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ASPECTOS CULTURAIS INFLUENCIAM AS AÇÕES DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NAS EMPRESAS 

(O ordenamento formal do trabalho e os novos desafios da 
Segurança e da Saúde no Trabalho) 

 
João Cândido de Oliveira 

 

O ordenamento formal do trabalho, como enquadramento antecipado, instituído 
mediante regras prescritas (PO – Procedimentos Operacionais, RT – Regras de 
Trabalho, TP – Tarefa Padrão, APR – Análise Preliminar de Risco, instruções 
escritas, requisitos, entre outras nomenclaturas), é uma experiência relativamente 
nova no Brasil. Antes do advento dos programas de qualidade, fundamentados na 
ISO 9.000, orientações escritas que prescreviam práticas de trabalho se resumiam 
nas instruções contidas nos catálogos de máquinas e equipamentos. As instruções 
de trabalho, na sua grande maioria, eram transmitidas verbalmente aos 
trabalhadores. Vale ressaltar que a transposição desse modelo de gestão para os 
modelos fundamentados em regras formais, como instituídos na maioria das 
empresas atualmente, não requer apenas meios apropriados, traduzidos em 
regulamentos formais, condições adequadas de trabalho e educação continuada, 
mas em mudanças profundas nos traços dominantes da cultura das empresas. E 
são justamente nos aspectos da cultura que se localizam os maiores desafios da 
nova ordem, especialmente no que tange à segurança no trabalho.1  

                                              
1 Mudanças profundas, sobretudo de cultura, sem ruptura com os modelos que se pretende superar, 
dificilmente promovem e consolidam as transformações almejadas. As razões são várias, mas 
principalmente devido às incoerências e ao volume de ações antagônicas vivenciadas a um só 
tempo. As incoerências manifestam-se em todos os sentidos, mas de forma mais visível no descaso 
em relação aos mecanismos (instrumentos) da nova ordem pretendida. No tocante à segurança no 
trabalho, de um lado, os supervisores, facilitadores ou líderes procuram dar a impressão de que estão 
exigindo dos trabalhares o cumprimento das formalidades do trabalho (cumprimento das normas 
escritas); de outro, os trabalhadores os imitam, reproduzindo a mesma postura, dando a impressão 
de que lhes obedecem. E, assim, as mudanças pretendidas não se realizam, pelo menos nos níveis 
esperados. No conjunto de mudanças levado a cabo pelas empresas nos últimos anos, esse 
fenômeno se evidenciou, com mais intensidade e clareza, na implementação dos programas de 
qualidade total e de meio ambiente. Em relação à SST, sobretudo a partir da adoção da BS 8800 se 
mais recentemente da OHSAS 18.001, a situação tem se revelado, da mesma forma, ou pior, em 
função das conseqüências das não conformidades. O descumprimento de uma norma de segurança, 
dependendo da situação, pode resultar em fatalidade.  
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É inegável que a prescrição do trabalho, com a introdução de regras ou 
procedimentos escritos se constitui numa das mais importantes iniciativas aplicadas 
ao mundo do trabalho, nos últimos tempos. Todavia, a despeito dos saldos 
altamente positivos, sua consolidação ainda está longe de ser definida. O trabalho  
prescrito, em plenitude, não requer apenas conhecimento, ferramentas apropriadas, 
condições adequadas de trabalho, mas acima de tudo, disciplina endógena de quem 
esteja envolvido com ele, especialmente dos tomadores de decisões. 2 

Não é difícil, para quem está diretamente envolvido com os processos de trabalho, 
verificar, na prática, a distância que separa o trabalho prescrito do trabalho real em 
praticamente todos os ambientes de trabalho na maioria das empresas brasileiras. 
No que tange à segurança no trabalho, especialmente, por não ser entendida e 
tratada como parte intrínseca e essencial dos processos produtivos, essa distância, 
não há dúvida, é ainda maior. O que se pensa a respeito dela, o que se fala e o que 
é escroto nos procedimentos formais de trabalho, estão muito distantes do que se 
faz nas práticas do dia a dia. As rotinas de trabalho não conseguiram ainda assimilar 
o trabalho prescrito.  

Entrevistas dirigidas, realizadas pela JCO e Associados, com mais de 800 
trabalhadores que sofreram acidentes que ensejaram afastamento do trabalho, com 
causas sugeridas de desrespeito a regras ou procedimentos prescritos (PO), não 

