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Onde e quando os aspectos da cultura dominante das 

organizações influenciam, positiva ou negativamente, as 

ações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 

 

Não há como evoluir em Segurança e Saúde no 

Trabalho em ambientes laborais onde quem 

gera e/ou mantém perigos e riscos no trabalho 

não se sente inteiramente responsável pela sua 

correção.  

 

Muitas são as variáveis através das quais se percebe a evolução da segurança e da 

saúde ocupacional no Brasil nas últimas décadas, entre elas as descritas por 

Bradley. A evolução dos estágios denominados por Bradley como reativo e 

dependente para os estágios mais evoluídos, independente e interdependente, em 

muitas organizações, foi visível. Essa evolução, entre outros benefícios, resultou não 

apenas na redução sistemática dos índices de acidentes no trabalho, mas 

principalmente na maneira de entender e de tratar o tema.  

A preocupação com a segurança no trabalho, antes circunscrita aos profissionais do 

Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e à 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), em decorrência dos efeitos 

nocivos dos acidentes, sobretudo na imagem das empresas, teve o seu eixo 

lentamente deslocado do SESMT da figura das gerências de base nas organizações 

em direção ao topo, isto é, aos altos executivos. Assim, depois de um tempo 

excessivamente longo, o tema segurança no trabalha ganha outra conotação e, de 

tropeços em tropeços, alcançou o andar de cima das organizações.   

Muitos e complexos foram os fatores que concorreram para essa mudança. De um 

lado, o Estado, com a adoção de leis e normas compatíveis com o estágio de 

desenvolvimento do País, aparelhou-se suficientemente. O arcabouço legal de 

proteção ao trabalhador, enquanto ordenamento jurídico, equipara-se, em muitos 

aspectos, aos países desenvolvidos, salvo no que tange à sua aplicação prática, que 

carece de melhoria, especialmente no que tange à fiscalização.  

De outro lado, as empresas, sobretudo as de grande porte, promoveram 

investimentos de monta nos pontos mais relevantes de seus negócios. O parque 
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industrial, por exemplo, modernizou-se, em muitos aspectos, com impacto direto na 

melhoria das condições de trabalho. Além desse aspecto, o ordenamento formal do 

trabalho, resultante da adoção, primeiro, dos programas de qualidade (ISO 9000) e 

de meio ambiente (ISO 14000) e, mais recentemente, de segurança e saúde no 

trabalho (BS 8800 e OHSAS 18001), propiciou não apenas uma nova maneira de 

ver, entender e sentir o mundo do trabalho, mas também, e principalmente, de se 

relacionar com ele. Importante também se faz reconhecer as enormes contribuições 

(técnica e de gestão) trazidas pela Fundacentro e pelas empresas multinacionais 

que operam no Brasil e principalmente pelas empresas de consultoria em SST, 

como DuPont, DNV, Arthur D. Little, NOSA, entre outras. A atuação dessas 

consultorias, enquanto contribuição, terminou levando as ações de SST para planos 

mais elevados de importância, sobretudo nas grandes corporações. O que antes era 

tratado especificamente pelos profissionais do SESMT e pela CIPA, passa a ser 

compartilhado com todo o quadro de comando das organizações.   

O Quadro 1 procura ilustrar, de maneira esquemática e sucinta, a evolução da 

gestão das ações de SST, no Brasil nas últimas décadas.  

 
Quadro 1: Evolução e maturidade das ações de SST no Brasil (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFOOCCOO  AAÇÇÕÕEESS  

RReessuullttaaddooss    

oobbttiiddooss  ee   aallmmee jjaaddooss  

11ºº  CCiicclloo    
 Foco no ordenamento 
jurídico de proteção ao 

trabalhador  

22ºº  CCiicclloo    
Foco nos aspectos organizacionais, 

com adoção das séries ISO 9000, 
14000, OHSAS 18001 

33ºº  CCiicclloo    
Foco no comportamento 

das pessoas 

 

 

 

 

Investimento nos aspectos 
organizacionais: geração 

de normas, requisitos e 

procedimentos. 

“Ferramentas” 

Investimento em 
melhoria das condições 

de trabalho 

Investimento na capacitação da 

força de trabalho, sobretudo 

lideranças de base. 

PPRRIIMMEEIIRROO  EESSTTÁÁGGIIOO  ––  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  oorriieennttaaddaa  ppoorr  

ccrriisseess  rreeccoorrrreenntteess  

SSEEGGUUNNDDOO  EESSTTÁÁGGIIOO  ––  
ffooccoo  cceennttrraaddoo  nnaa  

lleeggiissllaaççããoo  ee  nnoo  SSEESSMMTT  

TTEERRCCEEIIRROO  EESSTTÁÁGGIIOO  ––  

ffooccoo  cceennttrraaddoo  nnaass  

lliinnhhaass  ddee  ccoommaannddoo  

QQUUAARRTTOO  
EESSTTÁÁGGIIOO  ––  

ffooccoo  nnoo  

nneeggóócciioo  

Investimento na 

mudança de cultura 

(*)  Os estágios 1, 2, 3 e 4, descritos no presente texto, em alguns aspectos, se assemelham aos 
estágios reativo, dependente, independente e interdependente, na Curva de Bradley.  
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O foco das ações, correspondente ao período que denominamos de primeiro ciclo, 

que coincide com as décadas de setenta e oitenta era todo ele centrado na melhoria 

das condições de trabalho. Vale lembrar que os ambientes de trabalho, 

especialmente industriais, até meados da década de oitenta, vistos com o olhar de 

hoje eram o que se pode rotular de ambientes convidativos à ocorrência de 

acidentes e de adoecimento. Instalações industriais com edificações 

excessivamente baixas, ventilação precária, arranjo físico deficiente, máquinas sem 

proteção, sinalização deficiente ou inexistente, ruído excessivo, iluminação precária, 

notadamente à noite, tudo isso, associado aos rudimentos da organização do 

trabalho, concorria para as elevadíssimas taxas de acidentes e de adoecimento. As 

taxas de acidentes no trabalho, registradas na década de setenta, ultrapassavam a 

15% da força de trabalho, formalmente constituída.1 No tocante as doenças 

ocupacionais, em decorrência das limitações para efetivação de diagnósticos e 

principalmente de estabelecimento de nexo de causalidade, os números registrados 

não correspondiam à realidade. Não há dúvida de que as ocorrências, face às 

condições precaríssimas de trabalho, eram bem maiores do que os registros 

formais.2  

O Plano Nacional de Valorização do Trabalhador (O PNVT), Meta IV, que ensejou a 

criação do SESMT, surgiu, nesse período, em decorrência da publicação das 

primeiras estatísticas de acidentes no trabalho e das ostensivas pressões sofridas 

pelo Brasil, oriundas, a princípio, da Federação Internacional de Trabalhadores na 

Indústria Metalúrgica (FITIM) e, na sequência, da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e dos organismos de fomento – entre eles, o Banco Mundial, cuja 

pressão suscitou de parte do governo brasileiro uma resposta efetiva.  Vale lembrar 

que o “milagre econômico”, idealizado pelos militares, dependia fundamentalmente 

de investimentos externos, capitaneados principalmente pelo Banco Mundial. Daí a 

resposta imediata do governo brasileiro, fundamentada no Plano Nacional de 

Valorização do Trabalhador (PNVP).  

O PNVT foi, sem sombra de dúvida, a base na qual se assentaram todas as políticas 

públicas de SST concebidas e implementadas nas décadas de setenta e oitenta, 

com destaque para o aprimoramento do Seguro de Acidentes no Trabalho (SAT), 

                                              
1 O conhecimento da realidade acidentária brasileira só foi possível a partir da criação do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), que se deu com a fusão dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensão (IAP) em 1966. 

2 O processo de adoecimento correspondente ao período aludido refere-se principalmente às 
doenças ocasionadas pele exposição, sem controle, a riscos químicos, físicos e biológicos.    
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com o advento da Lei 6.367/76 e a adoção das Normas Regulamentadoras (NR). As 

NR, especialmente a de número 15, que estabeleceu limites de tolerância para 

exposição a uma série de agentes nocivos à saúde, terminaram estruturando as 

bases dos programas legais, que mais tarde se intitulariam de PPRA e PCMSO. 

Face aos acontecimentos da década de oitenta – crises econômicas decorrentes do 

choque do petróleo e especialmente a queda do muro de Berlim –, que resultaram 

no rompimento das fronteiras ideológicas e na globalização, especialmente das 

atividades econômicas, e o que dela decorreu, o foco da gestão das ações de SST, 

a reboque da ISO 9000, terminou migrando, de maneira lenta, porém gradual, para 

os aspectos da organização do trabalho, com a geração de meios  mais apropriados 

(ferramentas de gestão) no enfrentamento da questão.3  

Esses dois movimentos, que se constituíram no primeiro e no segundo ciclo (cf. 

Quadro 1), no entanto, a despeito da evolução e das conquistas obtidas, se 

revelaram insuficientes para produzir os resultados almejados pelas organizações, 

notadamente na última década. O modelo de SST instituído em atendimento a Meta 

IV do PNVT produziu resultados espetaculares nas décadas de setenta e oitenta, 

com redução significativa nos índices de acidentes, como pode ser observados nos 

Quadro 2 e 3. A partir dos anos noventa, no entanto, o referido modelo, em 

decorrência de uma série de fatores, incluindo falhas de concepção, terminou dando 

mostra de que não era suficientemente capaz de transpor as barreiras que se 

interpunham na evolução das ações de SST. O mundo do trabalho mudara 

radicalmente nas duas últimas décadas, com o advento de novas tecnologias e 

novos sistemas de gestão, e o modelo profissionalizado de SST, dissociado dos 

processos produtivos e centrado em perigos e riscos, não está sendo capaz de 

proceder aos ajustes requeridos pela nova ordem.  

Os índices de acidentes no trabalho, no cômputo geral, a partir de 1993, não 

sofreram redução significativa, vêm se mantendo relativamente estáveis, porém, em 

patamares acentuadamente altos, como expostos no Quadro 3. Vale ressaltar que a 

ocorrência de mortes por acidentes no trabalho, nos últimos dez anos, não sofreu  

nenhuma melhoria, mantendo-se estacionado numa faixa muito alta, próxima de 

3.000.  

 

                                              
3 A prescrição formal do trabalho nasceu com a ISO 9000. Antes do advento dessa norma, o 

ordenamento do trabalho se verificava de maneira informal, os trabalhadores eram orientados para 
o exercício do trabalho por meio de instruções verbais. 
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Quadro 2: Estatística de acidentes no trabalho no Brasil (1970 – 2012). 

