Um projeto inovador com a qualidade Proteção

MANUAL PARA SELEÇÃO DE EPI
Um dos grandes desafios da saúde e segurança do trabalho é a correta seleção do
equipamento de proteção individual. Um EPI mal escolhido pode representar um risco para o
trabalhador, pois causa a falsa sensação de proteção. O equipamento de proteção deve ser
escolhido a partir do risco a que está exposto o trabalhador. Algumas pessoas pensam que
apenas a existência de um CA (Certificado de Aprovação concedido pelo Governo Federal) válido
é garantia de que o EPI será adequado. É fundamental a escolha de um EPI válido para atenuar
o risco existente. Se não for para isto o equipamento perde sua função.
O Manual Para Seleção de EPI foi desenvolvido pela Revista Proteção exatamente para
ajudar na escolha adequada do equipamento. A cada edição da Revista um tipo de EPI é
enfocado de maneira objetiva e independente, visando orientar o profissional de SST ou mesmo
o responsável pelo setor de compras sobre as opções de EPIs que o mercado oferece para
determinados riscos. Uma luva de proteção contra riscos químicos pode ter CA, mas pode
prejudicar um trabalhador que se expõe a um risco mecânico.
As empresas de forma competente oferecem informações neste sentido sobre a sua
linha de produtos, mas muitas vezes o consumidor fica na dúvida sobre se no mercado existem
soluções diferentes. O Manual Para Seleção de EPI surge exatamente para ajudar neste processo
de escolha adequada, uma etapa fundamental para a garantia da segurança do uso do
equipamento por parte dos trabalhadores.
Além de estar na edição impressa da Revista Proteção, o Manual estará disponível no
site Proteção +, ampliando a abrangência do conteúdo. Este material estará disponível de forma
gratuita no site por pelo menos 12 meses a contar do mês de publicação do conteúdo na edição
impressa. Isto permite que profissionais de segurança, gestores, compradores esclareçam suas
dúvidas sobre como escolher bem seus EPIs.
Portanto, além da abrangência da edição impressa junto a milhares de profissionais que
assinam Proteção, um trabalho de promoção do conteúdo será desenvolvido junto às redes
sociais, inclusive com a possibilidade de ser baixado um e-book com o conteúdo.
Sua empresa pode participar deste projeto de três formas diferentes:
- Patrocínio por produto.
- Módulo no Guia de Fornecedores na edição impressa da Revista Proteção e no site Proteção +
- Anúncio na edição impressa da Revista Proteção
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Patrocínio por Produto
O patrocinador de Produto do projeto do Manual Para Seleção de EPI vai estar presente
com sua marca no material promocional do produto que patrocinar.
- Anúncio de 1 página junto ao conteúdo do Manual
- Banner na área em que o Manual estará disponível no site Proteção + no produto escolhido
- Marca junto ao material de divulgação do Manual do produto escolhido
- Módulo cortesia no Guia de Fornecedores na edição impressa e no Site Proteção +
- Anúncio de 1 página no ebook do Manual disponibilizado no site Proteção +
- Versão customizada do ebook do Manual com exclusividade de anúncio em formato PDF que
pode ser disponibilizada aos clientes.
- 10 exemplares da Revista Proteção impressa de cada edição em que for publicado o Manual
do produto escolhido
- 50 acessos da edição digital da Revista Proteção da edição em que for publicado o Manual do
produto escolhido
Investimento:
3x R$3.100,00
1X R$8.400,00
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Módulo no Guia de Fornecedores
O Guia de Fornecedores do Manual Para Seleção de EPI será uma página destacando as
opções de fornecedores do produto tanto na edição impressa quanto na edição digital. Serão
colocados neste Guia o logotipo da empresa, o Nome, o telefone, e-mail e o site. Na versão do
site Proteção o endereço web terá link direto para a página da empresa.
Na versão impressa o guia terá módulos de 6cm X 3cm (modelo abaixo). No site do
Manual será colocado o logotipo da empresa e um link para o site do produto. A publicação dos
módulos tanto na versão impressa quanto na versão no site será em ordem alfabética.
Investimento:
1x R$500,00



Formato padrão do Guia corresponde a uma página da Revista Proteção 21cm x 27,5cm. Por questões
estéticas a altura do Guia poderá ser menor dependendo do número de empresas participantes
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Anúncio na edição impressa de Proteção
Caso sua empresa não queira ser um patrocinador pode optar por um anúncio na edição
impressa de Proteção. Você aproveita o interesse do tema e destaca sua marca junto a
profissionais altamente qualificados e que tem interesse no seu produto.
Investimento:
Tabela normal. Solicite o Midia Kit da Revista Proteção
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CALENDÁRIO DE PRODUTOS
Maio/21

Proteção Ocular e Facial (era para começar em março)

Fechamento 9/abril

Junho/21

Proteção Contra Quedas

Fechamento 10/maio

Julho/21

Proteção das Mãos

Fechamento 10/junho

Agosto/21

Proteção da Pele

Fechamento 9/julho

Setembro/21

Proteção dos Pés

Fechamento 10/agosto

Outubro/21

Proteção Respiratória

Fechamento 10/setembro

Novembro/21 Proteção Auditiva
Fechamento 11/outubro

Março/21

Proteção da Cabeça

Fechamento 10/fevereiro

Abril/22

Proteção do Corpo

Fechamento 10/março