                                              
2 Entende-se por disciplina endógena a disposição deliberada de se fazer o que é determinado e 
esperado, sem precisar de cobranças externas. A disciplina, nesse nível, não é imposta, é um valor 
interiorizado, faz parte dos princípios que norteiam a conduta do individuo. Daí o significado de 
endógena. Atingir esse patamar de disciplina nas organizações, todavia, requer esforço e 
determinação, sobretudo dos tomadores de decisões - lideranças. Referimo-nos aos tomadores de 
decisões, por uma razão simples, os trabalhadores não depõem de poder nominal para tomar 
decisões. Se agem em desacordo com o que está previamente determinado, prescrito nos 
procedimentos formais de trabalho, é porque há ambiente favorável para esse tipo de at itude – o 
ambiente é permissivo. Quem dispõe de poder para decidir, não decide, se faz ausente.   
Aproveitamos aqui o espaço para lembrar que quando o gestor (supervisor ou facilitador) é firme na 
arte de ordenar e o faz com retidão e equidade, o exemplo estimula e motiva. Quando é rigoroso na 
observância da hierarquia (incluindo cumprimento de normas), o exemplo tende a ser imitado. 
Quando diz com retidão, clareza e firmeza o que deve ser feito, o exemplo faz os trabalhadores 
descobrirem suas potencialidades. Quando avalia freqüentemente o desempenho do subordinado, 
reconhecendo e valorizando os méritos e corrigindo os desvios, a lição é reproduzida entre os 
trabalhadores e valorizada. Quando assume, sem restrições, os erros de sua equipe, o exemplo é 
assimilado como lição positiva e reforça os vínculos de confiança, de respeito e de cooperação. Não 
devemos nos esquecer de que há uma tendência natural no ser humano de se inspirar em pessoas 
exemplares. Daí a imperiosa necessidade de os supervisores ou facilitadores terem o cuidado de se 
pautar, em todos os sentidos, pela absoluta retidão, seja nas relações de trabalho, seja nos atos da 
vida privada. Não há dúvida de que a empresa, para seus colaboradores, é muito do jeito de ser e de 
agir de suas respectivas lideranças.  
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deixam dúvida da distância que separa o trabalho prescrito do trabalho real. 3 Das 
informações recolhidas, uma se destaca entre as demais; primeiro, pela sua 
natureza, segundo, pela quantidade de trabalhadores que a ela se referiram - mais 
de 70% da amostra pesquisada. Trata-se do universo de regras ou normas (PO) 
existentes nos ambientes de trabalho, muitas escritas sem conexão direta com a real 
necessidade de sua existência ou com sua aplicabilidade. Alegam os trabalhadores 
que uma quantidade acentuada dessas regras ou normas não é levada em conta por 
ser desprovida de sentido prático. Segundo eles, a existência dessas normas se 
traduz em “peças mortas” que só são lembradas e colocadas na ordem do dia por 
ocasião das chamadas auditorias de padrão e certificação/manutenção das ISO 
9.000, 14.000 e OHSAS 18.001. São requisitos valorizados apenas por auditores ou 
por quem se encarrega de verificar seu cumprimento, melhor dizendo, sua existência 
virtual. Outro olhar dos trabalhadores que merece destaque é que tais 
procedimentos são avocados, quando da ocorrência de acidentes em atividades 
orientadas por eles, para subtrair a responsabilidade da empresa e responsabilizar 
os trabalhadores pelo seu descumprimento. Vale ressaltar que essa postura não é 
expressa apenas pelos trabalhadores entrevistados, seus proponentes executores, 
mas também por parte considerável de suas respectivas lideranças. Por outro lado, 
argumentam os trabalhadores que as regras imprescindíveis, aquelas que, de fato, 
justificam sua existência, de uma maneira ou de outra, são total ou parcialmente 
cumpridas. E mais, que há disposição da parte dos trabalhadores, em relação a 
essas regras, em ajudarem uns aos outros no seu cumprimento. O que não ocorre 
em relação às regras consideradas por eles, desnecessárias.  

Outras informações relevantes, prestadas pelos trabalhadores ouvidos, referem-se 
ao conteúdo das normas, sua adequação às condições de trabalho e ao treinamento 
a eles oferecido para sua execução. Além da extensão das normas (foi identificada 
norma com mais de cinco páginas), há que se observar também a forma como foram 
escritas – burocrática e protocolar sem demonstração genuína com a integridade do 
trabalhador.  

                                              
3 As entrevistas foram feitas com base em informações extraídas principalmente de fichas de 
investigação e análise de acidentes em empresas dos ramos de mineração, siderurgia, metalurgia, 
papel e celulose, cimento, engenharia e serviços.  
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No tocante ao treinamento para executá-las, dizem os trabalhadores que as lições 
transmitidas não iam muito além de ligeiras leituras do conteúdo dos procedimentos, 
realizadas normalmente nos DDS.   

No que tange a normas ou regras que não são cumpridas, o que se impõe é saber 
quais são e onde se localizam os problemas; se nas normas em si, ou na sua 
interface com as condições de trabalho, isto é, no seu cumprimento.  

As informações colhidas dos trabalhadores nos remetem a duas situações distintas: 
primeiro, identificar e estudar todas as normas ou regras formais que não estão 
sendo cumpridas e estabelecer nexo de causalidade entre o que se pretende com 
elas e as dificuldades (barreiras) interpostas na sua execução. Segundo, estudar 
meticulosamente quais as atividades requerem, de fato, procedimentos ou regras 
escritas que orientem a sua execução. Infere-se, pelas colocações dos 
trabalhadores entrevistados, que, para as atividades de baixa complexidade, de fácil 
execução e com baixa probabilidade de ocorrência de acidentes, ora porque o risco 
associado é baixo e/ou desprezível, ora porque as medidas de controle necessárias 
já foram consolidadas, o melhor que se faz é não padronizá-las formalmente. Os 
próprios trabalhadores sugerem que o recomendável para as atividades cujas 
normas escritas são, do ponto de vista prático, de pouca serventia, é submetê-las a 
revisão meticulosa, ou retirá-las do sistema. Mesmo porque sua existência só serve 
para consumir tempo na sua averiguação (auditagem) e gerar informes de pouca ou 
nenhuma serventia, prática.   

Em todas as circunstâncias, os padrões formais de trabalho, incluindo a SST, devem 
ser vistos e tratados como mecanismos de controle. No entanto, se há motivos 
insanáveis 4 que dificultam ou impedem, na prática, a sua implementação, o melhor 
que se faz é não tê-los como instrumentos restritos de orientação. Criam-se outros, 
de praticidades exeqüíveis, ou as atividades em apreço continuam sendo 
desenvolvidas com base nas experiências e habilidades dos colaboradores. E assim 
sendo, as observações ou auditorias devem ser orientadas para medir o 
desempenho (desenvoltura) dos trabalhadores.  

                                              
4 Denominam-se de insanáveis os motivos que as empresas não tiveram condições ou disposição 
para corrigi-los. Por não terem sido corrigidos, independentemente dos motivos, não há outra 
denominação para ele senão “insanáveis”. 
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Orientações (normas ou procedimentos), escritas ou informais, não devem ser vistas 
e menos ainda entendidas como algo que dificulta ou engessa o sistema produtivo. 
Pelo contrário, sua existência visa dar formas harmônicas a execução das atividades 
laborais. Vale lembrar que normas, padrões ou ordens verbais se constituem em 
orientações a que os trabalhadores devem obediência. Padrão significa orientação 
de como se proceder. E proceder significa agir - ação. Logo, quaisquer orientações, 
verbais ou escritas, passadas aos trabalhadores se traduzem em normas de 
conduta, no jeito de agir, de realizar as atividades laborais. Traduzem-se, na prática, 
na forma correta de como se chega ao resultado esperado. Todavia, não é bem isso 
o que ocorre nas rotinas cotidianas dos trabalhadores. Do conjunto de problemas 
que se interpõem no cumprimento dos procedimentos formais de trabalho, destaca-
se, entre outros, o papel das lideranças. Os supervisores, facilitadores ou lideres que 
deveriam ser os encarregados de instruir os trabalhadores e de dar-lhes suporte no 
cumprimento desses padrões, não os conhecem plenamente. Além disso, parte 
considerável do seu tempo é hoje dedicada a tarefas burocráticas como de ajustes 
de pontos, orçamento, aprovação de requisições, reuniões, mensagens, relatórios, 
feedback de avaliação individual de desempenho, preenchimento de formulários, 
controles diversos, entre outras atividades do gênero, realizadas fora das frentes de 
trabalho – nos escritórios das áreas operacionais.   