Ano Trabalhadores Típico Trajeto Doenças Óbitos Total 

1970 7.284.022 1.199.672 14.502 5.937 2.232 1.220.111 
1971 7.553.472 1.308.335 18.138 4.050 2.587 1.330.523 
1972 8.148.987 1.479.318 23.389 2.016 2.854 1.504.723 
1973 10.956.956 1.602.517 28.395 1.784 3.173 1.632.696 
1974 11.537.024 1.756.649 38.273 1.839 3.833 1.796.761 
1975 12.996.796 1.869.689 44.307 2.191 4.001 1.916.187 
1976 14.945.489 1.692.833 48.394 2.598 3.900 1.743.825 
1977 16.589.605 1.562.957 48.780 3.013 4.445 1.614.750 
1978 16.638.799 1.497.934 48.511 5.016 4.342 1.551.461 
1979 17.637.127 1.388.525 52.279 3.823 4.673 1.444.627 
1980 18.686.355 1.404.531 55.967 3.713 4.824 1.464.211 
1981 19.188.536 1.215.539 51.722 3.204 4.808 1.270.465 
1982 19.476.362 1.117.832 57.874 2.766 4.496 1.178.472 
1983 19.671.128 943.110 56.989 3.016 4.214 1.003.115 
1984 19.673.915 901.238 57.054 3.233 4.508 961.525 
1985 21.151.994 1.010.340 63.515 4.006 4.384 1.077.861 
1986 22.163.827 1.129.152 72.693 6.014 4.578 1.207.859 
1987 22.617.787 1.065.912 64.830 6.382 5.738 1.137.124 
1988 23.661.579 926.356 60.202 5.025 4.616 991.583 
1989 24.486.553 825.081 58.524 4.838 4.554 888.443 
1990 23.198.656 632.012 56.343 5.217 5.355 693.572 
1991 23.004.264 579.362 46.679 6.281 4.527 632.322 
1992 22.272.843 490.916 33.299 8.299 3.516 532.514 
1993 23.165.027 374.167 22.709 15.417 3.110 412.293 
1994 23.667.241 350.210 22.824 15.270 3.129 388.304 
1995 23.755.736 374.700 28.791 20.646 3.967 424.137 
1996 23.838.312 325.870 34.696 34.889 4.488 395.455 
1997 24.140.428 347.482 37.213 36.648 3.469 421.343 
1998 24.491.635 347.738 36.114 30.489 3.793 414.341 
1999 24.993.265 326.404 37.513 23.903 3.896 387.820 
2000 26.228.629 304.963 39.300 19.605 3.094 363.868 
2001 27.189.614 282.965 38.799 18.487 2.753 340.251 
2002 28.683.913 323.879 46.881 22.311 2.968 393.071 
2003 29.544.927 325.577 49.642 23.858 2.674 399.077 
2004 31.407.576 375.171 60.335 30.194 2.839 465.700 
2005 33.238.617 398.613 67.971 33.096 2.766 499.680 
2006 35.155.249 407.426 74.636 30.170 2.798 512.232 
2007 37.607.430 417.036 79.005 22.374 2.845 659.523 
2008 39.441.566 441.925 88.742 20.356 2.817 755.980 
2009 41.207.546 424.498 90.180 19.570 2.560 733.365 
2010 44.068.355 417.295 95.321 17.177 2.753 709.474 
2011 46.310.631 423.167 100.230 15.083 2.884 711.164 
2012  53.811.575  423.935 102.396 14.955 2.731 705.239 

Fonte: MTE/RAIS, MPS/AEPS.  

 
NOTA: No número total de acidentes, a partir de 2007, foram incluídos os acidentes registrados pelo 

INSS sem CAT emitida, sendo 141.108 em 2007, 204.957 em 2008, 199.117 em 2009, 
179.681 em 2010, 172.684 em 2011 e 163.953 em 2012. Os dados de 2012 são parciais.  
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Quadro 3: Evolução dos acidentes no trabalho no Brasil (1970 a 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto relevante incorporado ao novo olhar da segurança e da saúde no 

trabalho diz respeito à preocupação com a preservação da imagem das 

organizações. A veiculação de notícias envolvendo doenças ocupacionais e 

principalmente mutilações e mortes por acidentes no trabalho, quando o nome da 

empresa é estampado na imprensa, tornou-se o grande pesadelo dos altos 

executivos. Aborrecimentos decorrentes de acidentes no trabalho, quando tratados 

no âmbito interno da empresa, são, bem ou mal, assimiláveis, ao contrário dos 

eventos que atingem a mídia, com repercussões negativas na imagem da empresa. 4  

Na sequência do Quadro 1, os desafios atuais da segurança e da saúde no trabalho, 

a despeito de uma enormidade de pendências técnicas e organizacionais, 

relacionadas aos ciclos anteriores, têm seu eixo fortemente voltado para as aspectos 

sociais com foco na promoção e proteção da imagem das organizações. Do ponto 

de vista prático, essa fase é marcada pelo o enfrentamento daquilo que comumente 

se denomina de gestão comportamental. E é justamente nesse ponto que os 

problemas técnicos e organizacionais mal resolvidos ou não resolvidos nos ciclos 

anteriores, somados ao redesenho do sistema produtivo e aos aspetos da cultura 

dominante das organizações, se interagem e se avultam, traduzindo nos desafios 

típicos dessa fase.  

Gestão comportamental ou segurança comportamental é um termo largamente 

utilizado pela maioria das empresas, especialmente na última década, na gestão de 

                                              
4  Executivos que passaram pela experiência de explicar, em reuniões de Conselho Diretor de suas 

respectivas organizações, a ocorrência de distúrbios que afetaram a imagem do negócio que eles 
gerenciam, sabem perfeitamente o que isso significa. 

Estatísticas de Acidentes de Trabalho (1970-2012) 
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uma série de ações destinadas a prevenir acidentes no trabalho. Vale ressaltar, no 

entanto, que muitas das ações desenvolvidas sob o manto dessa nomenclatura vêm 

se esbarrado numa gama enorme de dificuldades, entre as quais se destacam as 

indefinições em relação ao que efetivamente deve ser creditado ou debitado ao 

comportamento das pessoas, nomeado como fator preponderante no 

desencadeamento de distúrbios que resultam em acidentes no trabalho. Essa 

indefinição, em muitas situações, tem gerado equívocos comprometedores no 

estabelecimento de nexo entre a ocorrência de muitos incidentes críticos e de 

acidentes e suas reais causas. No caso específico da desobediência aos 

procedimentos de trabalho, na maioria das vezes, ela não se assenta na opção 

voluntária do trabalhador em praticá-la, mas em outras variáveis que lhe dão causa. 

Essa afirmação se fundamenta nos dados constantes dos Quadros 4, 5 e 6, 

(páginas 20 e 21 do presente texto), especialmente a que se refere à capacitação do 

trabalhador, disposta na letra “c”. A essas dificuldades somam-se outras, de 

envergadura semelhante, inerentes aos traços dominantes da cultura de SST na 

maioria das empresas.  

Distúrbio de comportamento em relação à SST, ainda que relacionado à 

desobediência deliberada do trabalhador no cumprimento das regras formais de 

trabalho, não deve ser tratado (abordado) como causa preponderante do que dele 

possa advir, mas como consequência de outras anomalias que o antecedem e lhe 

dão causa. No caso especifico da desobediência deliberada (premeditada) o foco 

das atenções não deve centrar-se da desobediência em si, mas nos seus 

determinantes causais, ou seja, naquilo que está motivando (induzindo) a sua 

ocorrência. Quando o foco das atenções é centrado exclusivamente na 

desobediência, independentemente de sua natureza, perde-se a oportunidade de 

identificar os seus determinantes causais. Nesse sentido, vala lembrar que 

desobediência, especialmente deliberada, só prospera em ambientes onde a 

permissividade associada à impunidade é maior do que o que se faz para inibi-la. 

Estudos de cultura de SST vêm revelando que o sucesso de quaisquer programas 

de SST focado em aspectos comportamentais, requer informações amplas e 

precisas não apenas das reais condições físicas dos ambientes de trabalho e da 

maneira como é ele realizado, mas principalmente dos traços dominantes da cultura 

de SST da empresa. É importante reconhecer que a abordagem comportamental, 

quando utilizada de maneira correta, na prevenção de acidentes, em vários 

aspectos, é altamente positiva. Ela serve não apenas para corrigir e prevenir uma 
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série de anomalias, mas também para nortear a busca pelos problemas técnicos e 

organizacionais que afetam o bom desempenho das ações de SST. Todavia, sem 

domínio dos determinantes (ativadores) do comportamento das pessoas no dia a dia 

de trabalho, entre outros equívocos, pode-se incorrer na imputação, muitas vezes 

desprovida de fundamentos, principalmente do trabalhador, como responsável pela 

ocorrência de determinados eventos que resultam em incidentes críticos e/ou em 

acidentes no trabalho.  

Os equívocos cometidos na gestão das ações de SST, nas décadas de setenta e 

oitenta, com a utilização indiscriminada do conceito de “Ato Inseguro”, que mais 

servia para nomear o trabalhador como responsável pela ocorrência da maioria dos 

acidentes, não podem e nem devem ser repetidos. É inegável que muitas das 

questões vivenciadas na gestão de SST perpassam pelo comportamento de quem 

está envolvido nos processos de trabalho. Sua correta abordagem, no entanto, 

requer delimitação incisiva de terrenos, isto é, definição clara daquilo que se situa na 

esfera especifica do comportamento humano, do que se localiza na esfera da 

engenharia (aspectos técnicos) e/ou no terreno de outras variáveis que envolvam 

especialmente os elementos constitutivos da organização do trabalho. O que 

decorre, portanto, das interações que se verificam entre as variáveis mencionadas 

deve ser corretamente identificado e explorado, sem os vieses costumeiros que 

consistem em minimizar e/ou exagerar os efeitos indesejáveis gerados por 

inadequações (não conformidade) especificas de determinadas áreas em detrimento 

e/ou alívio de outras. Pouca ou nenhuma contribuição é extraída da nomeação de 

desvio de comportamento no cumprimento de regras formais de trabalho, por 

exemplo, sem definição clara dos ativadores do desvio. Essa afirmação se baseia 

nos dados de pesquisas de aspectos de cultura de SST realizadas em empresas de 

diversos ramos de atividades, notadamente mineração, siderurgia, metalurgia e 

eletromecânica (cf. Quadros 4, 5 e 6, páginas 20 e 21).  

Voltando ao disposto no Quadro 1, no tocante aos aspectos organizacionais, por 

exemplo, vivenciados fortemente no segundo ciclo apontado no referido quadro, o 

enquadramento antecipado das atividades laborais, instituído por meio de regras 

prescritas (Procedimento Operacional (PO); Procedimentos Padrão Operacionais  

(PPO); Instrução de Trabalho (IT); Regras de Trabalho (RT); Tarefa Padrão (TP); 

Análise Preliminar de Risco (APR) ou quaisquer outras instruções escritas), 

transformou-se num dos maiores desafios não apenas para as empresas que o 

adotaram, mas principalmente para uma parcela considerável dos trabalhadores nas 
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suas vivências cotidianas com o trabalho. Antes do advento dessa nova ordem, 

orientações escritas que prescreviam práticas de trabalho se resumiam basicamente 

nas instruções contidas nos catálogos e/ou manuais de ferramentas, máquinas e 

equipamentos. As instruções de trabalho, na sua grande maioria, eram transmitidas 

verbalmente aos trabalhadores. Os processos de aprendizagem se davam 

normalmente por observação direta (imitação) e por reprodução do que era 

percebido. Era vendo fazer que o aprendiz tomava conhecimento daquilo que o 

outro fazia. Ao atingir determinado nível de habilidade (desenvoltura), o aprendiz era 

considerado “pronto”, isto é, habilitado ao trabalho para o qual fora preparado. Esse 

desfecho era comumente anotado na sua carteira de trabalho. 5 O processo de 

comunicação exigido por essa prática resumia-se na fala, na expressão oral, nos 

gestos e sinais específicos. Esse modelo de gestão, pela sua natureza, não exigia 

dos trabalhadores escolaridade elevada. Os trabalhadores, em praticamente todos 

os ramos industriais, eram de escolaridade acentuadamente baixa, muitos 

semialfabetizados – como era o caso de uma parcela considerável dos 

trabalhadores da indústria extrativa mineral, fabricação de cimento, da indústria 

têxtil, da indústria da construção civil, por exemplo.  

A baixa escolaridade, associada à praticidade do trabalho, terminou por subtrair ou 

não inculcar nos trabalhadores o hábito de leitura, tão necessária, melhor dizendo, 

imprescindível à nova ordem instituída pelo trabalho prescrito.  É difícil, senão 

impossível, vivenciar, com a desenvoltura requerida, o trabalho prescrito sem 

fluência de leitura. Não há como lidar com procedimentos formais (escritos) sem 

leitura fluente para entendê-los. E é justamente nesse ponto que o trabalho prescrito, 

desde a época de sua implantação, sofreu seus primeiros percalços. Percalços 

esses que continuam desafiando as políticas de recursos humanos de muitas 

empresas até aos dias de hoje.6  

                                              
5 Os trabalhadores denominavam essas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) de “cracificação”. A expressão “fui cracificado” era usual entre eles e representava sua 
ocupação doravante, bem como sua provável continuidade na empresa. Era a partir dessa 
classificação, que representava a certificação da aprendizagem, que o novato era admitido no 
quadro permanente da empresa. 

