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Problema/risco
No Brasil, 40% dos acidentes de

trabalho estão relacionados a

quedas de funcionários em altura,

de acordo com o Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE). No

entanto, muitos dos acidentes

podem ser evitados com prevenção.

Quem investe na segurança e na

saúde do trabalhador investe na

longevidade do negócio. Afinal,

pessoas saudáveis produzem melhor

e por mais tempo. A economia gira

com mais produção, consumo e

empregos.



Problema/risco

Na EDP a maioria das atividades de

campo são realizadas em altura.

Desta forma foi diagnosticada uma

situação de risco extremo na

utilização de escada manual

extensível ou singela, devido ao risco

de acidente por tombamento da

escada quando não se tem nas

fachadas prediais o ponto para

amarração e que consequentemente

impossibilita a instalação de linha de

vida.



Objetivo
 Eliminar o risco de queda do colaborador

quando em trabalhos em altura utilizando

escada manual nas fachadas prediais;

 Reduzir a quantidade de recusas de

serviços e custo operacional.

Princípios  básicos:

• Segurança

• Inovação

• Praticidade



Aplicação
Utilização do equipamento em local de difícil acesso que

impossibilita o uso de veículos (cesta aérea; escada giratória) e locais

sem ponto de ancoragem para amarração da escada manual.



O Equipamento

Estabilizador de Escadas
Patente requerida



Resultados
• Segurança

Atendimento a um dos requisitos estabelecido para

controle dos Riscos Críticos da EDP, eliminando a

possibilidade de queda devido a não possuir ponto de

ancoragem em fachadas para amarração da escada.

• Redução de custo operacional
Por questão de recusas, grande porcentagem dos  

serviços não são realizados pela primeira equipe, 

fazendo com que ocorra novo deslocamento ao local 

com os recursos necessários. O estabilizador de 

escadas representa menor custo operacional em 

relação a cestas aéreas e escadas giratórias.



Resultados

• Impacto nos indicadores de Qualidade

Com o estabilizador de escadas, os serviços antes

paralisados, podem ser executados agora com total

segurança e rapidez, pois o equipamento leva em

média 1 minuto para ser montado por equipe

treinada.

Melhoria na satisfação dos clientes com a redução das

recusas de serviços e dos prazos de atendimento,

aumentando desta forma a qualidade dos serviços.
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Contato:
Montagem do estabilizador ( 00:01:53 ) – Fabricante ZF Metal



Estabilizador de Escadas
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Contato:
Desmontagem do estabilizador ( 00:01:15 ) - Fabricante ZF Metal
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Contato:

Teste na EDP                         Ensaio - Fabricante ZF Metal

Carga de trabalho 800kg e 
resistência a queda 900 kg



Status EDP

• Pesquisa de mercado;

• Laudo de teste e certificação;

• Testes práticos e ensaios na EDP ES/SP;

• Homologação junto a Segurança/Engenharia e Operacional;

Criação de ficha técnica;

• Criado o código de compra;


