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O Programa de
Gerenciamento de Riscos
(PGR) é um documento
dinâmico e não estático e
você, profissional de SST,
precisa saber como
elaborá-lo.

Você está pronto?
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O PGR é um instrumento para
guiar uma organização
quanto à prevenção dos
riscos ocupacionais.

Por isso, trazemos aqui 15
dicas para você elaborar um
PGR que atenda a sua real
finalidade, que traga resultados
e não seja um documento de
gaveta.



1        Consulte e analise informações já
existentes (PPRA, PCMSO, Laudos,
AET, APR, Procedimentos, PCA, PPR…)

2        Conheça os processos de
trabalho e atividades realizadas

3        Estabeleça um contexto
(parâmetros e critérios de avaliação)

4        Realize um levantamento
preliminar de perigos

5        Selecione uma técnica/ferramenta
para a identificação de perigos



6        Realize a identificação de perigos

7       Selecione uma metodologia de
análise de riscos

8        Realize a análise de riscos

9        Faça a avaliação de riscos

10              Determine as ações a serem
realizadas



11              Defina os objetivos a serem
alcançados

12              Determine um cronograma

13              Defina os responsáveis

14              Determine os recursos
necessários

15              Defina as formas de
acompanhamento



Entretanto, só
elaborar não
basta! É preciso:
Implementar as ações determinadas
(plano de ação).

Acompanhar se as ações planejadas
foram implementadas e o resultado
da implementação.

E, com isso, estabelecer um processo
de melhoria contínua do desempenho
de SST, visando promover ambientes
de trabalho mais seguros e saudáveis.



Eu ajudo profissionais e empresas a reduzir custos, estar em
conformidade, preservar a sua imagem e promover ambientes

de trabalho mais seguros e saudáveis aos trabalhadores,
proporcionando-as serem mais lucrativas, competitivas e

socialmente responsáveis, através da gestão estratégica de
Segurança e Saúde no Trabalho – baseada em resultados.

 
Por formação, sou engenheiro de produção, pós graduando em

engenharia de segurança do trabalho e em gestão integrada
esocial, NTEP e FAP, técnico em segurança do trabalho, atuando

há mais de 10 anos na área de SST. 
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Se você julga que esse
conteúdo foi relevante,
ajude-nos a espalhar:

Compartilhe esse
ebook com um amigo
e colegas da área nos
grupos de
Profissionais de SST
no Whatsapp 

https://growp.app/i/7buE6


APERTE AQUI 
PARA ENTRAR NO GRUPO DE
CONTEÚDOS SST ONLINE

APERTE AQUI 
PARA ENTRAR  NA LISTA DE EMAIL
DE CONTEÚDO SST ONLINE
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS ONLINE

SST no eSocial, GRO & PGR, Ergonomia,
Aposentadoria Especial, PPP, LTCAT 
 Tibutação de SST, SAT, FAP GILRAT
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Nossa missão é produzir conteúdos e
cursos online para proporcionar a
construção do conhecimento em
Saúde e Segurança do Trabalho

www.sstonline.com.br

Conheça nossos conteúdos
e cursos no site:

https://sstonline.com.br/
https://sstonline.com.br/
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JUNTE-SE A NÓS NAS
REDES SOCIAIS
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