
RESGATE DE 
PASSAGEIRO 
PRESO
COMO LIDAR COM ESSA SITUAÇÃO DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL?

https://www.youtube.com/watch?v=hUBzRvaFGx4
https://www.youtube.com/watch?v=9W56ia-BUfI


Democratizar conhecimento, 
com objetivo de tornar a 
relação com o cliente mais 
profissional, transparente e 
saudável/rentável.

PROPÓSITO



QUEM SOU EU?

Kátia Marim Treviso

• Jornalista

• Especializada em Marketing Estratégico

• Experiência em Gestão de Vendas

• 20 anos de experiência na líder de mercado

• 3 anos como consultora independente

• ESPECIALISTA EM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL!

• Foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais



Idealizadora

e 

apresentadora



Agenda de hoje

• Claustrofobia e o elevador

• Antes do evento

• Durante o resgate

• Momento rescaldo



5 MITOS DO RESGATE



“

”

FALTA AR NA CABINA 

CRENÇAS DO USUÁRIO



“

”

O ELEVADOR VAI 
CAIR

CRENÇAS DO USUÁRIO



“

”

NINGUÉM VAI ME 
ENCONTRAR AQUI

CRENÇAS DO USUÁRIO



“

”

NA FALTA DE
ENERGIA A 
CULPA DO 
ELEVADOR NÃO 
FUNCIONAR É DA 
CONSERVADORA

CRENÇAS DO USUÁRIO



“

”

FIQUEI HORAS 
PRESO NO 
ELEVADOR 

CRENÇAS DO USUÁRIO



O QUE É CLAUSTROFOBIA



CLAUSTROFOBIA E AGORAFOBIA não são medos 

de lugares fechados e abertos, 
respectivamente. 

O pânico está em ficar preso 

em locais de difícil acesso, o que 

poderia impedir a chegada do socorro.



Os sintomas da claustrofobia são sudorese, 

taquicardia, tontura e até desmaio.

A diferença é que os claustrofóbicos não tem medo 

da morte, mas de não serem socorridos nestes locais.



Para entender o medo de elevador, precisamos olhar o 
funcionamento da mente!



FUNCIONAMENTO 
DA MENTE E A 
INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL



 As emoções são 

processadas na parte límbica 

do cérebro. Uma parte muito 

antiga, desenvolvida há mais 

de 6 milhões de anos. 

 Já o nosso cérebro 

cognitivo, popularmente 

chamado de racional e 

altamente valorizado no 

ambiente corporativo, é 

muito mais recente, cerca de 

300 mil anos. 



O cérebro racional processa as informações 

em uma velocidade média de 40 impulsos 

neurais por segundo. 

Enquanto o cérebro límbico processa as 

emoções em uma velocidade de 40 a 100 

milhões de impulsos neurais por segundo



RESGATE DE PASSAGEIRO PRESO

 ANTES: trabalhar a parte cognitiva

 DURANTE: atuar sabendo que é a parte 

límbica que está na frente

 APÓS: ressignificar o acontecimento 

(reverter o trauma), usando uma 

combinação da emoção com o racional



ANTES
EXPLICAR, DIVULGAR E REFORÇAR QUE O ELEVADOR É SEGURO



KIT BOAS VINDAS:
Criar Kit de Boas Vindas para os condomínios que 
assinam o contrato com a empresa:

- Pasta com contrato, folder sobre o contrato
assinado;

- Plaquinha para colocar no elevador;

- Plaquinha de sinalização;

- Banner com dicas de uso correto;

- Vídeos para o síndico passar para os 
condomínios:

- Diferenciais da conservadora;

- Uso correto do elevador;

- O que fazer se ficar preso no elevador.



CAMPANHA DE 

SEGURANÇA:
- Durante a CIPA, envolver os condomínios:

- Apresentação de técnico uniformizado em 

grandes condomínios;

- Convite de clientes importantes para visitar a

empresa;

- Envio de vídeos que reforcem o quanto o 

trabalho da conservador é voltado para 

segurança;

- Explicar o que acontece quando o elevador 

para.



MATERIAL DE APOIO:
- Desenvolver materiais para o síndico sobre:

- Quais são as condições que podem paralisar o 

elevador;

- O que fazer se ficar preso no elevador;

- Orientações para zeladores, porteiros e 

síndicos sobre como proceder;

- Estrutura que a empresa disponibiliza para 

resgate de passageiro preso;

- Divulgar informações no site da empresa e nas

redes sociais.



