
ENGETEC
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

TREINAMENTO IN COMPANY

ANÁLISE E GESTÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Objetivo: Ajudar gerentes de linha, supervisores, 

encarregados, líderes e profissionais de segurança 

a conduzir a Investigação de Acidentes e Incidentes 

de forma eficaz, visando evitar no futuro, a 

reincidência de eventos do mesmo tipo.

Local: Dentro das instalações de sua empresa.

Público Alvo:  Gerentes, Coordenadores, 

Supervisores de Operação e Manutenção, Líderes 

e Encarregados,  Engenhei ros,  Técnicos 

especialistas e Gestores de Contratos.

Duração: 02 dias

Tópicos Principais: Os desafios na Investigação 

de Acidentes e Incidentes, Requisitos Legais 

aplicáveis, Coleta e Análise das Informações, 

Entrevistas Eficazes, Análise de Causa Raiz, 

Metodologia 6M, Definição de plano de ação eficaz, 

Sistema de Gerenciamento.  

Diferencial: As melhores práticas e técnicas para 

quebras de paradigma que irão contribuir para a 

mudança comportamental das equipes frente a 

uma investigação de acidentes e incidentes.

O TREINAMENTO

Este treinamento ajuda gerentes de linha, coordenadores, 

supervisores de operação e manutenção, encarregados, líderes, 

engenheiros, técnicos especialistas, gestores de contrato e 

profissionais de segurança a conduzir a Investigação de Acidentes e 

Incidentes de forma eficaz, visando evitar no futuro, a reincidência de 

eventos do mesmo tipo.

A ENGETEC utiliza uma abordagem de equipe multidisciplinar para 

realizar as investigações de acidentes e incidentes. Um grupo de 

pessoas com especializações diversas, incluindo o próprio envolvido 

no evento, que trabalha em conjunto para determinar os pontos-chave 

ou causas raízes que contribuíram para a ocorrência do evento e 

determinar como eles devem ser tratados. O objetivo é entender o que 

aconteceu, por que aconteceu e quais as oportunidades de melhoria 

que encontramos com este acontecimento, não focando na busca de 

culpados.

O treinamento apresenta um processo de investigação de acidentes e 

quase acidentes eficaz e enfoca nas habilidades necessárias para 

investigá-los de forma efetiva, focando na identificação das 

oportunidades de melhoria e em ações preventivas. 

A METODOLOGIA

O formato do curso se baseia no aprendizado em grupos, que 

interagem entre si com discussões, análises e aplicam 

informações de apresentações, estudo de casos e análise de 

situações, isso tudo, tomando como base o histórico de acidentes 

ocorridos na empresa. Os participantes terão experiência em 

coletar informações através da técnica dos 6M’s e análise dos 5 

Porquês para identificação e tratativa das causas raízes que 

contribuíram para a ocorrência do evento.

O INSTRUTOR

Os instrutores da ENGETEC são especialistas em Segurança do Trabalho, reconhecidos no mercado como líderes comprometidos e 

inovadores que irão compartilhar sua rica experiência em processos de investigação de acidentes e incidentes. 
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TÓPICOS ABORDADOS

ð Os desafios na Investigação de Acidentes e Incidentes

ð Requisitos Legais aplicáveis

ð Coleta e Análise das Informações

Ÿ Benefícios
Ÿ Processo de Investigação
Ÿ Seleção da equipe multidisciplinar

ð Entrevistas Eficazes

Ÿ Técnicas Efetivas e sua importância

ð Análise de Causa Raiz

Ÿ Pontos-Chave
Ÿ Metodologia e Analise dos Porquês

ð Metodologia 6M

Ÿ Método
Ÿ Matéria Prima
Ÿ Mão de Obra
Ÿ Máquina
Ÿ Medição/Medidas
Ÿ Meio Ambiente

ð Definição de Plano de Ação Eficaz

Ÿ Ações de Contenção
Ÿ Ações Corretivas e Preventivas
Ÿ Análise de Eficácia

ð Sistema de Gerenciamento

Ÿ Como identificar Oportunidades de Melhoria
Ÿ Gerenciar ações de forma eficaz

ð Compromisso com o sucesso

Ÿ Follow-up
Ÿ Plano de ação

A ENGETEC é uma empresa de consultoria que oferece aos 

seus clientes os benefícios de uma empresa de prestação de 

serviços completa na área de Engenharia de Segurança do 

Trabalho,  Gestão de Contratados, Laudos Técnicos, Higiene 

Ocupacional, Treinamentos e Palestras, Perícias Judiciais, 

Ergonomia, Medicina do Trabalho, Gestão Ambiental e 

Prevenção de Incêndios.

Só na ENGETEC você encontra um serviço completo com 

qualidade técnica e jurídica, aliada ao preço justo.

FALE CONOSCO!

VAMOS AONDE VOCÊ PRECISAR
ATENDIMENTO EM TODO TERRITÓRIO 

NACIONAL.

WWW.ENGETECCONSULTORIA.COM.BR

COMERCIAL@ENGETECCONSULTORIA.COM.BR
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