A questão que se impõe diante dessa realidade é aprofundar na busca sistemática 
pelas reais causas dos desvios, melhor dizendo, da rejeição deliberada às 
formalidades do trabalho prescritos (PO), tão comum no nosso meio.   

Ao procurar pelas causas dos desvios, lembrar que os padrões, enquanto regras 
formais, escritas, são peças frias, não levam em conta traços da individualidade de 
seus proponentes executores, nem mesmo no que se refere à sua constituição 
física. Na elaboração dos padrões não se levam em conta singularidades típicas de 
quem vai executá-los - como idade, sexo, altura, peso, força física, destreza, 
inteligência, sentimento, nível cultural, disciplina, limitações psíquicas e motoras, 
doenças preexistentes, entre outras. Da mesma forma, não se levam em conta 
aspetos ergonômicos do ambiente ou das atividades laborais ou quaisquer outras 
variáveis nas quais se envolvam, sobretudo, os elementos constitutivos da 
organização do trabalho. Os procedimentos operacionais escritos são instrumentos 
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niveladores de condutas, independentemente de quaisquer variáveis em que 
estejam envolvidos os ambientes de trabalhos e seus executores, enquanto seres 
que pensam, mas que também agem por instintos naturais. Nesse sentido, é bom 
lembrar que a economia de energia que se faz instintivamente com a redução de 
esforços físicos e de movimentos se constitui numa das vertentes, por s inal a mais 
importante delas, da rejeição à uniformização de condutas face ao complexo de 
demandas do trabalho.  

Face aos procedimentos formais de trabalho, nos moldes concebidos e instituídos, 
importa pouco o que pensa o seu executante sobre a natureza do trabalho, sobre os 
seus dons pessoais, sua capacidade criativa, sua versatilidade ou suas limitações 
pessoais, sejam físicas ou de aprendizagem. O jeito de executar a tarefa está 
descrito no procedimento.  

O trabalho prescrito, como nivelador de condutas, limita, melhor dizendo, restringe a 
liberdade do trabalhador em buscar alternativas, quaisquer que sejam para executar 
a tarefa. Vale lembrar que essa premissa é válida até certo ponto, ou seja, até onde 
a razão prepondera na orientação dos movimentos exigidos pela rigidez da 
prescrição da tarefa. Na azáfama do trabalho,5 todavia, é difícil delimitar zonas de 
equilíbrios decorrentes de ações meticulosamente pensadas (muitas vezes 

prescritas por quem não está diretamente envolvido com as reais demandas do 

trabalho) e de ações oriundas de movimentos meramente instintivos. A busca 
instintiva pela zona de conforto face a movimentos que acarretam posturas 
inadequadas e/ou esforço físico, de moderado a alto, por tempo prolongado, se 
sobrepõe ao mais elaborado exercício cognitivo. Vide Quadro 1 - Quadro evolutivo 

do desequilíbrio.  

 

                                              
5 Azáfama não decorre apenas da dinâmica do trabalho, mas principalmente dos mecanismos de 
pressão por cumprimento de metas de produção.  
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Quadro 1: Quadro evolutivo do desequilíbrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A elevação dos níveis de fadiga interfere, independentemente da vontade do 
indivíduo, não apenas na capacidade de raciocinar, mas também nas tomadas de 
decisões orientadas por instruções verbais ou pelas prescrições contidas nos 
Procedimentos Operacionais. Quando a linha visualizada no Quadro 1, que assinala 
a transição da zona de conforto para a zona de desconforto é ultrapassada, a 
capacidade perceptiva do individuo tende, de pessoa para pessoa, a decrescer. A 
interferência que pode levar ao desequilíbrio inicia-se de maneira menos intensa na 
parte clara da figura, tornando-se mais acentuada na zona que corresponde ao 
vermelho escuro, onde a capacidade de percepção e reação aos estímulos do 
ambiente pode ser prejudicada. Na zona assinalada em vermelho escuro, o 
indivíduo tem a sua capacidade de perceber e estabelecer conexões rápidas entre 
variáveis distintas, reduzidas em decorrência da retenção de substâncias químicas 
específicas e conseqüentemente da elevação dos níveis de fadiga/cansaço.6 O 
raciocínio e a capacidade motora, em consequência da elevação dos níveis de 
fadiga, tornam-se mais lentos e às vezes imprecisos, especialmente diante de 
situações que requerem atenção permanente, movimentos coordenados, 
sincrônicos, rápidos e precisos. Essa é a zona onde a busca por posições e 
movimentos que reduzem o consumo de energia é mais acentuada. Essa é a zona 
                                              
6 A sensação de fadiga provém de reações das fibras musculares a um estímulo contínuo.  

EQUILÍBRIO: 
Percepção aguçada 

PONTO 
CRÍTICO 

Zona de transição 

Aumenta a probabilidade de 
ocorrência de erros no trabalho 

PONTO 
ÓTIMO DESEQUILÍBRIO: 

Baixa capacidade 
perceptiva 

EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSEEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO  
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que acentua a busca por menor esforço, busca essa, que em algumas situações, 
pode ser prejudicial ao correto exercício do trabalho.  