6 Quando se estuda o desempenho das áreas operacionais da maioria das organizações onde foi 
instituído o trabalho formalmente prescrito, constata-se que o que prevalece, de parte dos 
trabalhadores, são suas experiências práticas consolidadas ao longo do tempo, adquiridas ao largo 
do trabalho prescrito. Diagnósticos de cultura de SST realizados pela JCO revelam que o trabalho 
prescrito, mesmo nas empresas onde o seu desempenho alcançou níveis elevados de eficácia, 
não ultrapassa de 50% do previsto nos procedimentos operacionais, instituídos. E não há dúvidas 
de que esse descompasso não se deve apenas a sofrível escolaridade dos trabalhadores, mas 
também e principalmente, ao que foi relatado nas letras a, b, c, d, e, Quadros 4, 5 e 6 páginas 20 
e 21, do presente texto.  
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Nos primeiros momentos de adoção dos programas de qualidade, passagem da 

década de oitenta para a década de noventa –, na maioria dos ambientes de 

trabalho, a leitura dos procedimentos operacionais (regras escritas) era feita em 

grupo, porque uma parcela considerável dos trabalhadores não conseguia fazê-la 

individualmente. Não há dúvida de que esse cenário mudou consideravelmente nas 

duas últimas décadas, mas não o suficiente para se considerá-lo inteiramente 

superado.  

A prática de leitura entre os trabalhadores brasileiros, na sua grande maioria, salvo 

em pouquíssimos ramos de atividades, é demasiadamente reduzida. E isso se deve, 

entre outras causas, à sofrível escolaridade real da maioria deles e principalmente 

pela falta de estímulo por parte das empresas. Infelizmente, o estímulo à leitura 

ainda não faz parte dos elementos constitutivos das políticas de RH da maioria das 

empresas brasileiras.7 

Depreende-se desse cenário que a transposição do modelo de gestão descrito 

acima para os modelos fundamentados em regras formais, como instituídos na 

maioria das empresas atualmente, não requer apenas meios apropriados, traduzidos 

em regulamentos formais condizentes com as condições de trabalho, mas em 

mudanças profundas nos traços dominantes da cultura das organizações, incluída a 

elevação dos níveis reais de escolaridade da população trabalhadora. 8 E é 

justamente nos aspectos da cultura que se localizam os maiores desafios da nova 

ordem, especialmente no que tange à Segurança e à Saúde no Trabalho. Essa 

defasagem decorre, entre outros aspectos negativos, na importância discursiva 

(afirmava-se fazer o que, na prática, efetivamente não se fazia) conferida à 

segurança no trabalho no período aludido.9  

Mudanças profundas, sobretudo quando se lida com traços da cultura dominante 

das empresas, sem ruptura com os modelos que se pretende superar, dificilmente 

promovem e consolidam as transformações almejadas. Os motivos são múltiplos e 

de origens distintas, mas principalmente devido às incoerências e ao volume de 

                                              
7  Vários foram os relatos de trabalhadores que foram chamados à atenção por suas respectivas 

chefias por tentarem desenvolver práticas de leitura nos ambientes de trabalho. “Você foi 
contratado para trabalhar e não para se envolver com outras coisas”.  

8  Escolaridade real significa possuir conhecimentos e fluência de leitura compatíveis com a 
escolaridade nominal, declarada. A maioria dos trabalhadores possui escolaridade de segundo 
grau, mas demonstra enorme dificuldade de interpretar textos de fácil entendimento.  

9  Vale lembrar que a distância que separa o discurso das ações concretas correspondentes, até os 
dias atuais, continua desafiando as políticas de SST da maioria das empresas.   
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ações antagônicas vivenciadas a um só tempo. As incoerências se manifestam de 

várias maneiras, porém, de forma mais visível no descaso em relação aos 

mecanismos (instrumentos) da nova ordem pretendida. As pretensões de mudanças, 

na maioria das vezes, não são acompanhadas de ações concretas, equivalentes ao 

que se pretende mudar. O discurso verbalizado sobre algumas mudanças 

pretendidas, especialmente no terreno cultural, não é coerente, na maioria das 

vezes, com o que se faz de prático para alcançá-las. No que tange à segurança no 

trabalho, por exemplo, as incoerências se manifestam principalmente nas posturas 

assumidas pela maioria das chefias imediatas dos trabalhadores (supervisores, 

facilitadores, líderes de equipes), que, no discurso, demonstram incentivar , apoiar e 

exigir deles o cumprimento das formalidades do trabalho (cumprimento das normas 

escritas), em contraposição ao que de fato lhes é cobrado. As cobranças não 

recaem no “como” se deve trabalhar, isto é, no cumprimento dos PO, mas nos 

resultados finais do trabalho – nas metas de produção. Os trabalhadores, por seu 

turno, utilizando-se de idêntico expediente em relação ao cumprimento dos 

procedimentos operacionais, imitam o comportamento de suas chefias imediatas 

reproduzindo a mesma postura, dando a impressão de que lhes obedecem. E, 

assim, as mudanças pretendidas, em muitos aspectos, não se realizam, pelo menos 

no âmbito das expectativas. E a situação costuma ser agravada com a utilização 

equivocada da Política de Consequências, nos seus aspectos corretivos. Ver nota 

de rodapé nº 45, página 47. 

No conjunto de mudanças levado a cabo pelas empresas nos últimos anos, os 

conflitos entre trabalho prescrito e trabalho real se evidenciaram, com mais 

intensidade e clareza, na implementação dos programas de qualidade total (ISO 

9000) e de meio ambiente (ISO 14.000). Em relação à segurança no trabalho, 

sobretudo a partir da adoção da BS 8800 e mais recentemente da OHSAS 18.001, a 

situação vem se revelando da mesma forma, ou pior, em decorrência principalmente 

da incompatibilidade entre o que se pretende fazer, expresso no discurso da direção 

das empresas, e o que efetivamente se faz no chão de fábrica, nas práticas do dia a 

dia. As causas desse descompasso são múltiplas e de origens distintas. No entanto, 

uma delas se destaca das demais: primeiro, pela sua natureza; segundo, pela 

frequência com que se manifesta. Trata-se da dissociação das ações de segurança 

dos processos produtivos e consequentemente do direcionamento das ações de 

controle centradas em perigos e riscos. O entendimento de que segurança no 

trabalho é um adendo dos processos produtivos, operacionalizada como atividade 
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de apoio quando deveria ser parte intrínseca e essencial desses processos, entre 

outros desvios, induz as lideranças das áreas operacionais, especialmente 

supervisores, a acreditar que o seu papel na condução das ações de SST pode se 

limitar a apoiar as ações do SESMT. O conceito de “dono”, conferido em muitos 

lugares aos itens fins do sistema produtivo, dificilmente se aplica à segurança no 

trabalho, sobretudo no primeiro no segundo estágios de maturidade, denominados 

por Bradley de reativo e de dependência. 10   

É inegável que a prescrição do trabalho, com a introdução de regras ou 

procedimentos escritos, se constitui em uma das mais importantes iniciativas  

aplicadas ao mundo do trabalho nos últimos tempos, no Brasil. Todavia, a despeito 

dos saldos altamente positivos, sua consolidação, enquanto prática real, ainda está 

longe de ser totalmente alcançada. O trabalho prescrito, em plenitude, não requer 

apenas conhecimento, ferramentas apropriadas (normas), condições adequadas de 

trabalho, como a princípio se imaginava, mas, acima de tudo, adesão plena da 

população envolvida com os processos de trabalho, especialmente das lideranças 

de base – supervisores e líderes de equipes. Entende-se por adesão acreditar 

firmemente que o que se deseja fazer é absolutamente necessário e factível de ser 

feito. E mais, transformar essa crença em ações concretas orientadas por disciplina 

endógena na condução do processo, especialmente de parte dos tomadores de 

decisões. Lembrando-se que disciplina endógena significa disposição deliberada de 

se fazer o que é previsto e esperado, sem o concurso de cobranças externas. Vale 

ressaltar que disciplina, nesse nível, não é alcançada por meio de medidas 

impositivas, pois é um valor interiorizado que faz parte dos princípios norteadores da  

conduta do indivíduo. Daí o significado de endógena.   

Atingir esse patamar de disciplina nas organizações, no entanto, requer investimento 

em projetos educativos de médio e longo prazo, que promovam, de fato, a inclusão 

da população trabalhadora, com destaque para os tomadores de decisões, nas 

                                              
10 O paradoxo da dissociação das ações de segurança no trabalho das atividades produtivas está no 

fato de que quem cria e/ou mantém os riscos no trabalho – gestor da produção e apoio, 
especialmente supervisor, facilitador ou líder de equipe – não se sente responsável por corrigi-los. 
E o paradoxo do paradoxo dessa situação se encerra no princípio onde o poder que é utilizado 
para gerar problemas nos ambientes de trabalho (perigos e riscos) não servir para evitá-los 
(prevenir) e/ou para corrigi-los. É importante salientar que o nascedouro e a manutenção desse 
abismo não se localizam nas pessoas, mas no modelo de gestão de SST, que não enxerga nem 
trata o tema como parte intrínseca e essencial dos processos produtivos. Vale lembrar que essa 
distorção tem origem na profissionalização da segurança no trabalho, oficializada pela Portaria 
3237/72, do MTb.  
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políticas e ações de SST da empresa. Referimo-nos aos tomadores de decisões por 

uma razão simples: os trabalhadores, nos estágios básicos de maturidade de SST 

(primeiro e segundo), tendem a fazer o que suas lideranças mandam ou o que elas 

lhes permitem fazer. Depreende-se disso que, quando os trabalhadores agem em 

desacordo com o esperado, isto é, em desconformidade com as prescrições do 

trabalho, sejam elas formais ou não, é porque há “ambiente favorável” a esse tipo de 

conduta. A permissividade que gera ambientes favoráveis aos desvios de conduta 

decorre de causas múltiplas, mas principalmente da negligência deliberada das 

lideranças no que se refere aos níveis de exigências, no cumprimento dos 

procedimentos formais de trabalho.  

É importante ressaltar que exigências não pressupõem apenas cobranças, mas 

também, e principalmente, apoio da liderança, traduzido em ajuda mútua na 

condução das rotinas de trabalho, especialmente do trabalho orientado por regras 

formais. (ver itens a, b, c, d, e, nas páginas 35 a 53 do presente texto).11 A 

permissividade decorre também da negligência deliberada da liderança, expressas 

na “ausência” ao não dar respostas apropriadas às demandas dos trabalhadores em 

relação às reais condições de trabalho.12 Respostas apropriadas não significam 

atendimento a todos os pleitos dos trabalhadores, mas não deixar demandas sem 

respostas – afirmativas ou negativas.13 Ainda em relação às posturas das lideranças 

no que tange ao trabalho prescrito, aproveitamos aqui o espaço para relatar, com 

                                              
11  Quando há envolvimento incisivo das lideranças nas rotinas normais de trabalho de seus liderados 

– observando, ouvindo, conversando, orientando, incentivando e corrigindo –, as chances de se 
perceber onde se localizam as dificuldades que estão levando os trabalhadores ao 
descumprimento dos procedimentos de trabalho são infinitamente maiores. Sem essa efetiva 
participação torna-se difícil, senão impossível, para a liderança se informar das dificuldades 
vivenciadas pelos trabalhadores em relação ao trabalho prescrito. Muitas vezes, o descumprimento 
de uma regra formal de trabalho não se assenta na indisciplina deliberada do trabalhador, mas em 
outros ativadores de suas atitudes. Ativadores esses cuja solução passa ao largo da 
governabilidade do trabalhador. Ver Quadros 3, 4 e 6, letras a, b, c, d, e, páginas 20 e 21, com 
resenhas explicativas nas páginas 35 a 53 do presente texto. Verificar que as referências 
constantes das letras a, b, c, d, que aparecem com valores elevados, fogem à competência do 
trabalhador, em todos os sentidos. 

