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DIA DO BASTA 

Definição: É um dia em que a área de Operações incorpora a cultura de prevenção, onde todos os 
supervisores realizam auditorias de EPI/EPC junto aos técnicos de campo, a fim de identificar e mitigar 
eventuais desvios que possam se tornar um potencial acidente de trabalho. 
 
Resultado Esperado: Maior engajamento de todo o time e aculturamento da empresa no âmbito de 
Segurança do Trabalho, com foco na redução dos indices de acidentalidade. 
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✖ No momento da tomada de 
decisão de criação do Dia do 
Basta, a filial RS possuía o 
seguinte registro acidentário: 

• 08 acidentes em Maio/16  

• 07 acidentes no mês de Junho/16 

✖ Primeiro Dia do Basta Realizado 
em 06/07/2016 

 

 

Jun/2016 Jul/2016 

Dia do Basta 

06/07/2016 



Ação 1 - Implantação 

Ação 2 – Estender para as demais filiais 

Ação 3 - PSRs 

Ação 4 – Melhoria Continua 

JUNHO/16 JULHO/16 SETEMBRO/16 DEZEMBRO/16 JANEIRO/17 2018 2019 

 Mapeamento 
da necessidade 
de mudança de 
cultura e 
melhor 
entendimento 
de ST no Estado 
do RS 

 Planejamento e 
execução do 1º 
Dia do Basta da 
Serede no RS 

 Alinhar com as 
áreas de apoio 
as tratativas 
das NC 

 Realização do Dia 
do Basta nas 
demais filiais da 
empresa 

 Apresentação do 
resultado na 
reunião de 
fechamento do 
ano 

 Divulgação do 
case de sucesso 
para a nossa 
CONTRATANTE 

 Implantação da 
ação em todas 
as prestadoras 
de serviço 

 Compilação dos 
dados e cobrança 
da área de logística 
as entregas 

 Estender o Dia 
do Basta para 
as demais 
regionais da 
Empresa 

 Inclusão do Dia 
do Basta no 
cronograma 
anual de ST da 
Serede, com 
periodicidade 
de 04 meses  

 Buscar soluções pra 
melhorar a 
velocidade de 
identificação da NC 

 Aprimorar as 
formas de 
divulgação do 
Dia do Basta 

 Acompanhar o 
planejamento da 
ação junto com os 
“inspetores” 

 Manter a 
periodicidade da 
ação e estender 
para as regionais 
Norte e Nordeste 

Ação 5 - Manutenção 

 Inovar nas 
ações para que 
sempre haja 
incremento de 
inspeções 
realizadas de 
um evento ao 
outro 

Dia do Basta – Time Line 



Programa Ser Seguro – Time Line 

✖ Em 2018, o Dia do Basta passou a integrar a Governança em Segurança do Trabalho da empresa em 
todas as filiais. 



• Cada “Inspetor” deve 
planejar a atividade de 
inspeção de acordo 
com a sua realidade 
de funcionários 

Planejamento 

• No dia de realização 
das inspeções o 
“Inspetor” deve se 
dirigir ao local da 
atividade do 
funcionário e 
preencher o check list 
de inspeção 
especifico 

Realização 
• Após o preenchimento 

dos Check Lists o 
“Inspetor” deve inserir 
a inspeção no portal 
para que o SESMT 
compile os dados em 
tempo real 

Compilação Dados 

• Após a compilação 
dos dados, se 
identifica as Não 
Conformidades 
encontradas se 
estratifica o problema 
X gravidade e se trata 
junto às áreas de 
apoio 

Tratativa NC 
• Equipar todos os 

funcionários que por 
ventura estejam com 
equipamento 
danificado ou 
próximo de danificar 
e reorientar sobre o 
tema de ST junto à 
força de trabalho da 
empresa 

Conclusão/Resultado 

PLANEJAMENTO DA AÇÃO 



ACIDENTE ZERO SEMPRE 

CAMPANHAS DE ENDOMARKETING 



Gráfico Comparativo de Inspeções Realizadas - RS 
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Imagens das Inspeções 



Imagens das Inspeções 



Resultado Esperado/Alcançado 

Redução de 

54% após a 

implantação  

do Dia do 

Basta 

69 

36 32 

2016 2017 2018

N.º de Acidentes - Filial RS 
1) Redução de Acidentes do Trabalho  

Maior engajamento das equipes, que não são do SESMT, no cuidado, na 

atenção aos detalhes de Segurança do Trabalho, valorizando a utilização 

dos equipamentos de proteção, elevando assim a Cultura de SST no 

âmbito de toda a organização. 

2) Elevar a Cultura de Segurança do Trabalho 



Obrigado! 