Dentre as diversas variáveis que interferem no cumprimento das regras prescritas de 
trabalho, como as descritas nas letras a, b, c, d, página 10, a fadiga se evidencia 
como fator relevante. Diante de um quadro de fadiga (agudo ou crônico), o 
trabalhador, por mais que queria evitar, instintivamente recorre a uma série de 
estratégias para poupar energia na realização das tarefas e com isso reduzir o 
impacto das exigências a que o corpo esta submetido. E é precisamente nesse 
ponto que o conflito entre trabalho prescrito x trabalho real tende a se acentuar. Se o 
trabalho requer consumo elevado de energia e sua prescrição formal não levou isso 
em conta, não permite nenhuma flexibilidade – nem mesmo de intervalos de repouso 
–, as chances de o trabalhador desviar-se das formalidades dos Procedimentos 
Operacionais é acentuadamente grandes. Na lufa do trabalho o conflito entre os 
ditames da razão e as manifestações do organismo físico é real e oscila à medida 
que aumenta ou diminui o dispêndio energético.   

A despeito das dificuldades que se interpõem entre trabalho prescrito e trabalho real, 
a formalização do trabalho, via regras prescritas, se transformou numa viagem sem 
volta. Erros elementares ocorreram na sua concepção, daí as enormes dificuldades 
na sua implementação. Todavia, independentemente das barreiras que se interpõem 
entre o conceber e o fazer, ela é parte constitutiva e inseparável dos novos modelos 
de gestão em voga praticamente em todos os ramos de negócio. Não há dúvida de 
que os seus benefícios, a despeito dos percalços conhecidos, valem, em todos os 
sentidos, os esforços empreendidos na sua concretização. A busca por melhores 
resultados, no entanto, requer mudanças substanciais em praticamente todas as 
variáveis envolvendo a referida iniciativa. A primeira delas é definir as atividades 
cuja execução será necessariamente orientada por procedimentos escritos. Feito 
isso, trabalhar, sem medir esforços, na melhoria dos procedimentos, transformando-
os em ferramentas consistentes. Essa iniciativa implica em desviar o foco da 
quantidade de PO para centrar-se na sua qualidade. A qualidade dos PO, no que 
tange à segurança no trabalho, tem que ser minimamente questionável, tanto no que 
tange à sua elaboração quanto na sua adequação às condições de trabalho. Nesse 
sentido, os procedimentos precisam ser incisivos, conter o que é absolutamente 
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necessário para a execução correta da tarefa. E, para se chegar à qualidade 
requerida, faz-se necessário, primeiro, identificar todos os PO que estejam sendo, 
parcial ou totalmente descumpridos. Segundo, identificar, pormenorizadamente, os 
motivos alegados pelos trabalhadores para não cumpri-los. É importante que os 
motivos sejam identificados e exaustivamente analisados segundo a ordem proposta 
nas letras a, b, c, d:   

a) Qualidade do PO. Observar a consistência do procedimento no que se refere 
ao seu conteúdo e à forma como foi redigido. Em relação aos aspectos de 
segurança, verificar se o PO contempla os riscos associados à atividade que tem a 
sua feitura orientada por ele. Observar se a linguagem empregada é de fácil 
entendimento por parte de quem vai executá-lo. Verificar ainda se houve 
participação efetiva dos trabalhadores na sua elaboração e/ou na sua revisão, se 
suas opiniões foram discutidas, ponderadas e aceitas ou rejeitadas, com as 
justificativas necessárias. PO que não leva em conta saberes e orientações dos 
trabalhadores, na sua feitura, quando procedente, tem pouquíssimas chances de ser 
colocado em prática, com sucesso. Não se deve esquecer que as atitudes 
(comportamento) esperadas do trabalhador derivam-se de motivos diversos, mas 
principalmente das orientações que lhe são transmitidas, escritas (PO) ou verbais. 
Lembrando que orientações que não são cobradas dificilmente serão cumpridas.  

b)  Adequação do PO às condições do ambiente de trabalho. Verificar se há 
compatibilidade entre o conteúdo do PO e as reais condições de trabalho onde ele 
será colocado em prática. Às vezes, o PO é de boa qualidade, bem escrito, mas não 
é cumprido porque as condições de trabalho restringem ou inviabilizam a sua 
aplicação.7 Além das condições gerais do trabalho, incluindo aspectos de sua 
organização, vale ressaltar que a principal finalidade do PO, enquanto ferramenta de 
trabalho é de nivelar condutas. O PO orienta formalmente a execução da tarefa ou 
atividade, independentemente de quem irá executá-la. Daí a importância de se 
dispor de PO de boa qualidade e adequado às condições de trabalho. Inadequação 

                                              
7 Exemplo típico dessa situação é a exigência de uso de cinto de segurança em trabalhos em altura 
sem local apropriado para fixação do cinto (linha de vida ou cabo guia). Outro exemplo é a exigência 
de não transitar sob carga suspensa, onde não há caminhos ou rotas alternativas.   
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de PO às condições de trabalho resulta comumente da pouca ou nenhuma 
participação dos trabalhadores na sua elaboração.  

c) Capacitação dos operadores. Verificar se os treinamentos oferecidos aos 
trabalhadores contemplam todas as exigências contidas no PO e sua adequação às 
condições de trabalho. Verificar ainda se é feita avaliação formal da aprendizagem, 
cujos índices de aproveitamento não podem ser inferiores a 75% dos conteúdos 
ministrados. Para cumprimento de PO em situações de risco grave (Regras de Ouro, 
por exemplo), os índices de aprendizagem devem ser de 100%. Em relação à 
aprendizagem para cumprir procedimentos, as lideranças (supervisores ou 
facilitadores) precisam ter garantia de sua efetivação. Dentre os recursos e 
estratégias de ensino que têm sido utilizados na capacitação de operadores, 
envolvendo trabalho prescrito, o emprego de Teste de Eficiência vem se 
destacando entre os demais. Trata-se de uma atividade que consiste no 
acompanhamento presencial do trabalhador aprendiz na execução de tarefas 
padronizadas e na verificação de seu efetivo desempenho. O Teste de Eficiência 
visa à redução de desvios e de ocorrências indesejáveis, quase acidente e/ou 
acidente, cujas causas estejam relacionadas a descumprimento de procedimentos 
operacionais. O trabalhador aprendiz que está sendo acompanhado e avaliado não 
deve ser informado da realização do teste antes do final do acompanhamento. Findo 
o acompanhamento, o trabalhador deverá ser informado da pontuação ou nota 
conferida ao seu desempenho no decorrer do acompanhamento, pontuando e 
valorizando as práticas corretas e apontando os erros cometidos e suas respectivas 
correções. O acompanhamento será concluído quando o acompanhante (monitor) 
considerar o aprendiz em condições de ser liberado. O monitor é responsável não 
apenas pelo acompanhamento do aprendiz, mas também pela sua liberação. A 
decisão de liberar o aprendiz do acompanhamento é do monitor e será tomada 
quando ele julgar o aprendiz inteiramente apto para assumir o trabalho para o qual 
fora preparado. Nessa faze do aprendizado é importante que o aprendiz saiba, com 
clareza, distinguir erros de violações.  