12 Vale ressaltar que, pior do que a negligência deliberada – não cobrar o que é necessário –, é o 
endereçamento de cobranças centradas exclusivamente em resultados, em detrimento da maneira 
correta de se trabalhar, isto é, de se trabalhar seguindo as prescrições formais do trabalho ou 
quaisquer outras orientações, desde que sejam corretas. O argumento de que o cumprimento de 
determinados PO atrapalha o andamento normal do trabalho, além de improcedente deve ser visto 
como inaceitável. Quando o cumprimento de um PO atrapalha o andamento normal do trabalho, o 
que se deve fazer é revisá-lo ou retirá-lo do sistema. Jamais desrespeitá-lo deliberadamente. 

13 Nos ambientes onde há Grupos Homogêneos ou Grupos de Vigilância Compartilhada, torna-se 
muito mais fácil para o supervisor ou facilitador administrar (conhecer e dar solução imediata) as 
demandas dos trabalhadores. Isso porque, em torno de 90% das demandas oriundas dos 
trabalhadores são resolvidas pelos próprios membros dos grupos. 
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alguns retoques, sem fugir ao conteúdo verbalizado, o que ouvimos de muitos 

trabalhadores e que reputamos como afirmações que devem ser consideradas.  

 “É difícil haver harmonia e menos ainda cooperação em ambientes onde os 

trabalhadores não são ouvidos e nem considerados”.   

 “Quando o líder é firme nas tomadas de decisões (orientar, determinar e cobrar) e 

o faz com retidão e equidade, o exemplo tende a despertar na equipe o sentimento 

de inclusão”.  

 “Quando o líder é rigoroso na observância da hierarquia (incluindo cumprimento de 

normas), o exemplo tende a ser imitado pela equipe”.  

 “Quando o líder diz com retidão, clareza e firmeza o que deve ser feito, o exemplo 

faz os trabalhadores descobrirem suas potencialidades”.  

 “Quando o líder avalia corretamente o desempenho do subordinado, reconhecendo 

e valorizando os acertos e corrigindo, de imediato, os desvios, a lição é 

reproduzida entre os membros da equipe e valorizada por eles”.  

 “Quando a liderança 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”. 

 “Ser enérgico, duro, ouvindo e respeitando os trabalhadores, não é ser autoritário”.  

 “Omissão da liderança nas tomadas de decisões tem impacto negativo na 

motivação dos trabalhadores”.  

 “Ao responsabilizar um trabalhador por erros que não depende dele a sua 

correção, a liderança dá um tiro no pé”.  

 “Quando a liderança finge não ver o cometimento de desvios em relação aos 

procedimentos de trabalho e de segurança, a lição (ordem subliminar) que se 

passa é de que está tudo certo, não há nada para se corrigir”.  

Ao refletirmos sobre essas afirmações, não devemos nos esquecer de que há uma 

tendência natural no ser humano de se inspirar em pessoas exemplares. Daí a 

imperiosa necessidade das lideranças – especialmente supervisores, facilitadores e 

líderes de equipe – de se pautarem, em todos os sentidos, pela absoluta retidão, 

seja nas relações de trabalho, seja nos atos da vida privada. Não se deve esquecer 
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de que a empresa, para seus colaboradores, traduz-se, principalmente, na maneira 

como eles são tratados pelas suas respectivas lideranças.  

Sobre a formalização do trabalho, não é difícil para quem está diretamente envolvido 

com os processos produtivos verificar, na prática, a distância que ainda separa o seu 

ordenamento formal (enquadramento antecipado mediante regras ou procedimentos 

escritos) do que é feito no dia a dia, especialmente nas atividades de rotina. O 

grosso das ações desenvolvidas nas frentes de trabalho não se assenta 

propriamente em regras formais de trabalho, mas nas experiências e habilidades 

adquiridas pelos trabalhadores nas suas vivências diárias com suas ocupações. 14 

No tocante à segurança no trabalho, especialmente, por não ser ela entendida e 

menos ainda tratada como parte intrínseca e essencial dos processos produtivos, a 

distância que separa o que se fala do que se faz, não há dúvida, é ainda maior. O 

que se escreve ou o que se fala sobre ela nem sempre é o que se faz de concreto. 

O que é escrito nos procedimentos formais de trabalho, em muitas situações, está 

muito distante do que se faz nas práticas do dia a dia. Diferentemente dos itens que 

tratam de controles envolvendo a qualidade dos produtos, que, de uma maneira ou 

outra, têm a sua execução cobrada por parte das lideranças. Vale lembrar que erros 

e violações que possam comprometer a qualidade dos produtos gerados pela 

empresa costumam receber tratamento bem diferente daquele conferido a violações 

de regras que tratam da prevenção de acidentes.  

Face ao exposto, percebe-se que as rotinas de trabalho da maioria das empresas 

brasileiras, a despeito dos esforços e dos anos de peleja, no que tange à segurança 

no trabalho, não conseguiram ainda assimilar, em níveis aceitáveis, o trabalho 

prescrito. Entre os motivos que ocasionam esse descompasso, apontados pelos 

próprios colaboradores envolvidos nos processos produtivos além das questões de 

natureza organizacional, evidenciam-se as heranças do modelo escravista 

vivenciadas por mais de três séculos no Brasil. As atitudes inadequadas, cujas 

origens se assentam nos resquícios no modelo escravista, são comumente 

                                              
14 O ritmo do trabalho nos ambientes industriais é ditado por uma espécie de cadência, na qual as 

operações rotineiras são desenvolvidas praticamente da mesma maneira e no seu devido tempo. 
Essa cadência é interiorizada pelos trabalhadores e se transforma numa espécie de bússola que 
os norteia nas suas vivências cotidianas com o trabalho. E é justamente nesse ponto que o 
trabalho prescrito costuma se resvalar. Quando o cumprimento de um procedimento implicar a 
adulteração da bússola a que nos referimos, a princípio, as chances de ele ser rejeitado são 
grandes. 
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expressas, ainda que sem intenção deliberada, por meio de decisões unilaterais, 

subliminares, de desdenho e autoritarismo (pobreza de diálogo) de parte, 

principalmente, de uma parcela ainda considerável das lideranças de base – 

supervisores, facilitadores e líderes de equipe. A palavra “subliminar” nos remete, 

necessariamente, às novas formas ou maneiras de manifestações de desdenho e de 

autoritarismo que, do ponto de vista andragógico15, não podem nem devem ser 

ignoradas ou minimizadas. Em se tratando de arrogância, a liderança comumente 

não expressa verbalmente o que pensa e menos ainda o que deseja fazer ou deixar 

de fazer, mas nem por isso deixa de ser autoritária, na acepção da palavra, em 

muitas manifestações no jeito de agir. Exemplo típico dessa situação pode ser 

percebido nas tomadas individuais de decisões que, necessariamente, demandariam 

o concurso de toda a equipe de trabalho. Acrescente-se que, no contexto aventado, 

a expressão “tomar decisão” não significa apenas decidir (tomar a decisão de fazer 

algo), mas também optar, deliberadamente, por não decidir, independentemente do 

impacto que a indecisão possa ter na harmonia (clima) e no desempenho das 

equipes de trabalho. Ressalte-se que um dos graves problemas resultantes do 

autoritarismo subliminar, que recai negativamente sobre o desempenho das equipes 

de trabalho, se traduz principalmente na “ausência deliberada da liderança” – não 

tomar as decisões no momento requerido pelas demandas do trabalho. E pior do 

que a ausência deliberada é a liderança transferir aos trabalhadores a 

responsabilidade por eventuais desacertos resultantes da sua inércia. Inércia que 

pode estar relacionada a limitações de conhecimentos e habilidades no exercício do 

cargo, especialmente na gestão de pessoas, associadas à utilização equivocada do 

poder conferido pelo cargo.  

                                              
15  Andragogia – Ciência que estuda as melhores práticas para orientar adultos a aprender. É preciso 

considerar que a experiência é a fonte mais rica nos processos de aprendizagem de adultos. Estes 
são motivados a aprender conforme vivenciam necessidades e interesses que a aprendizagem 
satisfará em sua vida. O modelo andragógico baseia-se, entre outros, nos seguintes princípios:  

1. Necessidade de saber: adultos precisam saber por que precisam aprender algo e qual o ganho 
que terão no processo. 

2. Autoconceito do aprendiz: adultos são responsáveis por suas decisões e por sua vida, 
portanto querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. 

3. Papel das experiências acumuladas: para o adulto suas experiências são a base de seu 
aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais serão mais 
eficazes. (procurar entender a relação dessa afirmação com o trabalho prescrito). 

4. Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo 
de aprendizagem relacionado a situações reais de seu dia a dia. 

5. Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os conceitos apresentados 
estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. 

6. Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos: autoestima, 
qualidade de vida, desenvolvimento. 



 18 

As mudanças de feição ou de roupagem nas manifestações de autoritarismo nos 

levam necessariamente a rever o conceito do próprio termo. A elaboração ou revisão 

de Procedimento Operacional (excluem-se os procedimentos que envolvem 

questões técnicas que devem ser elaborados pela engenharia), por exemplo, sem a 

participação direta e incisiva de quem tem a incumbência de executá-los – os 

trabalhadores – não deixa de ser uma manifestação subliminar de autoritarismo. 

Outra expressão de autoritarismo, nem tão subliminar quanto o exemplo 

anteriormente citado, é a imputação generalizada de responsabilidades aos 

trabalhadores face à ocorrência de desvios – erros e/ou violações – que resultam em 

incidentes críticos e/ou acidentes com causa nominada de descumprimento de PO.16 

Vale ressaltar que, na gestão de SST de estágios evoluídos (terceiro e quarto), não 

se nomeia violação de PO como causa de acidente, sem antes estudar 

meticulosamente o que tenha levado o colaborador ao seu descumprimento. A esse 

respeito sugerimos verificar o que foi mencionado nos itens a, b, c, d, e, nas 

páginas 35 a 53, com resumo nos Quadros 4, 5 e 6, páginas 20 e 21.  

Entrevistas dirigidas, realizadas pela JCO e Associados, com mais de 1.500 

trabalhadores que sofreram acidentes no trabalho, com afastamento temporário e 

com causas nominadas de violação às regras ou procedimentos prescritos, não 

deixam dúvida da distância que separa o trabalho prescrito do trabalho real. 17 Das 

informações recolhidas, uma se destaca entre as demais; primeiro, pela sua 

natureza, segundo, pela quantidade de trabalhadores que a ela se referiu – 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 as possibilidades de sua aplicabil idade 

prática. Alegam os trabalhadores que a baixa ou a ausência de adesão por parte 

                                              
16  Passamos por várias experiências de revisão de investigação de acidentes no trabalho envolvendo 

lesões graves, mortes e danos materiais de monta, com causas nominadas de “violação de 
procedimentos de trabalho e de segurança”, quando não se levaram em conta variáveis 
imprescindíveis do trabalho prescrito, cujo controle passava ao largo da governabilidade das 
vítimas. Essa afirmação se baseia nas evidências contidas nas letras a, b, c, d, Quadros 3, 4 e 5, 
páginas 20 e 21 do presente texto. Verifica-se que apenas 15,19% dos problemas identificados no 
Quadro 3 relacionavam-se ao comportamento inadequado do trabalhador (violações deliberadas), 
no cumprimento dos Procedimentos Operacionais (PO). As informações constantes do Quadro 4 
foram levantadas por meio de acompanhamento individualizado de aplicação prática de 187 PO. 
Nos Quadros 4 e 5, os valores constantes da letra “e” foram obtidos mediante entrevistas e 
respostas a questionários envolvendo trabalhadores e gestores.  Esse é um achado que deve ser 
levado em conta quando da aplicação de políticas de consequências, nos seus aspectos punitivos. 

17  As entrevistas foram feitas com base em informações extraídas de fichas de investigação de 
acidentes em empresas dos ramos de mineração, siderurgia, metalurgia, eletromecânica, papel e 
celulose, cimento, engenharia e serviços.  



 19 

deles a uma quantidade acentuada dessas regras ou normas se deve ao fato de 

serem elas desprovidas de sentido prático. Segundo eles, essas normas (as que não 

são cumpridas) são “peças mortas” que só são lembradas e colocadas na ordem do 

dia por ocasião das chamadas auditorias de padrão. Na fala dos trabalhadores 

entrevistados, essas normas ou procedimentos só são valorizados por quem se 

encarrega de verificar seu cumprimento, melhor dizendo, sua existência virtual.  

