
COMO OBTER RETORNO DO INVESTIMENTO 
EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL







LEI Nº 6.514/1977 – CLT – Capítulo V – Da Segurança E Da Medicina Do  

Trabalho Portaria/1978 – Normas Regulamentadoras



6 CENÁRIOS em que a PREVENT WORK pode ajudar 
sua empresa a obter RESULTADOS financeiros com 

Engenharia de Segurança e Saúde.



PASSIVOS TRABALHISTAS
Redução/Eliminação

PROJETOS 
Análise/ Correção

PLANEJAMENTO 
Antecipação/Preparação

GESTÃO DE PRESTADORAS
Controle/Análise

SEGURO PATRIMONIAL
Redução/Manutenção

IMPOSTOS PREVIDENCIÁRIOS 
Controle/Redução



GESTÃO DE PRESTADORAS
Controle/Análise

A empresa tomadora na iniciativa privada e a

responsabilidade subsidiária.

• PPRA;

• PCMSO;

• ASO;

• Fornecimento de EPI;

• Treinamento;

• Obrigações Trabalhistas.

LEI Nº 13.429, DE 31 DE MARÇO DE 2017.



PASSIVOS TRABALHISTAS
Redução/Eliminação

R$28 bilhões
Gastos em 2016

Valor econômico

• Honorários Advocatícios de Sucumbência;

• Perícias Judiciais;

• Multas;

• Encargos Legais na Condenação;

• Viagens e Hospedagens;

• Custo com Pessoal;

• Sistemas e Consultoria.



S-1005 – Programas, Planos e Documentos (T.30)

S-2030 – NTEP Nexo Técnico

S-1060 – Ambientes de Trabalho (T.23)

S-1200 – Insalubridade e Periculosidade e Aposentadoria Especial (T.28)

S-1065 – Equipamentos de Proteção – EPI e EPC

S-2210 – Comunicação de Acidentes de Trabalho

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador (T.27)

S-2240 – Condições Ambientes do Trabalho Fatores de Risco (T.28)

S-2245 – Treinamentos e Capacitações (T.29)

EVENTOS DE SST NO eSOCIAL



PROJETOS 
Análise/ Correção



PLANEJAMENTO 
Antecipação/Preparação

PLANEJAMENTO

Consiste em um conjunto de ações que guiam para um

objetivo futuro. Planejar é decidir com antecedência,

devendo sempre identificar fatores como custos,

benefícios e recursos necessários.

PROGRAMAÇÃO

Uma programação eficiente é de suma importância.

Com ela, é possível aperfeiçoar os processos

produtivos, garantindo qualidade e confiabilidade,

além da redução de custos.

CONTROLE

O controle, por sua vez, envolve a avaliação de

resultados de operação e, se necessário, dá início ao

planejamento de uma ação remediadora no momento

em que os resultados se desviam do plano.



SEGURO PATRIMONIAL
Redução/Manutenção

BÁSICA E ADICIONAIS

• Incêndio, raio, explosão, implosão e fumaça.
• Danos elétricos;
• Quebra de máquinas;
• Equipamentos eletrônicos;
• Lucros cessantes (despesas fixas, lucro líquido e lucro bruto).

EXCLUSÕES GERAIS

Desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa de qualquer parte do objeto segurado,
inclusive quaisquer efeitos ou influências atmosféricas, cavitação, corrosão de origem
mecânica, térmica ou química, oxidação, ferrugem, umidade, chuva, escamação ou
incrustação.

Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparável ao dolo, atos propositais, fraude, má-fé, ação ou
omissão dolosa do Segurado ou de seus sócios controladores, dirigentes e administradores
legais e de seus respectivos beneficiários ou representantes legais, inclusive negligência em
usar de todos os meios comprovadamente ao seu alcance.

 SPDA

 Segurança de Barragem

 Sensores de Nível

 Proteção diferencial 

 Proteção contra carga desequilibrada 

 Proteção contra perda de excitação 

 Proteção contra motorização 

 Proteção de retaguarda para faltas externas 

 Proteção contra falta para terra no estator

 Proteção contra sobrevelocidade

 Proteção contra sobretensão

 Proteção contra sobrecarga

 Proteção contra subtensão

 Proteção de sobrefreqüência

 Relés de Sobrecorrente de Fase e de neutro 

 Medidores de Temperatura de Óleo 

 Medidores de Temperatura do Enrolamento

 Relés de gás ou de pressão

 Relés Diferenciais

Proteções Existentes

Riscos Operacionais/Riscos Nomeados



IMPOSTOS PREVIDENCIÁRIOS 
Controle/Redução





www.preventwork.com
contato@preventwork.com