A importância do treinamento, quando bem feito, para execução correta das 
atividades laborais, padronizadas formalmente ou não, com vista à prevenção de 
acidente, pode ser visualizada no Quadro 2, Comportamento x condição de risco. A 
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figura mostra que mesmo em condições inadequadas, quando o trabalhador é 
suficientemente treinado e disciplinado, a probabilidade de ocorrência de erros é 
acentuadamente menor.  

Quadro 2: Comportamento X Condição de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Cobranças. Verificar se os gestores, especialmente supervisores e 
facilitadores, cobram, com rigor, o cumprimento do PO, ou se cobram apenas os 
resultados do trabalho (produção). O PO pode ser bom, as condições de trabalho 
favoráveis ao seu cumprimento e os trabalhadores dotados de bom nível de 
capacitação, mas, se não houver cobrança sistemática por parte da liderança, 
dificilmente o PO será inteiramente cumprido. Diagnósticos de aspectos 
organizacionais e comportamentais de SST realizados em 67 empresas de grande 
porte, de ramos diferentes de atividades, envolvendo mais de 80.000 trabalhadores  
e mais de 11.000 gestores têm mostrado isso, com muita clareza. Quando a 
priorização das cobranças recai apenas sobre o resultado final do trabalho 
(produção), o cumprimento dos procedimentos tende a ser relegado a um segundo 
plano de importância. Vale lembrar que cobrança de cumprimento de PO requer 
observância rigorosa dos itens contidos nas letras: a, b e c, aqui mencionados.  

Menos Provável que ocorra Inadequada Adequado  

Improv ável que ocorra  Adequada Adequado  

Prov ável que ocorra  Adequada Inadequado  

Esperado que ocorra  Inadequada Inadequado  

PPrroobbaabbiilliiddaaddee   ddee   OOccoorrrrêênncciiaa    CCoonnddiiççããoo  CCoommppoorrttaammeennttoo  

Adequado 

 

Probabilidade Esperado que ocorra  

Provável que ocorra  

Menos Provável que ocorra  

Improvável que ocorra   

Inadequado Inadequado Adequado 

CCoonnddiiççããoo  

Inadequada 

Adequada 

Inadequada 

Adequada 

CCoommppoorrttaammeennttoo  
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O conteúdo dos PO transformados em guias ou roteiros de orientação para a 
realização das atividades laborais deverá ser o mais sucinto possível (conter 
informações absolutamente necessárias) e escrito em linguagem de fácil 
entendimento por parte dos trabalhadores. Se o PO ocupar mais de uma página, 
recomenda-se observar o que se segue: 

Do conteúdo do PO – Procedimento Operacional, envolvendo SST, o trabalhador 

precisa, necessariamente, ter pleno domínio daquilo que lhe será exigido: Se o 
trabalhador ainda não atingiu o nível de memorização dos principais itens do PO 
que ele estiver utilizando é necessário que ele saiba acessá-lo com facilidade e no 
menor tempo possível.   

 
Procurar extrair dos PO os pontos chaves que os trabalhadores deverão estudar e 
transformá-los em roteiros que deverão ser seguidos.   

Ainda em relação aos PO, é indispensável que sejam definidas, a partir das Regras 
Gerais, as chamadas Regras Inflexíveis ou Regras de Ouro. Essas regras, por sua 
natureza, são absolutamente fechadas - isto é, tratadas, em relação ao seu 
cumprimento, com total inflexibilidade. O que está escrito deverá ser rigorosamente 
cumprido. Daí a necessidade de serem bem feitas e com adequação às condições de 
trabalho.8  

RT – Recusa de Tarefa. Essa ferramenta deverá ser exigida em atividades que 
ofereçam risco grave e iminente, sem os controles devidos. Em condições idênticas, 
nas atividades em que os procedimentos de segurança sejam classificados como 
Regras de Ouro. É importante reconhecer que a interrupção de tarefa já é uma 
prática franqueada aos trabalhadores na maioria das empresas pesquisadas. Os 
trabalhadores têm conhecimento desse expediente e eventualmente o utilizam. O 
emprego da RT, quando absolutamente necessário, deverá ser compulsório; daí a 

                                              
8 Regras formais, para funcionarem de maneira inflexível, precisam ser reconhecidas pelos 
trabalhadores, como peças essenciais do sistema. Mesmo assim, dada a falibilidade do ser humano, 
sua utilização, por um longo período, requer estímulo às práticas de comportamento coletivo. 
Lembrando que a rotatividade nas posições de gerência tem trazido grandes dificuldades para 
aplicação deste conceito.   
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necessidade de sua formalização, isto é, orientada por procedimento específico. O 
trabalhador que negligenciar a sua utilização, quando considerada imprescindível, 
deverá ser punido da mesma forma que o é ou deveria sê-lo em relação à 
desobediência deliberada a outras regras. Obs.: é necessário que haja incentivo por 
parte das lideranças no emprego correto da Recusa de Tarefa. 9 