Essa situação poderá ser vista com mais clareza quando circunscrita a uma unidade 

industrial específica, como retratada nos Quadros 4, 5 e 6 referentes às dificuldades 

identificadas pela JCO nas vivências cotidianas dos trabalhadores com o trabalho 

prescrito (PO). As dificuldades (barreiras) em apreço foram levantadas numa usina 

siderúrgica, nas áreas de altos fornos, aciaria, laminação, logística, manutenção 

central e áreas de apoio. As informações foram coletadas por meio de três vias de 

investigação, como descritas na sequência:  

a) Acompanhamento metódico, nas áreas mencionadas, de aplicação prática de 

187 Procedimentos Operacionais (PO), através dos quais foram identificados 

902 problemas (barreiras/anomalias) que interferiam, direta e/ou indiretamente 

na realização das tarefas em conformidade com instruções neles contidas. As 

informações levantadas por essa via estão dispostas no Quadro 4.18   

b) Entrevistas diretas com 62 trabalhadores, incluindo prestadores de serviços, 

lotados nas áreas mencionadas, que sofreram acidente com afastamento (CPT), 

no decurso de 4 anos, e que retornaram às suas atividades normais de trabalho. 

Os acidentes em questão tiveram como causa definida a violação de regras 

(procedimentos prescritos) ora de trabalho, ora especificamente de segurança. 

Foram levantadas 120 anomalias, apontadas pelos trabalhadores como causas 

reais dos acidentes. As informações obtidas por essa via estão dispostas no 

Quadro 5.19   

                                              
18  As informações constantes do Quadro 4 foram levantadas por meio de acompanhamento da 

aplicação prática de 187 Procedimentos Operacionais (PO), cuidadosamente estudados. Vale 
ressaltar que os procedimentos em questão, no tocante a segurança no trabalho, orientam a 
realização de atividades cujos riscos associados são suscetíveis de gerar acidentes com gravidade 
elevada. Foram identificadas mais de uma anomalia por procedimento. Evidentemente que não 
foram todos os procedimentos que apresentaram anomalias no seu cumprimento.     

19  As entrevistas foram feitas com base nas informações contidas nas fichas de investigação de 
acidentes disponibilizadas pelas empresas. Em algumas situações o técnico que realizou as 
entrevistas visitou os locais de trabalho onde ocorreram os acidentes.      
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c) Aplicação de questionário a 112 lideranças de base (supervisores e líderes de 

equipes), lotadas nas áreas operacionais mencionadas acima. Foram 

identificados 293 desvios (anomalias). As informações coletadas por essa via 

estão dispostas no Quadro 6.20  

Nota 1: A quantidade de anomalias identif icadas no acompanhamento dos 187 

Procedimentos Operacionais resultou da constatação de mais de uma anomalia por 

procedimento.   

Nota 2: O mesmo fenômeno ocorreu em relação às duas outras fontes de coleta de 

informações – os trabalhadores entrevistados poderiam apontar uma ou mais de 

uma anomalia envolvendo os acidentes nos quais eles se envolveram. As 

lideranças que responderam aos questionários, da mesma forma, poderiam 

escolher uma, mais de uma ou nenhuma das alternativas de respostas indicadas 

nos instrumentos de levantamento de informações. 

 

Quadro 4: Interferência no cumprimento de PO – Procedimento Operacional.  

ÁREAS 

VARIÁVEIS (Anomalias – 902) 

(a) 
Qualidade 

(b) 
Adequação 

(c) 
Capacitação 

(d) 
Cobrança 

(e)  
Obediência 

n % n % n % n % n % 

Altos fornos 31 12,92 31 17,92 23 16,91 19 8,80 21 15,33 

Aciaria 39 16,25 23 13,29 24 17,65 47 21,76 7 5,11 

Laminação 41 17,08 40 23,12 29 21,32 21 9,72 37 27,01 

Logística 29 12,08 21 12,14 21 15,44 39 18,06 8 5,84 

Manutenção 
Central 

53 22,08 37 21,39 27 19,85 41 18,98 33 24,09 

Áreas de 
apoio 

47 19,58 21 12,14 12 8,82 49 22,69 31 22,63 

TOTAL 240 26,61 173 19,18 136 15,08 216 23,95 137 15,19 

Legenda: (a) Qualidade dos PO – conteúdo e linguagem. Ver página 35 
 (b) Adequação dos PO às condições de trabalho. Ver página 36 
 (c) Capacitação dos trabalhadores para o cumprimento dos PO. Ver página 36 
 (d) Cobranças do cumprimento dos PO por parte das lideranças. Ver página 45 
 (e) Obediência ao cumprimento dos PO. Ver página 53 

 

                                              
20  A aplicação dos questionários foi precedida de palestras de sensibilização e de informações 

pormenorizadas sobre o questionário e os objetivos do trabalho.   
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Quadro 5:  Acidentes ocasionados por descumprimento de PO – Procedimentos 

Operacionais. 

ÁREAS 

VARIÁVEIS (Anomalias – 120) 

(a) 
Qualidade 

(b) 
Adequação 

(c) 
Capacitação 

(d) 
Cobrança 

(e)  
Obediência 

n % n % n % n % n % 

Altos fornos 5 18,52 4 12,50 8 19,05 2 15,38 2 33,33 

Aciaria 3 11,11 7 21,88 6 14,29 3 23,08 1 16,67 

Laminação 6 22,22 6 18,75 10 23,81 2 15,38 1 16,67 

Logística 2 7,41 5 15,63 3 7,14 1 7,69 0 0,00 

Manutenção 
Central 

7 25,93 8 25,00 11 26,19 3 23,08 2 33,33 

Áreas de 
apoio 

4 14,81 2 6,25 4 9,52 2 15,38 0 0,00 

TOTAL 27  22,50  32  26,67  42  35,00  13  10,83  6 5,00  

Legenda: (a) Qualidade dos PO – conteúdo e linguagem. Ver página 35 
 (b) Adequação dos PO às condições de trabalho. Ver página 36 
 (c) Capacitação dos trabalhadores para o cumprimento dos PO. Ver página 36 
 (d) Cobranças do cumprimento dos PO por parte das lideranças. Ver página 45 
 (e) Obediência ao cumprimento dos PO. Ver página 53 

 

Quadro 6:  Interferências no cumprimento de PO – Procedimento Operacional, 

apontadas pela liderança de base (supervisores e líderes de equipes). 

ÁREAS 

VARIÁVEIS (Anomalias – 293) 

(a) 
Qualidade 

(b) 
Adequação 

(c) 
Capacitação 

(d) 
Cobrança 

(e)  
Obediência 

n % n % n % n % n % 

Altos fornos 9 23,08 11 17,46 10 16,95 10 24,39 14 15,38 

Aciaria 5 12,82 9 14,29 8 13,56 5 12,20 13 14,29 

Laminação 7 17,95 13 20,63 13 22,03 9 21,95 18 19,78 

Logística 4 10,26 7 11,11 5 8,47 3 7,32 8 8,79 

Manutenção 
Central 

9 23,08 15 23,81 15 25,42 8 19,51 23 25,27 

Áreas de 
apoio 

5 12,82 8 12,70 8 13,56 6 14,63 15 16,48 

TOTAL 39 13,31 63 21,50 59 20,14 41 13,99 91 31,06 

Legenda: (a) Qualidade dos PO – conteúdo e linguagem. Ver página 35 
 (b) Adequação dos PO às condições de trabalho. Ver página 36 
 (c) Capacitação dos trabalhadores para o cumprimento dos PO. Ver página 36 
 (d) Cobranças do cumprimento dos PO por parte das lideranças. Ver página 45 
 (e) Obediência ao cumprimento dos PO. Ver página 53 
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A situação retratada nos Quadros 4, 5 e 6, resultantes da verificação das práticas de 

trabalho orientado por regras prescritas, na referida unidade industrial, não deixa 

dúvida do seu alcance no que tange ao objeto de sua pretensão, mas também das 

exigências, transformadas em desafios, que tal prática impõe às organizações que 

dela se servem. Os desafios são facilmente percebidos nas evidências identificadas 

e distribuídas nas cinco variáveis (a, b, c, d, e) constantes dos Quadros 4, 5, e 6.   

Antes da adoção do fracionamento das regras formais ou procedimentos 

operacionais (PO) como recurso didático, que possibilitou identificar, qualificar e 

situar, com elevadas margens de acertos, as barreiras que se interpunham no seu 

cumprimento, o foco das atenções às dificuldades interpostas na sua aplicação 

prática, centrava-se, independentemente dos nexos de causalidade, exclusivamente 

na figura dos “desvios”, traduzidos em erros ou violações. É importante ressaltar que 

ambas as situações (erros e violações), enquanto causas nominadas dos desvios se 

encerram no comportamento das pessoas que estejam, direta ou indiretamente, 

envolvidas no trabalho orientado por regras formais, especialmente dos 

trabalhadores.  

Evidentemente, a violação de uma regra de trabalho tem tudo a ver com o 

comportamento de quem está direta ou indiretamente nela envolvido. Todavia, a 

questão não se encerra na figura da violação, enquanto violação em si, que em 

quaisquer circunstâncias deve ser vista e tratada como resultante de outros 

distúrbios que a antecedem e que precisam ser identificados, analisados e corrigidos 

– como é o caso, por exemplo, do endereçamento de cobranças e principalmente 

dos níveis de permissividade. É importante lembrar que a violação, premeditada ou 

não, de uma regra formal de trabalho não é ocasionada por uma única causa, mas 

por causas múltiplas e de naturezas distintas, mas com interações acentuadas entre 

si. Interações que funcionam, na dinâmica do trabalho, ora como causa, ora como 

efeito dos eventos indesejáveis. Isso nos leva ao entendimento de que um distúrbio 

mal corrigido ou sem correção algum, na execução do trabalho prescrito, termina 

gerando outros distúrbios com demandas de correções cada vez mais complexas e 

onerosas.  

A esse respeito chamamos atenção para o resultado do diagnóstico de aspectos 

culturais em SST, realizado na mencionada unidade industrial, cujos dados estão 

relatados nos Quadros 4, 5 e 6.21  O diagnóstico não facilitou apenas a estratificação 

                                              
21  O diagnóstico mencionado não se restringe apenas ao trabalho prescrito, mas envolve muitos 

outros aspectos relacionados à cultura dominante de SST. 



 23 

e localização mais precisa dos problemas, mas também a sua quantificação. Não há 

dúvida de que identificação estratificada dos problemas (anomalias/barreiras) que se 

interpõem no cumprimento dos Procedimentos Operacionais facilita sobremaneira a 

definição e endereçamento das medidas de controle. Quando não se sabe, com 

precisão, o que está interferindo no cumprimento de um PO, qualquer medida de 

controle, por mais aprimorada que seja, pode não resultar nos benefícios esperados.  

O trabalho orientado por regras prescritas, quando bem feito, possibilita não apenas 

a estabilização dos processos produtivos, mas também e principalmente, promover 

outro olhar e outras buscas no estado da arte de prevenir acidentes. A abordagem 

convencional de SST, com foco centrado em riscos ativos, incluindo desvios de 

comportamento, pode ser, mediante o emprego correto do trabalho prescrito, 

desviada para outro cenário onde o foco preponderante recai sobre as fontes 

geradoras dos riscos, ou seja, os métodos e processos produtivos, com destaque 

para os elementos constitutivos da organização do trabalho.  

Voltando às regras ou procedimentos que não são cumpridos, outra informação 

importante colhida dos trabalhadores, que merece destaque, é que tais normas ou 

procedimentos são comumente avocados pelas lideranças, quando da ocorrência de 

acidentes ou incidentes críticos em atividades orientadas por eles, para 

responsabilizar os trabalhadores pelos eventos relacionados ao seu 

descumprimento. Em relação a essa afirmação vale verificar que, dos 902 

problemas (anomalias) identificados no acompanhamento ao cumprimento dos 187 

procedimentos, o item desobediência aparece no computo geral, com 15,19%, como 

pode ser observado no Quadro 4, página 20. 

