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A Importância da CIPA nas empresas
Fazer prevenção não é uma atividade fácil. Fazer prevenção depende de muitos fatores e variáveis. Fatores e variáveis
que se alteram de empresa para empresa. A segurança do trabalho e prevenção de acidentes deve ser trabalhada com
o uso de diversas ferramentas.
Certamente, a CIPA é uma ferramenta de prevenção de extrema importância nas empresas. Essa importância está
atrelada a forma de atuação da CIPA. As CIPA's são, em parte, constituídas por membros representantes dos
trabalhadores. São, em sua maioria, pessoas "exemplos" ou "referências" dentro do "chão de fábrica" e dessa forma a
comunicação, levantamento e fiscalização torna-se mais fácil.
Muitas vezes a CIPA consegue chegar onde o SESMT não chega como aos detalhes "escondidos" no desempenho das
atividades pois a CIPA é formada pelos próprios trabalhadores e executores dessa atividade. O SESMT e a própria
empresa devem investir nessa ferramenta disponibilizando condições de atuação.
Quando a CIPA está bem dimensionada ela consegue representar toda a empresa, todos os setores e dessa forma
poderá ser utilizada pelo SESMT e pela própria empresa para as seguintes ações:


Inspeções permanentes nos locais de trabalho;



Auxílio na implementação de novas ações de prevenção de acidentes;



Fiscalizações preventivas como em relação ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI;



Supervisão do cumprimento das Ordens de Serviços;



Incentivo à participação dos trabalhadores nas campanhas internas de prevenção de acidentes do trabalho ou de
qualidade de vida;

Envie sua contribuição para o CIPA Suporte! Fale sobre o seu case de sucesso em relação a atuação da CIPA na sua
empresa.
João Carlos Pinto Filho
www.cipasuporte.com.br
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