O descumprimento de padrões de trabalho, independentemente da razão, sem a 
observância de nenhuma medida corretiva, além de outros prejuízos que acarretam 
ao sistema produtivo, constitui-se na mais poderosa arma de corrosão de qualquer 
sistema organizacional. E, quando o descumprimento é tratado como situação 
normal de trabalho, o cenário muda radicalmente, para pior. Convém ressaltar que 
uma das causas identificadas no não-cumprimento dos padrões de trabalho, na 
maioria das empresas avaliadas, está relacionada, entre outros fatores, incluindo 
ausência de aplicação de política de conseqüências, ao conceito de padrão. A falta 
de critério na definição dos padrões de trabalho (padronizar tudo, 
independentemente da necessidade ou da avaliação da eficácia), associada à 
sofrível maturidade cultural brasileira em relação ao que é formal, não deixa de ser a 
principal causa das dificuldades enfrentadas pelas empresas em desenvolver e 
amadurecer as práticas de trabalho padronizado, prescrito. 10 Não se deve perder de 
vista que os procedimentos foram escritos para serem cumpridos por todos os 
colaboradores a eles afetos, indistintamente, sem levar em conta traços de suas 
características individuais, referidas anteriormente.    

Diante do exposto, o recomendável é fazer um levantamento minucioso de todos os 
procedimentos formais de trabalho existentes na empresa que apresentam 

                                              
9 Essa iniciativa, no entanto, encerra-se no que há de pior na cultura dominante das empresas. A 
liderança não incentiva o emprego da RT - Recusa de Tarefa, não por desnecessidade, mas porque, 
no seu julgamento, esse expediente impacta nos ritmos da produção. Daí o paradoxo do conflito: uma 
interrupção voluntária, calculada, certamente custa menos do que uma interrupção abrupta 
decorrente de um acidente envolvendo danos materiais e pessoais.     

10 É impossível imaginar trabalho prescrito sem disciplina endógena, que se traduz em valor 
intrínseco. E nesse aspecto é conveniente lembrar que as heranças culturais brasileiras são 
desprovidas de muitos dos princípios básicos que norteiam a rigidez de conduta, entre eles, os 
ensinamentos dos patrocinadores da Reforma Protestante, Martin Lutero e de João Calvino, que 
influenciaram largamente a formação cultural germânica e saxônica. Para Calvino, especialmente, a 
disciplina endógena se traduzia na principal via de conduta das vivências religiosas e sociais. As 
noções fundamentais de cidadania já eram ensinadas por João Calvino nos primórdios da Reforma 
Protestante, no século XVI.  
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dificuldades, tanto na compreensão quanto no cumprimento, por parte dos 
trabalhadores. Identificar, por meio das fontes disponíveis de informações, 
principalmente aquelas contidas nos Diagnósticos de Maturidade de SST, os 
principais motivos que estão interferindo na observância (cumprimento) das regras 
ou procedimentos de trabalho implantados, considerando-se, entre outros motivos, 
os que se seguem: 11 

1. Dificuldades no entendimento do conteúdo das regras e/ou normas (PO) de SST 
(Segurança e Saúde no Trabalho) por parte dos trabalhadores. Esse item 
aparece com valores elevados de confirmação na representação dos 
trabalhadores, em todas as empresas avaliadas.  

2. Incompatibilidades entre: padrões de trabalho (normas escritas), elementos da 
organização do trabalho e condições físicas do ambiente onde ele se realiza. 
Muitos procedimentos foram escritos sem levar em conta as condições dos 
ambientes de trabalho onde eles seriam implementados. Muitos procedimentos 
exigem o que nem sempre é possível de ser colocado em prática. 

3. Deficiência na capacitação dos trabalhadores para a correta execução das 
tarefas conforme orientações contidas nos padrões ou regras escritas. Os 
trabalhadores não são suficientemente treinados, com um nível aceitável de 
apreensão do conhecimento. Os treinamentos são burocráticos e se traduzem 
em lista de presença que comprova a sua realização. Esse expediente está mais 
voltado à defesa da empresa face à ocorrência de acidente grave.    

4. Distanciamento dos supervisores ou facilitadores de seus comandados em 
decorrência do volume de trabalho burocrático realizado em escritório ou do 
atendimento a várias frentes de trabalho. Atualmente, um supervisor ou 
facilitador não consegue permanecer por mais de 50% do tempo útil de trabalho 
junto aos seus comandados. Em decorrência disso, ele precisa ter garantia de 
que o trabalho, na sua ausência, seja realizado precisamente como está descrito 
nos padrões formais ou nas orientações transmitidas aos trabalhadores. Essa 
postura exigirá, da parte do próprio supervisor ou facilitador, primeiro, 

                                              
11 As questões aqui postas foram extraídas do elenco de respostas às entrevistas e aos questionários 
de SST, por parte de ocupantes de cargo de chefia, de trabalhadores e de técnicos do SESMT das 
empresas pesquisadas. 
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atualização dos seus próprios conhecimentos, depois, constante revisão e 
atualização dos procedimentos de trabalho, capacitação periódica dos 
trabalhadores e rigor na disciplina.  

5. Declínio na capacitação técnica dos supervisores ou facilitadores. Os 
supervisores e/ou facilitadores estão se transformando em gerentes, na acepção 
da palavra, envolvidos com atividades burocráticas (controles) e perdendo ou 
não adquirindo, suficientemente, conhecimentos técnicos e/ou experiências 
relacionadas ao seu trabalho precípuo; dificultando, com isso, o atendimento às 
demandas de informações procedentes de seus subordinados. Não é pequena a 
quantidade de trabalhadores que alegam não encontrar em suas chefias 
imediatas  respostas adequadas às suas demandas. Essa situação aparece com 
valores expressivos ao longo dos Diagnósticos de Maturidade de SST realizados 
em todas as empresas avaliadas, principalmente nas questões referentes à 
operação, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos como meio 
de prevenir acidentes. Além dessa observação, é importante considerar alguns 
aspectos do redesenho dos modelos de gestão que resultaram na promoção de 
supervisores ou facilitadores desprovidos de experiência, sobretudo para liderar 
com pessoas. A mesma linha de raciocínio aplica-se aos supervisores ou 
facilitadores oriundos dos programas de trainee, no primeiro ano no exercício da 
atividade de gestor. Não há dúvida de que os desníveis de experiência se 
constituem num dos principais focos de tensões e conflitos subliminares entre 
gestores e trabalhadores. Todavia, no caso do trainee, com o passar do tempo, 
sua formação teórica termina agregando valor ao sistema, em todos os sentidos.  