Curioso é que a nomeação de trabalhadores como responsáveis pelos desvios no 

cumprimento das regras prescritas de trabalho não foi expressa apenas pelos 

próprios trabalhadores entrevistados, mas também por parte considerável de suas 

respectivas lideranças. Por outro lado, argumentam os trabalhadores que, em 

relação às regras (procedimentos operacionais) imprescindíveis – aquelas que, de 

fato, justificam sua existência –, há acentuada disposição dos trabalhadores em 

aceitá-las e respeitá-las, isto é, de cumpri-las. E mais, que há, nesse caso, 

disposição de se ajudarem uns aos outros no seu cumprimento. O que não ocorre, 

segundo eles, no tocante às regras desnecessárias, sem serventia.  

Outras informações relevantes, prestadas pelos trabalhadores entrevistados, 

referem-se ao conteúdo das normas ou procedimentos, sua adequação às 



 24 

condições de trabalho e ao treinamento a eles oferecido para sua execução. Além 

da extensão das normas (foi identificada norma ou procedimento operacionais com 

mais de dez páginas), há que se observar também a forma como foram escritas – 

excessivamente burocrática e protocolar. Não foram poucas as situações em que os 

trabalhadores demonstraram (verbalizaram) dificuldades no entendimento preciso de 

algumas normas. Isso sem contar outras dificuldades apontadas por eles, como 

exigências contidas em algumas normas difíceis ou mesmo impossíveis de serem 

colocadas em prática por absoluta falta de condições, especialmente técnicas.       

No tocante ao treinamento para executar o acervo de normas existentes, afirmam os 

trabalhadores que as lições a eles transmitidas não iam muito além de ligeiras 

leituras do conteúdo dos procedimentos, realizadas no treinamento introdutório 

(integração) e esporadicamente em outros momentos. Poucos foram os lugares em  

que se pôde constatar que as normas eram passadas aos trabalhadores mediante 

treinamento apropriado, seguido de verificação formal de aprendizagem (prova) e de 

acompanhamento sistemático da aplicação prática dos conteúdos aprendidos.  

No que tange às normas ou regras que não são cumpridas, o que se impõe é saber 

quais são e onde se localizam os motivos (barreiras) que inviabilizam, na prática, 

sua implementação. Verificar se as barreiras se localizam na qualidade das normas, 

na sua interface com as condições de trabalho, nos treinamentos oferecidos aos 

trabalhadores, nos mecanismos de cobranças e/ou na resistência deliberada dos 

colaboradores. Trabalhos realizados pela JCO, incluindo a unidade industrial 

mencionada, vêm demonstrando, com elevado nível de acerto, onde se localizam as 

principais barreiras que se interpõem no cumprimento das normas ou procedimentos 

de trabalho, incluindo assuntos de SST, como podem ser observado nos Quadros 4, 

5 e 6, páginas 20 e 21, com destaque para a letra “a”, que trata da qualidade das 

normas ou Procedimentos Operacionais (PO).   

É importante salientar que as informações colhidas dos trabalhadores nos remetem 

a duas situações distintas:  

a) Primeira, identificar e estudar meticulosamente todas as normas ou 

procedimentos formais que não estejam sendo suficientemente cumpridos e 

estabelecer nexo de causalidade entre o que se pretende com eles e as 

dificuldades (anomalias ou barreiras) interpostas na sua execução. Nesse ponto 

é importante observar se as dificuldades dizem respeito à importância que se 

confere à existência da norma (se ela é, de fato, necessária) ou se as barreiras 
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se localizam em itens específicos da mesma, como descrito nas letras a, b, c, d, 

e, páginas 35 a 53 do presente texto. Sem respostas adequadas a essas 

variáveis, quaisquer abordagens relacionadas ao cumprimento dos 

procedimentos podem resultar, e certamente resultam, em ações improdutivas. 

Pior, em ações conflitantes, como é o caso da aplicação da Política de 

Consequências sem os respaldos devidos.  

b) Segundo, estudar criteriosamente quais atividades necessitam, de fato, de 

normas ou procedimentos escritos que orientem sua execução. Infere-se, pelas 

colocações dos trabalhadores entrevistados, que, para as atividades de baixa 

complexidade, de fácil execução, de domínio dos trabalhadores e com baixa 

probabilidade de ocorrência de incidentes críticos ou acidentes, ora porque os 

riscos associados são baixos e/ou desprezíveis, ora porque as medidas de 

controle necessárias e implementadas 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 ou nenhuma serventia, é submetê-las à revisão meticulosa ou 

retirá-las do sistema. Mesmo porque sua existência só serve para consumir 

tempo na sua averiguação (auditagem) e gerar aborrecimentos especialmente 

nas lideranças das áreas operacionais por causa da expressão rotulada nos 

formulários das auditorias: “não conforme”. Curioso é que, na fala das lideranças 

entrevistadas, o que não é conforme, resultante das auditorias, não é 

propriamente o descumprimento das referidas normas, mas a sua desnecessária 

existência. E o aspecto mais danoso dessa situação é que o descumprimento de 

uma norma tida pelos trabalhadores como de baixa ou nenhuma relevância induz 

ao descumprimento de outras de alta relevância. Ressalte-se que esse 

expediente foi constatado no acompanhamento da aplicação prática dos 187 PO, 

cujos resultados foram dispostos no Quadro 4. 

Em todas as circunstâncias, os padrões formais de trabalho, incluindo aspectos de 

prevenção de acidentes, devem ser vistos e tratados como mecanismos de controle. 

No entanto, se há motivos insanáveis 22 que dificultam ou impedem, na prática, a sua 

implementação, o melhor que se faz é não tê-los como instrumentos restritos de 

orientação e menos ainda de controle. Elaboram-se outros, de práticas exequíveis, 

ou as atividades em apreço continuarão sendo desenvolvidas com base nas 

experiências e habilidades dos colaboradores (ver nota de rodapé número 6, página 

                                              
22  Denominam-se de insanáveis os motivos “barreiras” que as empresas não tiveram condições ou 

disposição para corrigir. Por não terem sido corrigidos, quando a correção era imprescindível, 
independentemente dos motivos, não há outro adjetivo para qualificá-los senão como “insanáveis”. 
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10. Assim sendo, as observações ou auditorias devem ser orientadas para medir o 

desempenho efetivo (desenvoltura) dos trabalhadores.23  

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 à execução das atividades 

laborais. Vale lembrar que normas, padrões ou ordens verbais se constituem em 

orientações a que os trabalhadores necessariamente devem obediência. Padrão 

significa orientação, afeta a todos os envolvidos, de como se proceder; 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.24 Traduzem-se na forma correta de como se chega ao resultado 

previamente previsto. Todavia, na prática, não é bem isso o que ocorre nas rotinas 

cotidianas dos trabalhadores. O que nos foi possível constatar – em todos os 

diagnósticos de cultura de SST realizados em empresas dos ramos de mineração, 

siderurgia, metalurgia, cimento, papel e celulose, eletromecânica e engenharia, 

envolvendo uma população de aproximadamente 150.000 trabalhadores, mais de 

14.000 ocupantes de cargo de chefia e 2.782 técnicos do SESMT, – é que, mesmo 

nos ambientes onde o trabalho prescrito conseguiu alcançar o melhor desempenho, 

de cada grupo de 100 procedimentos estudados e acompanhados pelos técnicos da 

JCO na sua aplicação prática, apenas 42% deles foram satisfatoriamente 

cumpridos.25 Os demais foram distribuídos nas categorias de cumpridos 

parcialmente (32%) e não cumpridos, (26%).26  

Em relação à operacionalização dos Procedimentos Operacionais (PO), vale 

ressaltar algumas experiências, de cunho organizacional, que vêm sendo utilizadas 

                                              
23  Procedimentos que não são cumpridos, entre outros transtornos, servem para gerar referências de 

não conformidade na sua auditagem. Os gestores das áreas avaliadas sabem o que essa 
terminologia significa na avaliação do seu desempenho individual. E sabem mais, qual o tempo 
perdido na sua auditagem e as discussões posteriores sem serventia. 

24 Vale ressaltar que a ausência de orientação, não importa sua natureza, traduz-se em norma de 
conduta. Quando o trabalhador não é suficientemente orientado ao trabalho correto, suas atitudes, 
certas ou erradas, não deixam de ter caráter normativo.  

25 Entende-se por satisfatoriamente cumprido, o PO que tem os itens classificados como de alta 
relevância totalmente cumpridos.   

26 Nos ambientes onde o trabalho prescrito vem crescendo de importância e se consolidando como 
ferramenta efetiva de trabalho, o que tem sido feito em relação aos procedimentos enquadrados 
nas categorias “parcialmente cumpridos e não cumpridos”, é a identificação metódica das barreiras 
(anomalias) que se interpõem na sua efetiva execução. Esse trabalho tem resultado não apenas na 
revisão criteriosa, principalmente dos procedimentos enquadrados na categoria de parcialmente 
cumpridos, mas também na retirada ou substituição de muitos procedimentos enquadrados na 
categoria de não cumpridos. Vale ressaltar que o sucesso desse trabalho é creditado à 
participação incisiva dos trabalhadores. Ver Quadros 4, 5 e 6, páginas 20 e 21.  
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por algumas empresas com a finalidade de otimizar a sua aplicação prática. Uma 

dessas experiências consiste em selecionar os PO, por categoria, tomando-se por 

base a natureza dos riscos – grave (A), moderado (B) e baixo (C) – associados às 

atividades que têm sua realização orientada por eles. Isso feito, o passo seguinte 

consiste na definição de relevância dos itens constantes dos PO. Ver aplicação do 

conceito de relevância, páginas 48 e 49 do presente texto.  

A experiência relatada tem por objetivo ajudar na definição de prioridades e 

consequentemente de rigor no cumprimento dos PO. A relevância conferida aos 

itens constantes dos PO é definida com base na natureza dos riscos associados às 

atividades que têm sua realização orientada por eles. A relevância é normalmente 

definida em três categorias distintas – alta, média e baixa, como descritas, abaixo:  

a) Alta relevância. Nessa categoria estão listados (identificados) todos os itens 

que orientam a realização de atividades envolvendo risco de alta gravidade, 

também denominadas de atividades críticas, (risco “A”), incluindo as Regras 

Especificas e principalmente as Regras de Ouro – ver conceito de Regras de 

Ouro. Os itens do PO enquadrados na categoria de alta relevância deverão 

ser rigorosamente cumpridos. Não sendo isso possível, o executante do PO 

deverá fazer, em caráter  obrigatório, uso da RT – Recusa de Tarefa.  

b) Média relevância. Nessa categoria estão listados (enquadrados) os itens que 

orientam a realização de atividades cujos riscos associados se classificam 

como de média gravidade (Risco “B”). Quando um item enquadrado nessa 

categoria, por algum motivo, não puder ser cumprido, compete ao executante 

do PO recorrer à sua liderança imediata para decidir o que fazer. A utilização 

da RT – Recusa de Tarefa, nessa circunstância, é voluntária e fica a cargo 

do colaborador, que a utilizará mediante análise do risco associado ao item do 

PO.  Ver conceito de percepção de rico.  

c) Baixa relevância. As decisões relacionadas ao cumprimento dos itens 

enquadrados na categoria de baixa relevância (riscos suscetíveis de gerar 

acidentes de baixo impacto) ficam a cargo do trabalhador, mediante ajuda da 

sua respectiva liderança – supervisor e/ou facilitador.  

A seguir, apresentamos um exemplo de fluxo de um Procedimento Operacional 

(PO), com o respectivo enquadramento dos itens de controle.   
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Quadro 7: Fluxo de um Procedimento Operacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Procedimentos Operacionais (PO), de um modo geral, são elaborados com 

vários itens de controle. Cada item descreve a maneira correta de realizar a 

operação, correspondente ao passo específico orientado por ele. É importante 

verificar que os riscos de acidente associados à operação que tem sua realização 

orientada pelo PO, não são idênticos. Daí a necessidade de se definir critérios na 

sua abordagem prática. Ao conferir importância idêntica a todos os itens constantes 

de um determinado PO, corre-se o risco, dado a quantidade de PO existentes nos 

ambientes de trabalho, de flexibilizar (contemporizar) o cumprimento de 

determinadas situações, que, em nenhuma hipótese, poderiam ser flexibilizadas.   

