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• Porque poucas empresas atuam estrategicamente em SST e entenda o diferencial perante a 
concorrência!

• Como realizar a Gestão Estratégica de Saúde e Segurança do Trabalho, independente da 
instabilidade na legislação brasileira.

• Aprender através de fluxograma as etapas do processo de gestão de saúde e segurança do 
trabalho, e os impactos na cultura e no resultado da empresa.

• Noções da gestão conforme a norma internacional ISO45001 (OHSAS18001). Aprimore os 
processos, conscientize as pessoas e melhore o ambiente de trabalho. Identifique perigos e 
avalie riscos de lesões e acidentes do trabalho. Implante ações preventivas e corretivas eficazes. 

• O que é o FAP, seu histórico e como gerir este número atribuído à empresa. 40,26% das 
empresas impugnaram o FAP - Fator Acidentário de Prevenção tiveram êxito. Aprenda a 
consultar e a gerir as informações que alteram a alíquota RAT que incide na mão de obra, 
majorando ao dobro ou reduzindo à metade com a influência do FAP.

• Quais os dados que influem o cômputo do FAP, como consultar e implantar ações preventivas.
• Como identificar e reagir em caso de doenças e de acidentes do trabalho. 
• Gerir a empresa de forma mais consciente, mantendo um ambiente salubre.
• Entender o desempenho da empresa em relação ao grupo econômico nos últimos anos.
• Discussão: cenário atual de incerteza política e pandemia.
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• Como realizar a impugnação administrativa do FAP e o monitoramento.
• O que é o e-Social, seus reflexos e como preparar a documentação básica de SST.
• Quais as principais legislações brasileiras de SST.
• Boas práticas na gestão de SST com foco no desempenho.
• Participantes fazem a consulta do FAP de um CNPJ com orientação (desde de que possua a senha 

de acesso).
• Desafio de Gestão Estratégica de Saúde e Segurança do Trabalho.
• Avaliação individual
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