ITENS DE SEGURANÇA:
- Ser assertivo com itens de segurança:

- Tapa-corpo;

- Resgate automático;

- Funcionamento do intercomunicador.



Exemplo de vídeo!

https://youtu.be/_OtUNlavKDk


RESGATE PODE SER FEITO PELO CONDOMÍNIO?



COM A PALAVRA A

ABNT

 O assunto é inclusive tratado e disciplinado por 

norma da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. A NBR 16803/2012 estabelece 

que o resgate de passageiros presos no elevador 

só pode ser feito por técnicos habilitados ou pelo 

Corpo de Bombeiros.

 Acionar o zelador, o porteiro ou qualquer outro 

funcionário do condomínio está errado. Nenhum 

deles pode fazer o resgate, pois não são 

tecnicamente preparados para isso (salvo 

raríssimos casos).



CASOS RARÍSSIMOS

 Cidades sem Bombeiro Militar;

 Grandes condomínios com brigada ou 

bombeiro civil;

 Equipamentos que ficam muito distantes do 

técnico responsável.

NESSES CASOS, A CONSERVADORA É OBRIGADA 

A FAZER O TREINAMENTO E O SÍNDICO PRECISA 

ASSINAR UM TERMO DE RESPONSABILIDADE. 



E AINDA ASSIM:

 Resgate é feito apenas quando o 

equipamento parou nivelado!

 Manobras manuais da cabina não devem

ser feitas por pessoas não habilitadas.

 O resgate nunca deve ser feito entre 

andares.



E A POSSE DA CHAVE?

 Procure a legislação de cada município;

 A chave deve ficar em local seguro, para 

que moradores e visitantes não encontrem, 

mas que o técnico e o corpo de bombeiro 

possam achar facilmente.



MEU TÉCNICO É 
OBRIGADO A FAZER O 
RESGATE PARA OUTRA 
CONSERVADORA?

Se houver uma 

emergência e o técnico 
estiver próximo, sendo 

acionado por alguém do 

condomínio, ele não 

pode recusar socorro.

Ao menos que alegue 

incapacidade técnica 

para tanto.



DURANTE O RESGATE
A MENTE EMOCIONAL EM AÇÃO



O SEQUESTRO DA 

AMIGDALA



EMOÇÕES - SENTIMENTOS

• Tristeza

• Nojo

• Medo*

• Raiva*

• Alegria

• Amor

6 sentimentos básicos:



REAÇÃO:
FUGA
ATAQUE
PARALISAÇÃO



QUEM DEVE RESGATAR?

 Além do conhecimento técnico, o profissional

deve ser treinado para lidar com as próprias

emoções, as emoções do síndico/zelador e 

também do passageiro!



COMO DESENVOLVER 

ESSA HABILIDADE?

Treinamentos frequentes

em sala de aula sobre:

 Conceitos técnicos;

 Habilidades

emocionais;

 Simulação de casos.



SIMULAÇÕES

 Simular situações de resgate, 

considerando diversos tipos de 

passageiros:

 Cabina cheia;

 Crianças;

 Passageiro desesperado;

 Passageiro paralisado;

 Passageiro ofensivo;

 Síndico fora de si.



O QUE NÃO FALAR?

 Muito cuidado com o tom utilizado;

 Evite colocar “a culpa no condomínio”;

 Evite “culpabilizar os passageiros”;

 Postura firme, com empatia, mostrando

segurança e habilidade.

Todas as informações sobre a paralisação 

deverão ser dadas ao síndico e de forma 

controlada, de preferência após todos estarem 

fora do “sequestro da amigdala”.



TEMPO DE 

ATENDIMENTO

SUA EMPRESA TEM ESSE CONTROLE?



MESA DE CHAMADO /

BASE

 Sua equipe de apoio está preparada para 

esse atendimento?



APÓS O RESGATE
EMOÇÃO E RACIONALIDADE PARA REVERTER A SITUAÇÃO



É POSSÍVEL 
TRANSFORMAR 
ESSA SITUAÇÃO 
EM FIDELIDADE?



SIM



COMO

 Explicar claramente o porquê da 

paralisação;

 Mostrar o esforço da Conservadora em 

atender a urgência em tempo recorde;

 Apresentar um plano de contingência para

próximos acontecimentos;

 Entrar em contato com o passageiro e 

simbolicamente reverter a situação.



Obrigada

Para mais informações:

 katiamtreviso@zuncapress.com

 11 9 8999-4641

 Instagram e Linkedin: @katiatreviso

mailto:katiamtreviso@zuncapress.com