No conjunto de problemas (barreiras ou anomalias) que se interpõem no 

cumprimento dos procedimentos formais de trabalho estudados e acompanhados, 

destaca-se, entre outros, o papel das lideranças. Em muitas situações as lideranças 

dos trabalhadores (supervisores e/ou facilitadores), que deveriam ser os 

galvanizadores do processo, os responsáveis pela adequação dos procedimentos às 

condições de trabalho, de capacitar os trabalhadores e de orientá-los e incentivá-los 

no cumprimento dos padrões escritos, não o fazem corretamente; primeiro, por 

alegação de falta de tempo; segundo, por limitação de conhecimento dos 
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procedimentos em uso nas suas respectivas áreas de trabalho. 27 Em relação à 

disponibilidade de tempo, é inquestionável que parte considerável do tempo das 

lideranças de base, hoje, é dedicada à realização de tarefas burocráticas – ajustes 

de pontos, orçamento, aprovação de requisições, reuniões (às vezes mais de uma 

por dia), correios eletrônicos, auditorias, relatórios, feedback de demandas, 

preenchimento de formulários, controles diversos, entre outras atividades do gênero 

–, realizadas comumente fora das frentes de trabalho: nos escritórios das áreas 

operacionais. Quanto à limitação de conhecimento dos procedimentos formais por 

parte de algumas lideranças de base, o que pudemos observar é que não se trata de 

questão pontual, circunscrita a alguns ramos de atividades, mas de um problema 

bem mais abrangente.28 

Não há dúvida de que, face a essa constatação, o que se impõe é conferir ao 

trabalho prescrito outro patamar de importância, mais próximo daquilo que ele 

efetivamente representa para o sistema produtivo – o que vale dizer, outro olhar. 

Olhar, através do qual os elementos que compõem e se interagem nesse jeito 

singular de ordenar e de realizar o trabalho sejam tratados com maior zelo, isto é, 

com níveis mais elevados de envolvimento de todos, especialmente dos tomadores 

de decisões. Sem os vieses costumeiros, nos quais o que se destaca é o 

comportamento desviante do trabalhador, rotulado de “desvio” ou ato abaixo do 

padrão, ou ainda de ato inseguro, independentemente das demais variáveis (a, b, c, 

d) enumeradas nos Quadro 4, 5 e 6, páginas 20 e 21, que aparecem na pesquisa, 

com valores expressivos. Insistimos na busca sistemática pelas causas 

preponderantes das barreiras que se interpõem na realização do trabalho correto, 

                                              
27  Menos da metade dos supervisores, facilitadores ou líderes de equipes que responderam aos 

questionários e participaram de entrevistas nos diagnósticos de aspectos organizacionais e 
comportamentais em SST realizados pela JCO, em 105 empresas e/ou unidades industriais dos 
ramos de mineração, siderurgia, metalurgia, cimento, papel e celulose, engenharia e 
eletromecânica, demonstraram conhecer, de maneira satisfatória, os procedimentos operacionais 
em uso nas suas respectivas áreas de trabalho. Foram identificados supervisores, com mais de 
três anos na função, que não conheciam satisfatoriamente nem 30% dos procedimentos em uso 
nas suas áreas de trabalho. Em alguns ambientes esse percentual não passava de 10%. A 
pergunta que se impõem diante dessa constatação é: como cobrar – o que significa exigir –, o que 
não se conhece integralmente? É importante que essa questão seja adicionada ao elenco de 
outras que se interpõem no cumprimento do trabalho prescrito. A mesma linha de raciocínio deve 
ser aplicada à revisão dos procedimentos. Se não se sabe, com exatidão, o que está interferindo 
no cumprimento dos procedimentos, como revê-los?  

28 Quando a liderança de base - supervisor ou líder de equipe – é oriunda do chão de fábrica, o que 
pesa nas suas tomadas de decisões são suas experiências – nem sempre calcadas no trabalho 
prescrito. Quando ela é oriunda dos programas de trainee o que prevalece nas suas tomadas de 
decisoes é o peso das exigências impostas pela empresa.         
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isto é, do trabalho orientado por regras prescritas, porque, sem isso, dificilmente se 

corrige o que tem de ser corrigido.  

Ao procurar pelas causas dos desvios, é conveniente 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, nem se poderiam levar 

em conta, singularidades típicas de quem vai executá-los, como idade, sexo, altura, 

peso, força física, destreza, inteligência, sentimento, valores, nível cultural, 

limitações psíquicas e/ou motoras, doenças preexistentes, entre outras.29 Da mesma 

forma, não se levam em conta aspetos ergonômicos das atividades laborais ou de 

quaisquer outras variáveis nas quais se envolvam, sobretudo, os elementos  

constitutivos da organização do trabalho. Os procedimentos operacionais escritos 

são instrumentos niveladores de condutas, independentemente de quaisquer 

variáveis em que estejam envolvidos os ambientes de trabalho e os trabalhadores, 

enquanto seres que pensam, mas que também agem por instintos naturais. Nesse 

sentido, é bom lembrar que a economia de energia do corpo, que se faz 

instintivamente mediante a redução de esforços físicos e de movimentos repetitivos, 

constitui-se numa das vertentes, por sinal a mais importante delas, da rejeição à 

uniformização linear de condutas frente ao complexo de demandas do trabalho. 30  

Face aos procedimentos formais de trabalho, nos moldes concebidos e instituídos, 

importa pouco o que pensa o seu executante sobre a natureza do trabalho, os seus 

dons pessoais, a sua capacidade criativa, a sua versatilidade ou as suas limitações 

pessoais, sejam físicas ou de aprendizagem. As orientações do “como” executar a 

tarefa estão descritas nos procedimentos. Vale lembrar, todavia, que a 

universalização da maneira de realizar as tarefas laborais (descrição do PO), em 

algumas circunstâncias, constitui-se, por si só, numa das causas de rejeição por 

parte de uma parcela considerável de trabalhadores. Muitas vezes, o trabalhador 

                                              
29  Na redação das regras ou procedimentos operacionais o que se leva em conta são as demandas 

das atividades laborais cuja feitura é orientada por eles. Os procedimentos não são feitos para 
serem executados por pessoas previamente definidas, daí a impossibilidade de considerar traços 
da individualidade de seus proponentes executores. Disso resulta a necessidade de estabelecer 
zonas de aceitabilidade no cumprimento do PO. Ver Quadros 9, 10 e 11, páginas 46 e 47. 

30  Quando o trabalhador, instintivamente, procura “simplificar”, isto é, dar “jeitinhos” na realização de 
algumas tarefas, restringindo movimentos que acarretam dispêndio de energia, o objetivo 
subliminar dessa conduta é prevenir e/ou minimizar cansaço, especialmente físico. Pode ocorrer 
também por pachorra, moleza, embora seja essa variável menos comum. O paradoxo dessa 
situação está justamente no enquadramento prévio do trabalho e nas possíveis alternativas 
buscadas pelo trabalho na sua realização.  
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deixa de cumprir um item de alta relevância de um determinado PO menos por 

desleixo, desinteresse, e mais por dificuldade ou mesmo por impossibilidade de 

fazê-lo. Daí a necessidade de o PO ser rigorosamente bem feito, tratar das linhas 

dorsais da tarefa, com roteiros bem definidos, sem entrar em pormenores na sua 

execução. As experiências mostram que, quanto mais detalhista é um PO, menores 

são as chances de ser ele satisfatoriamente cumprido por todos os trabalhadores 

nele envolvidos. E, o que é pior, ao deixarem de cumprir um item de baixa relevância 

do procedimento, por tabela, terminam deixando de cumprir aqueles que 

obrigatoriamente deveriam ser cumpridos.  

O trabalho prescrito, como nivelador de condutas, por mais que se queira evitar ou 

minimizar, limita, melhor dizendo, restringe a liberdade do trabalhador de buscar 

alternativas, quaisquer que sejam, para executar a tarefa. Disso resulta o fato de ser 

a prescrição do trabalho, em algumas situações, válida até certo ponto, ou seja, até 

onde a razão prepondera na orientação dos movimentos exigidos pela rigidez de sua 

prescrição. Na azáfama do trabalho31 é difícil delimitar zonas de equilíbrios 

decorrentes de ações meticulosamente pensadas (muitas vezes pensadas e 

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” em face de movimentos que acarretam posturas 

desconfortáveis e/ou esforço físico, de moderado a alto, por tempo prolongado, se 

sobrepõe ao mais elaborado exercício cognitivo. Ver Quadro 8, página seguinte. 
32

 

 

                                              
31  Azáfama não decorre apenas da dinâmica do trabalho, mas também de pressões por cumprimento 

de metas de produção e, no caso dos trabalhadores das atividades de manutenção, na liberação, 
no menor tempo possível, de equipamentos parados para reparos.  

32 Não foram poucas as vezes em que nos deparamos com trabalhadores realizando determinadas 
atividades em desacordo com os procedimentos ou regras prescritas de trabalho. Inquiridos sobre 
tais atitudes, muitos não souberam responder, de pronto, por que deixaram de realizar as tarefas 
da maneira como estavam descritas nos PO para fazê-las da maneira como estavam fazendo. No 
entanto, ao observarmos mais atentamente as posturas assumidas pelos trabalhadores nos foi 
possível verificar que as orientações contidas nos procedimentos eram bem mais dispendiosas, 
sobretudo em termos de tempo e movimentos. Daí a relutância, na maioria das vezes não 
deliberada, dos trabalhadores em seguir as prescrições contidas nos PO. Não há dúvida de que 
essa situação nos remete à imperiosa necessidade da participação dos trabalhadores na 
elaboração e/ou revisão dos procedimentos operacionais de trabalho. Lembrando que PO – 
Procedimento Operacional bem feito é aquele que contemple as principais demandas da tarefa e 
que possa ser satisfatoriamente cumprido. Chegar a esse padrão de PO, no entanto, requer 
perspicácia e participação incisiva do trabalhador na sua feitura ou na sua revisão. E mais do isso, 
não colocar em prática (oficializar) PO que não tenha sido antes submetido a testes de verificação 
prática.   
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Quadro 8: Quadro evolutivo do desequilíbrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A elevação dos níveis de fadiga decorrente da retenção no organismo de 

substâncias químicas específicas, independentemente da vontade do indivíduo, é 

um fenômeno que interfere 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 8, 

que assinala a transição da zona de conforto para a zona de desconforto, é 

ultrapassada, a capacidade perceptiva do indivíduo tende, de pessoa para pessoa, a 

decrescer. As interferências que podem levar ao desequilíbrio iniciam-se de maneira 

menos intensa na parte clara do Quadro 8, assinalada pela cor verde, tornando-se 

mais acentuadas na zona que corresponde ao vermelho escuro, quando a 

capacidade de percepção e reação aos estímulos do ambiente pode ser prejudicada. 

Na zona assinalada em vermelho escuro, dependendo principalmente da duração da 

exposição, o indivíduo pode ter a sua capacidade de perceber e estabelecer 

conexões rápidas entre variáveis distintas prejudicada, em decorrência da retenção 

no organismo de substâncias químicas específicas que culminam na elevação dos 

níveis de fadiga/cansaço. O raciocínio e a capacidade motora, em consequência da 

elevação dos níveis de fadiga, tornam-se, de pessoa para pessoa, mais lentos e às 

vezes imprecisos, especialmente diante de situações que requerem atenção 

permanente, movimentos coordenados, sincrônicos, rápidos e precisos.33 Essa é a 

                                              
33  Situação severamente piorada quando se trata de trabalhadores novatos, com pouca experiência, 

e lotados em ambientes de trabalho com riscos múltiplos e elevados.  
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zona onde a busca por posições (posturas) e movimentos que reduzem o consumo 

de energia do corpo é mais acentuada, onde se acentua a busca instintiva por 

menor esforço, que, em algumas situações, pode ser prejudicial ao correto exercício 

do trabalho, sobretudo, em atividades que não comportem nenhum tipo de falha na 

sua realização – operação precisa de equipamentos, por exemplo.  

