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Importância do DDS

Os benefícios da implementação do DDS na sua
equipe são inúmeros. Como por exemplo:

O Diálogo Diário de Segurança (DDS) é uma



Segurança durante trabalho;

conversa curta e cotidiana com os colaboradores



Conscientização dos colaboradores;



Aumento da produtividade;

Esta conversa é muito utilizada pelos Técnicos e



Maior valorização dos colaboradores;

Engenheiros da Segurança do trabalho.



Criação de novas ideias;

Os colaboradores são orientados a como trabalhar



Melhor

sobre os riscos no trabalho, como evitá-los e
sobre a importância da Segurança do Trabalho.

de forma segura, mas não são apenas estes
assuntos a serem abordados. Temas relacionados
à saúde física, saúde emocional, meio ambiente,
boas práticas devem estar no plano de conversas.

comunicação

entre

os

colaboradores.
Esta ferramenta é de extrema importância para os
estabelecimentos, para criar um ambiente mais
seguro, harmonioso em prol do seu objetivo.

Mas e eu? Consigo implantar o DDS no meu
estabelecimento
Implemente o DDS, determine um tempo para
Como o DDS são pequenas conversas diárias
com a equipe, é de grande valia adotar esta
ferramenta no início dos turnos de trabalho para

conversarem sobre os principais pontos do seu
negócio, trabalhem em equipe e caminhe para a
melhor versão do seu estabelecimento.

garantir o alinhamento da equipe.

“O talento vence jogos, mas só o trabalho em
Normalmente os diálogos são entre cinco e quinze
minutos, o que não acarretaria no atraso das

equipe ganha campeonatos.” Michael Jordan

preparações. Por isso é bom que se estabeleça a

REFEREÊNCIA

cada dia uma pessoa responsável para repassar o
conteúdo na reunião.
Os temas a serem abordados podem variar com o
cotidiano da sua equipe bem como, os pontos
críticos

a

serem

melhorados;

as

maiores

Gestão de Segurança Privada – O que é DDS?
Conceito,

objetivo,

benefícios,

como

fazer.

Disponível em: encurtador.com.br/dgrE1

reincidências ocorridas no estabelecimento; sobre

SOC – O que é Diálogo de Segurança e sua

as dúvidas frequentes e demais assuntos como,

importância para as empresas. Disponível em:

autoestima, liderança, trabalho em equipe.

encurtador.com.br/fsFUW