6. Duplicidade de orientações sobre como realizar as tarefas (o trabalho é prescrito 
de um jeito e o supervisor ou facilitador, por alguma razão, ordena e/ou permite 
que ele seja realizado de outro, diferente do que está prescrito nas normas). A 
permissão a que nos referimos, na maioria das vezes, ocorre principalmente por 
omissão nas tomadas de decisões em relação ao que deveria ser feito. Em 
muitas situações, o supervisor ou facilitador finge não ver o trabalhador realizar a 
tarefa em desacordo com os padrões escritos. Essa informação aparece nos 
Diagnósticos de cultura de SST com valor superior a 50%, na opinião dos 
trabalhadores e técnicos do SESMT, em todas as empresas avaliadas. As 
justificativas para essa conduta estão, entre outros motivos, nos critérios de 
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avaliação de desempenho adotados pela empresa. Cobra-se resultado em 
detrimento de como a ele se chega.  

7. Desempenho avaliado pelo trabalho concluído, e não pelo como se deveria ou 
deve trabalhar. O incentivo à prática do trabalho prescrito é subtraído pelos 
critérios de cobranças orientados para resultados.  

8. Carga e ritmo de trabalho, às vezes, incompatíveis com as reais condições de 
trabalho e com a capacitação dos trabalhadores.  

9. Incompatibilidade entre o cumprimento dos procedimentos formais de trabalho e 
o cumprimento dos cronogramas de produção. É comum alterar metas de 
produção sem considerar os procedimentos e as condições de trabalho.  

10. No discurso há uma inflexibilidade no cumprimento dos procedimentos formais 
de trabalho. Na prática, as coisas acontecem de maneira bastante diferente. Há 
uma definição clara de que todas as normas sejam rigorosamente cumpridas, 
sem nenhuma distinção e/ou restrição. Como isso, na prática, está longe de 
ocorrer, muitas atividades ou tarefas cujos riscos são classificados como graves 
são tratadas como se assim não fossem. Por não se definirem quais normas não 
comportam nenhum tipo de flexibilidade no seu cumprimento, com cobranças 
centradas em resultados, o que se verifica na prática, é a violação, também, 
daquelas que regulamentam trabalhos de alto risco, muitas enquadradas no rol 
das Regras de Ouro.  

11. Inexistência de Política de Conseqüências ou deficiência na sua correta 
aplicação no que tange a medidas corretivas. Quando há necessidade de 
aplicação de medidas punitivas e a empresa não o faz, a mensagem que se 
passa é a de não há nada para se mudar. Ao violar, deliberadamente (ação 
consciente), uma regra de trabalho e/ou de segurança, o colaborador (liderança 
e/ou trabalhador) o faz com base em três princípios básicos:  

 Beneficio esperado (o que se pretende ganhar com a violação);  

 Probabilidade de ser apanhado cometendo o desvio; 

 Pena cabível. (natureza e amplitude da punição a que está sujeito).   

Não há dúvida de que o colaborador faltoso joga com a probabilidade de não ser 
punido. A ausência de punição pode ocorrer por dois motivos básicos: primeiro, o 



 18 

colaborador não ser apanhado cometendo o desvio e segundo, não ser prática 
corrente na empresa a utilização desse expediente como medida de controle. 
Independentemente do motivo, a ausência de punição, quando necessária, 
funciona como incentivo ao cometimento de novos desvios.  

É importante destacar que um dos principais motivos do baixo índice de aplicação 
de penalidades por desrespeito às regras ou procedimento de trabalho e de SST, 
não está propriamente na ausência de necessidade de aplicá-las, mas na indecisão 
da liderança em fazer uso do referido recurso. Muitas vezes os agravantes são bem 
mais acentuados do que atenuantes, (o desrespeito a determinada norma que pode 
provocar acidente grave) e mesmo assim, os gestores optam por não aplicar as 
penalidades previstas na Política de Consequências. A pergunta que se impõe 
diante de tal conduta é: o que está por trás dessa atitude? Não são poucos os 
fatores que inibem a aplicação de sanções por questões relacionadas à segurança e 
saúde no trabalho. Lembrando que o principal fator inibitório se localiza no conteúdo 
dos itens citados nas letras a, b, c, d, página 10. Outros fatores que não devem ser 
ignorados são:  

 Ausência de “avaliação frequente de desempenho” do trabalhador, com 

feedback minucioso de acertos e erros ao avaliado.12 A ausência desse 
expediente, como rotina do supervisor ou facilitador, tende a transformar as 
penalidades, ainda que corretamente aplicadas, em instrumento de realce  
dos aspectos negativos do desempenho do faltoso. Lembrando que 
penalidades, quando aplicadas, afloram apenas esse lado do desempenho 
dos faltosos.  

 Vínculos de amizade entre liderança e subordinado;  

 Desempenho pessoal e profissional do colaborador;  

 Tempo de casa do infrator (quanto maior o tempo maior a inibição); 

                                              
12  Avaliação frequente significa o acompanhamento permanente do colaborador no decorrer de suas 
atividades laborais. Esse acompanhamento resulta em informações que deverão ser retornadas ao 
colaborador. Quando o colaborador é informado frequentemente de seu desempenho (positivo e/ou 
negativo), anomalias que ensejam aplicação de penalidades, não são vistas como fatos isolados, mas 
como somatório de acontecimentos ocorridos ao longo do tempo. Ao ser avaliado em intervalos curto 
de tempo o colaborador fica sabendo onde precisa melhorar o seu desempenho e principalmente 
onde é vulnerável à punição. Nessa circunstância, quando a punição o atinge, seu entendimento 
sobre ela não é de espanto e nem tampouco de perseguição. É vista como ajuste de conduta à 
ordem constituída. O faltoso sabe que estava errado.  
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 Constrangimento, por motivos diversos, mas principalmente pelos aspectos 
de cultura (não ser prática corrente na empresa aplicar punições);  

