Com DuPont™ Tyvek®, Whirlpool aponta relação
direta entre conforto e segurança do trabalhador
RESUMO
• Fábrica de eletrodomésticos da Whirlpool em Rio Claro (SP)
detectou uso incorreto de roupas de proteção química devido
à sensação de desconforto de funcionários
• Introdução de macacões da DuPont acabou com utilização
incorreta de EPIs e reduziu reclamações de calor, peso, falta de
maleabilidade ou rasgos
• Projeto conquistou a primeira colocação da Categoria
Química do Prêmio DuPont de Saúde e Segurança do
Trabalhador 2019

O conforto de uma vestimenta de proteção contribui para a
segurança do trabalhador. Pelo menos foi o que constatou a
Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, em
sua unidade de Rio Claro (SP). Em projeto premiado, a fábrica
detectou relação direta entre o conforto de um Equipamento de
Proteção Individual (EPI) e sua utilização correta.
Em 2017, foi realizado um projeto interno de melhores práticas na
fábrica de Rio Claro com os funcionários que usavam vestimentas
de proteção química. A pesquisa comprovou que grande parte
dos colaboradores estava insatisfeita com o conforto das roupas
e não utilizavam corretamente o macacão de segurança que era
oferecido.
A Whirlpool trocou seus EPIs de proteção química pelas
vestimentas DuPont™ Tychem® 2000 e ProShield® 50, reduzindo
em 90% a sensação de calor e desconforto dos trabalhadores, e
alcançou 100% a utilização correta desses EPIs.

“Ficamos extremamente satisfeitos com o resultado. Saber que
todos os nossos colaboradores estão utilizando de forma correta
seus equipamentos de proteção sempre foi nossa prioridade”,
ressalta Vinícius Tokuda, diretor da unidade da Whirlpool em
Rio Claro.
PRÊMIO
O projeto da Whirlpool sagrou-se campeão da Categoria Química
do Prêmio DuPont de Saúde e Segurança do Trabalhador 2019.
“A Whirlpool não entende o EPI somente como item obrigatório,
ela vai além, disseminando a prática da sua utilização em forma
de campanhas, treinamentos e total envolvimento dos seus
funcionários”, afirma Tokuda.
“Esse projeto, que resultou
na utilização do macacão
adequado de acordo com
nossos procedimentos, foi
primordial para garantir a
saúde o bem-estar dos nossos
colaboradores”, conclui o
executivo.

SOBRE DUPONT SEGURANÇA & CONSTRUÇÃO
DuPont Segurança & Construção é líder mundial no fornecimento
de inovação para as necessidades essenciais da vida, como água,
abrigo e segurança; permitindo que seus clientes beneficiem-se
através de capacidades únicas, escala global e marcas icônicas,
incluindo Corian®, Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, GreatStuff™,
Styrofoam™ e Filmtec®.

Para mais informações
sobre saúde e segurança
no trabalho, acesse o
www.falandodeprotecao.com.br
Quer conhecer o portfólio completo?
Acesse www.safespec.dupont.com.br
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