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ATITUDES IMPORTANTES DO MEMBRO DA CIPA 

Fonte: https://www.epi-tuiuti.com.br 

1) Ter proatividade 
A proatividade é o diferencial para qualquer pessoa no ambiente de 
trabalho. Quem é proativo tem a capacidade de influenciar os outros, 
sendo capaz de se adaptar à qualquer mudança, prever riscos e se 
mobilizar para enfrentá-los. O membro da CIPA deve adotar esta 
competência para a sua vida, já que ele é um dos responsáveis pela 
segurança da empresa. 

2) Ser organizado 
Os membros da CIPA devem organizar reuniões ao menos uma vez por 
mês, a fim de debater quais serão as próximas campanhas, medidas e 
atitudes preventivas. Portanto, ele deve estudar pautas, levantar 
questões, ouvir e anotar ideias relevantes e organizar todos os pontos 
formalmente para, em seguida, colocá-los em ação. A organização 
necessita caminhar ao lado deste profissional. 

3) Ser comunicativo 
O cipeiro é referência para todos os funcionários da empresa. Além dele 
precisar saber se comunicar de forma clara e objetiva com os empregados 
para orientá-los e ouvir suas dúvidas e questionamentos, ele deve 
também saber se comunicar com seus superiores para discutir ações e 
melhorias, criando boas relações com todos. 

4) Gostar de estudar 
É importante que o cipeiro tenha sempre vontade de se aprimorar. Quem 
lida com segurança do trabalho precisa entender de higiene ocupacional, 
NRs, análise de ambientes, legislação trabalhista, enfim, uma série de 
assuntos que estão sendo sempre atualizados com novidades 
importantes para a evolução das medidas preventivas. 

5) Ser responsável 
A responsabilidade deve ser o maior norteador do cipeiro, já que, por um 
lado, depende dele a segurança das vidas que trabalham no 
estabelecimento. Ele deve ter responsabilidade consigo mesmo, com as 
pessoas para quem trabalha e com as atividades que deve exercer. 
Comprometimento é uma das competências que precisam estar lado a 
lado com deste profissional. 

6) Ter empatia 
A empatia é uma habilidade cobiçada e procurada em diversos 
profissionais atualmente. Uma pessoa empática é capaz de evitar 
conflitos, criar relações e se colocar no lugar do outro para compreender 
o que ele quer transmitir. Para o cipeiro está competência é importante já 
que ele se relaciona constantemente com pessoas, sendo uma de suas 
obrigações transmitir e aplicar recomendações de segurança a todos os 
funcionários e ao ambiente de trabalho. 