 Desgastes de vínculos pessoas; 13  

 Receio de revanche por parte do penalizado (às vezes a Unidade Industrial 
está situada nas proximidades de bairros com altos índices de violência);  

 Sentimento de culpa. 14 

 Prestação de contas às chefias superiores. O gestor às vezes se vê na 
contingência de explicar os motivos das tomadas de decisões, envolvendo 
aplicação de penalidades. 15 

Quadro 3: Fluxograma de aplicação Medida Disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
13 A penalidade, ainda que procedente é passível de desenvolver no punido o sentimento de 
frustração. Frustração pode ser causada por diversos fatores, como sonhos não realizados, metas 
não cumpridas, atitudes desonestas de parte de pessoas amigas, mas também pela demolição de 
uma admiração. E é nesse particular que reside uma das principais dificuldades das lideranças em 
aplicar penalidades em colaboradores velhos de casa.   
14 O supervisor/facilitador utiliza-se do poder que o cargo lhe confere para exigir do trabalhador o 
cumprimento das regras formais de trabalho, mas não dispõe de poder para fazer com que a 
empresa cumpra com suas obrigações – o atendimento aos requisitos legais no que se refere às 
condições de trabalho; 
15 A manifestação do poder nos níveis hierárquicos da empresa se manifesta comumente através do 
expediente: O poder expresso pelo “não” é absolutamente democrático e difundido, já o poder 
expresso pelo “sim” é centralizado e rigorosamente controlado. As avaliações são inibidas por 
aspectos oriundo dos dois cenários, o que vem do não é inibido pelas questões levantadas e o que 
vem do sim por falta de autoridade.  

 

AMBIENTE NÃO 
PERMISSIVO 
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Ação Errada Ação Errada 
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Fonte: H. A. Couto 
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O elenco de inibidores citados acima, na ausência de discernimento, funciona como 
amortecedores nas tomadas de decisões relacionadas à aplicação de penalidades. 
As tomadas de decisões, como ilustradas no Quadro 3, são feitas com base em dois 
princípios: atenuantes e agravantes.  

Quando se tratar de descumprimento de regras formais de trabalho, identificados os 
motivos, independentemente de outras atitudes a serem tomadas, o que se impõe é 
reformular, com a participação efetiva dos trabalhadores, os procedimentos. Uma via 
que não se constitui em solução definitiva, mas que poderá ajudar as empresas, 
principalmente aquelas que operam com programas de SST (reativos e de 
dependência), é eleger, por área operacional, entre os procedimentos existentes, 
aqueles que obrigatoriamente terão de ser revistos. A escolha deverá ser feita, com 
base em critérios técnicos, mediante acordo entre as partes interessadas: gestores, 
trabalhadores e técnicos do SESMT.   

Como em praticamente todos os lugares, a quantidade de normas ou procedimentos 
formais é demasiadamente grande, sugerimos eleger, entre os procedimentos 
existentes, de 10% a 20% deles, para serem estudados, revisados e efetivamente 
cumpridos. A escolha deverá ser feita, por área operacional, mediante critérios 
técnicos, tomando-se por base a severidade dos riscos associados às operações ou 
atividades cobertas pelos procedimentos e a probabilidade de ocorrência de 
acidentes. Os procedimentos escolhidos devem estar associados às atividades 
críticas. Eles devem ser distribuídos, em número de 2, no máximo 3, entre os 
supervisores, facilitadores ou líderes das áreas operacionais para serem 
meticulosamente estudados, revisados e repassados aos trabalhadores, mediante 
treinamento apropriado para sua execução. 

Cada supervisor ou facilitador terá prazo de um a dois meses para proceder à 
revisão dos 2 ou 3 procedimentos que lhes forem confiados. Após esse prazo, a 
liderança em questão, receberá outra série de procedimentos, de idêntica quantia, 
oriundos da mesma área de trabalho, que deverá ser meticulosamente estudada, 
com a participação efetiva dos trabalhadores. À medida que os procedimentos vão 
sendo revisados serão simultaneamente compartilhados com os supervisores ou 
facilitadores da mesma área de trabalho, que terão a incumbência de estudá-los e 
compartilhá-los com seus respectivos colaboradores, com os treinamentos 
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requeridos. Esse rodízio evita sobrecarregar as lideranças das áreas na revisão 
concreta dos procedimentos, e nem deixar de fazê-lo por indisponibilidade de tempo. 
Se cada supervisor ou facilitador proceder à revisão de 2 a 3 procedimentos a cada 
dois meses, ao final de um ano cada um teve a oportunidade de participar da revisão 
sistemática de 12 a 18 procedimentos na sua respectiva área de trabalho. Se a 
empresa ou unidade industrial tiver entre 4 a 5 áreas operacionais, no decurso de 
um ano serão revistos em torno de 60 procedimentos. Para quem está acostumado 
a lidar com quantidade, o número de procedimentos revistos e/ou estudado, nesse 
esquema, parece pouco. Todavia, para os ambientes que almejam resultado, o que 
importa não é quantidade, é qualidade.   

Os demais procedimentos existentes na empresas receberão tratamento idêntico, no 
decorrer do tempo. O que não se recomenda é querer conferir tratamento idêntico, a 
um só tempo, a toda gama de procedimentos existentes na empresas. A maturidade 
das empresas, pelo menos das que foram avaliadas pela JCO e Associados, não 
faculta essa opção.  

Para quem tem pouca familiaridade com o tema, parece estranho propor tratamento 
diferenciado para os procedimentos existentes na empresa. Acontece que entre 
conferir tratamento diferenciado aos procedimentos que orientam atividades criticas 
(as que podem gerar acidentes graves) e continuar fazendo o que se faz atualmente 
na maioria dos ambientes de trabalho, não há dúvida de que a primeira opção , em 
termos de resultado, é inquestionavelmente a melhor. 


