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Resumo 

No decorrer desse trabalho vamos abordar sobre a importância do DDS - 

diálogo diário de segurança, e para entender com mais facilidade o que 

significa esse diálogo, falaremos também sobre segurança do trabalho.  

Palavras chave: Segurança. Diálogo, Trabalho. 

Introdução 

A atualização diária sobre segurança do trabalho e diálogos diários de 

segurança podem não ser tão atraentes quanto ler um livro de romance, mas o 

importante é o que o texto pode acrescentar, e quando se trata de segurança, o 

que é pouco torna-se muito, o que parece ser inofensivo pode ser um grande 

perigo, por esse motivo precisamos estar sempre atentos e preparados para 

evitar acidentes, e falar sobre esse assunto com frequência  é uma das 

maneiras de mater a prevenção. 

O diálogo diário de segurança-DDS é uma maneira de deixar as informações 

sempre frescas na memória dos funcionários, se você fala com frequência 

sobre um assunto, dificilmente ele será esquecido, portanto, isto já justifica a 

importância de faze-lo. 

Objetivo 

Informar as pessoas que segurança do trabalho é algo extremamente 

importante, e que diálogos diários de segurança possibilitam conscientização. 

Metodologia 

De acordo com Castro (2006, p.31) metodologia é um ponto de encontro e de 

convergência – ou não – entre pesquisadores e filósofos. O objetivo da 

metologia é o de convidar a ciência a especular e o de convidar a filosofia a 

interessar-se pelos problemas práticos. Em resumo, o objetivo da metodologia 

é o de ajudar-nos a compreender, nos seus termos mais amplos, não os 

produtos da pesquisa, mas os próprio processo.  

O recurso como nos aponta Borges, Tauchen e Souza (2015, p. 87)  

[...] na aula universitária, por exemplo, a inovação indica gestão e 
produção de conhecimento. O ensinar é uma pratica incansável, que 
instiga o aluno a pensar, a refletir, a criar e a problematizar, deste 
modo, para os professores que buscam a inovação na pratica 
procuram romper, ao logo de seus percursos didáticos, com o modo de 
pensar simplificador. A metodologia usada nesse trabalho foi por 

pesquisas bibliograficas. 

 



Desenvolvimento  

Na segrança do trabalho, uma série de medidas técnicas, médicas e 

psicológicas são destinadas a preservação de acidentes, envolvendo a 

educação aos trabalhadores, com informações, orientações e consciência da 

prevenção de acidentes. 

Em relação a toda a área de saúde ocupacional, nota-se que o trabalho é fonte 

de lesões, adoecimentos e mortes – são acidentes de trabalho em que a 

relação com a atividade laboral é mais evidente, mas existem também as 

doenças provocadas pelas condições especiais em que o trabalho é 

executado, e nem sempre é fácil descobrir a ligação entre elas. 

As causas para a ocorrência desses fatores podem ser técnicas, 

organizacionais e humanas – esta última com papel essencial para a 

segurança do trabaho. 

Por isso, é fundamental que planejamentos e projetos de sistemas de trabalho 

antecipem os riscos que possam afetar a saúde dos trabalhadores, e que estes 

riscos sejam eliminados ou ao menos restritos ás condições de controle, 

ampliando a segurança. (ROSSETE, 2014, pág. 9). 

A importância do DDS - diálogo diário de segurança 

De acordo com Carvalho (2016, p. 5), DDS - diálogo diário de segurança é uma 

reunião de curta duração, realizada pelos líderes ou pessoas indicadas com 

sua equipe, enfocando sempre questões relacionadas com as áreas de 

higiene, segurança, meio ambiente e qualidade. 

O objetivo do DDS é manter os funcionários sempre informados dos riscos que 

correm no dia a dia e durante o trabalho e como reduzir esses riscos. 

Mantendo o hábito desse diálogo, é possível melhorar o entendimento e a 

percepção dos riscos que as pessoas correm todos os dias, que por muitas 

vezes passam despercebidos, e a partir daí saber como evita-los. 

(CARVALHO, 2016, p. 25). 

Essa reunião pode ser realizada no início ou no fim da jornada de trabalho, 

antes ou depois de alguma tarefa especifica ou quando o responsável julgar 

necessário, embora o nome seja diálogo diário, ela pode ser realizada 

diariamente, semanalmente ou mensalmente, de acordo com os padrões de 

educação de adultos o tempo não pode exceder a 15 minutos. O local deve ser 

confortável para que todos sintam à vontade para conversar, questionar e 



também dar ideias, o ideal é que seja bem participativo.(CARVALHO, 2016, p. 

26) 

Agora que você já tem todas essas informações, não conviva com condições 

inadequadas de trabalho, busque sempre uma solução! Todos nós, todos os 

dias somos responsáveis pela melhora contínua de nossa qualidade de vida no 

trabalho, para conseguirmos um bom ambiente de trabalho, é necessário 

adotarmos ações que permitem a antecipação aos riscos das nossas tarefas. A 

antecipação aos riscos, não é nada complicado, basta enxergarmos uma 

melhor forma de fazer nosso trabalho, identificando aqueles fatores que podem 

contribuir para um incidente ou acidente uma lesão ou uma contaminação 

ambiental. 

Todo o trabalhador deve comunicar as condições inseguras que identifique no 

seu local de trabalho. Quando a pessoa identificar qualquer anormalidade que 

possa gerar qualquer perda, deve procurar imediatamente solucionar ou 

minimizar essa irregularidade, avisando seu superior imediato ou pessoal da 

segurança. (CARVALHO, 2016, p. 106). 

Considerações 

Com todas as pesquisas efetuadas no decorrer deste, foi possível 

compreender que segurança é coisa séria e que todos devem zelar por ela, 

tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Que a atenção no trabalho deve 

estar sempre redobrada, e que uma maneira de se manter preparado é o 

diálogo diário de segurança. 
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