequada das expectativas
Relativas aos Procedimentos ou as Práticas
Aceitáveis
7- Falta de Equipamento ou de Ferramentas
Adequadas
8- Fator externo
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