Entre as diversas variáveis que interferem no cumprimento das regras prescritas de 

trabalho, como as descritas nas letras a, b, c, d, e (páginas 35 a 53 deste texto), a 

fadiga se revela como fator altamente relevante. Diante de um quadro de fadiga 

(agudo ou crônico), o trabalhador, por mais que queira evitar,  instintivamente recorre 

a uma série de estratégias para poupar energia do próprio corpo na realização de 

algumas tarefas, especialmente as que demandam maior consumo de energia, e, 

com isso, reduzir o impacto das exigências a que o corpo está submetido. E é 

precisamente nesse ponto que o conflito entre trabalho prescrito, oposto ao trabalho 

real, tende a se acentuar. Se o trabalho requer consumo elevado de energia do 

organismo e sua prescrição formal não levou isso em conta, não permite ao 

executante nenhuma flexibilidade, nem mesmo de intervalos de repouso, as chances 

de o trabalhador desviar-se das formalidades dos Procedimentos Operacionais são 

acentuadamente grandes. No dia a dia de 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 consumo das reservas energéticas do corpo. Nesse sentido é 

importante enfatizar que, entre os fatores que concorrem para o baixo desempenho 

de muitos programas de SST centrados em comportamento, os efeitos dos quadros 

de cansaço se evidenciam. Poucos são os lugares onde os programas de prevenção 

de acidentes focados em comportamento levam em conta as manifestações 

resultantes dos quadros de fadiga como fatores relevantes.    

A despeito das dificuldades que se interpõem entre trabalho prescrito e trabalho real, 

a formalização do trabalho, via regras prescritas, se transformou, na maioria das 

empresas, sobretudo as de grande porte, numa viagem sem volta. Erros 

elementares ocorreram na sua concepção e principalmente na sua formalização, daí 

os enormes percalços na sua implementação. A adoção, no nosso meio, de 

programas envolvendo o trabalho formalmente prescrito (ISO 9.000, 14.000 e 

OHSAS 18.001) não foi precedida de estudos sistemáticos (científicos) que 

indicassem as possibilidades e as barreiras, sobretudo culturais, que pudessem se 

interpor na implementação desses programas, estudos que ensejassem previsões 

de etapas a serem consolidadas na implementação das referidas normas. Dos 
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equívocos cometidos à época da implantação das ISO 9.000, 14.000, BS 8800 e 

OHSAS 18001, que resultaram na definição e na implementação de regras formais 

de trabalho, três deles continuam a desafiar as melhores inteligências que pelejam 

na sua superação:  

 Primeiro, o descompasso entre as exigências do trabalho prescrito e os níveis de 

disciplina reinante na população trabalhadora, especialmente das lideranças. A 

esse respeito sugerimos a leitura atenta do livro “Bandeirantes e pioneiros” de 

Vianna Moog.   

 Segundo, a baixa escolaridade real dos envolvidos, incluindo lideranças de base, 

sobretudo oriundas do chão de fábrica.  

 Terceiro, a exclusão dos saberes e das experiências dos trabalhadores na 

elaboração e/ou revisão dos procedimentos operacionais (ver princípios básicos 

de educação de adultos, rodapé nº 15, página 17 – Andragogia).  

Em relação à OHSAS 18.001, nas empresas pesquisadas pela JCO, o índice de 

atendimento, de fato, à prescrição formal do trabalho não passou de 50% do 

previsto, mesmo nos ambientes que obtiveram melhor desempenho. Atendimento de 

fato significa iniciar e concluir, na prática, o que foi previsto à época da 

implementação do programa. E mais, que o que se espera com as medidas 

implementadas, em todos os aspectos suscetíveis de avaliação, seja, de fato, 

alcançado.  

Contudo, independentemente da avalanche de dificuldades, sobretudo culturais, que 

se interpõem entre o conceber, o formalizar, o fazer e o avaliar resultados, as ISO 

9000, 14000 e OHSAS 18.001 são partes constitutivas e inseparáveis dos novos 

modelos de gestão, praticamente, em todas as organizações de médio e grande 

porte no Brasil.  

Não há dúvida de que, dos benefícios resultantes do trabalho prescrito, a despeito 

dos entraves conhecidos, valem, em todos os sentidos, os esforços empreendidos 

na sua concretização. A busca, no entanto, por melhores resultados requer 

mudanças substanciais em praticamente todas as variáveis envolvendo tal iniciativa. 

O primeiro e o mais importante passo a ser dado nessa direção consiste na 

identificação, com a respectiva definição, qualitativa, qualitativa e situacional, dos 

problemas que estão interferindo nas vivências dos trabalhadores com o trabalho 

prescrito – ver Quadros 4, 5 e 6, páginas 20 e 21. Segundo, definir, com a 
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participação efetiva dos trabalhadores, as atividades cuja execução será 

necessariamente orientada por procedimentos escritos, Procedimentos Operacionais  

(PO). Feito isso, selecionar, segundo critérios técnicos, os procedimentos que 

deverão ser criteriosamente revistos. Essa revisão, em nenhuma hipótese, poderá 

ser feita sem a participação incisiva de quem tem a incumbência de executá-los – os 

trabalhadores.  

Essa iniciativa implica desviar o foco da quantidade de PO existentes na empresa 

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 à sua adequação às condições de trabalho. Nesse sentido, os  

procedimentos precisam conter o absolutamente necessário para a realização 

correta da atividade orientada por eles. E, para se chegar à qualidade requerida, 

impõe-se identificar e analisar, com rigor, as barreiras (problemas) apontadas pelos 

trabalhadores que estão interferindo ou inviabilizando o cumprimento dos 

procedimentos, ver Quadros 4, 5 e 6 páginas 20 e 21. É importante que os 

problemas sejam identificados e analisados seguindo-se a ordem proposta nas 

letras a, b, c, d, e 34, a seguir.  

a) Qualidade do PO. Observar a consistência do procedimento no que se 

refere ao seu conteúdo e à forma como fora redigido. Em relação aos aspectos de 

segurança, verificar se o PO contempla todos os riscos associados à atividade cuja 

execução é orientada por ele. Verificar se os riscos foram definidos, por importância, 

em termos de gravidade. Observar ainda se a linguagem empregada na redação do 

PO é de fácil entendimento por parte de quem vai lidar com ele. E mais, observar se 

houve participação efetiva dos trabalhadores na sua elaboração e/ou na sua revisão, 

se as opiniões deles foram discutidas, ponderadas e aceitas ou rejeitadas, com as 

justificativas convincentes. Vale lembrar que PO elaborado sem a participação 

incisiva de parte de quem vai executá-lo tem chances reduzidas de ser colocado em 

prática, com sucesso. Não se deve esquecer de que o comportamento que se 

espera do trabalhador, na sua relação com trabalho, deriva-se de motivos diversos, 

mas principalmente da qualidade das orientações que lhe são transmitidas, sejam 

elas escritas (PO) ou verbalizadas. Orientações mal formuladas e transmitidas 

                                              
34  O fracionamento dos procedimentos operacionais em partes (a, b, c, d, e) é meramente 

pedagógico e tem por objetivo facilitar a localização precisa dos problemas identificados. Esse 
expediente facilita também o estabelecimento de nexo entre um problema e outro, isto é, definir o 
que é causa e o que é efeito e vice-versa, nas dificuldades envolvendo o cumprimento dos PO.  
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parcialmente a quem vai transformá-las em ações concretas têm pouquíssimas 

chances de produzir os resultados que delas se esperam.35 

b) Adequação do PO às condições do ambiente de trabalho. 

Verificar os níveis de compatibilidade entre o conteúdo do PO e as reais condições 

de trabalho onde ele será colocado em prática. Às vezes, o PO é bem escrito, 

contempla as principais demandas da atividade laboral, sobretudo em termos de 

prevenção de acidentes, mas não é cumprido porque as condições de trabalho 

restringem ou inviabilizam a sua aplicação prática.36 Além das condições gerais do 

trabalho, incluindo aspectos de sua organização, vale ressaltar que o objetivo 

preponderante do PO, enquanto ferramenta de trabalho, é nivelar condutas na 

realização das tarefas orientadas por ele. A finalidade de qualquer PO é orientar, 

formalmente, a execução correta de uma dada tarefa ou atividade, 

independentemente de quem irá executá-la. Daí a importância de se dispor de PO 

de boa qualidade (testado antes de ser oficializado) e perfeitamente adequado às 

condições de trabalho. Estudos realizados pela JCO, relacionados à aplicação de 

PO em atividades laborais, vêm mostrando que uma das principais causas de 

rejeição ao trabalho prescrito por parte dos trabalhadores está na sua reduzida 

participação, ora na elaboração dos procedimentos ora na sua revisão. Os estudos 

têm mostrado, com boa margem de veracidade, que a inadequação dos PO às 

condições de trabalho decorre justamente da pouca participação dos trabalhadores 

na sua formulação – elaboração e/ou revisão. Ressalte-se que a revisão correta de 

um PO depende fundamentalmente da identificação precisa das barreiras que estão 

se interpondo na sua execução e que precisam ser corrigidas.  

c) Capacitação dos operadores (trabalhadores). Verificar se os 

treinamentos oferecidos aos trabalhadores, com foco no trabalho prescrito, 

contemplam todas as demandas do trabalho e as exigências contidas nos próprios 

PO. Ao verificar a natureza dos treinamentos oferecidos aos trabalhadores é 

importante levar em conta as variáveis que se seguem:  

                                              
35 Recomenda-se, principalmente para os PO que orientam a execução de atividades críticas, a 

realização antecipada de testes de verificação. Os testes recomendados têm por objetivo levantar, 
antecipadamente, possíveis barreiras (anomalias) que possam interferir na sua aplicação prática. 
Em relação a presente recomendação sugerimos verificar o perfil de respostas conferido à letra 
“a”, Quadro 4, página 20. 

36  Exemplo típico dessa situação é a exigência de uso de cinto de segurança em trabalhos em altura 
sem local apropriado para sua ancoragem (linha de vida ou cabo guia). Outro exemplo típico 
consiste na exigência de não transitar sob carga suspensa onde não há caminhos ou rotas 
alternativas. 
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 Conteúdo dos treinamentos. O conteúdo dos treinamentos será definido com 

base nas reais necessidades das áreas operacionais, com foco nos PO.  

 Método ou estratégia utilizada na aplicação dos treinamentos. Os treinamentos 

deverão ser realizados mediante informações (fundamentação) teóricas e de 

como colocá-las em prática. 

 Avaliação formal da aprendizagem. A avaliação formal deverá fazer parte de 

todos os treinamentos oferecidos pela empresa aos seus colaboradores.  

 Acompanhamento da aplicação prática dos conteúdos aprendidos. Essa 

atividade é de suma importância e sua efetivação é de responsabilidade da 

liderança do trabalhador, que, dependendo das circunstâncias, poderá 

compartilhá-la com os membros do GVC – Grupo de Vigilância Compartilhada a 

que o trabalhador pertence.  

Os índices de aprendizagem, em todas as situações, não deverão ser inferiores a 

80%. Para cumprimento de Procedimentos Operacionais que orientem o trabalho em 

situações de risco grave (Regras Específicas e/ou Regras de Ouro, por exemplo), os 

índices de aprendizagem deverão ser de 100% dos conteúdos ministrados. Em 

relação à aprendizagem para realização de trabalhos orientados por regras formais, 

as lideranças (supervisores, líderes ou facilitadores) precisam ter a garantia de sua 

efetivação, isto é, a certeza de que o trabalhador aprendeu, nos limites das 

expectativas, o que lhe foi ensinado. Verificar que essa exigência tem conexão direta 

com a aplicação das políticas de consequências, nos seus aspectos corretivos.  

Entre os recursos e as estratégias de ensino que têm sido utilizadas na capacitação 

de trabalhadores, o que se denomina de Sistema de monitoria orientada vem se 

destacando. Trata-se de uma estratégia de ensino/aprendizagem simples, porém 

eficaz quando aplicada corretamente, que consiste basicamente na nomeação de 

um padrinho “preceptor”, que se responsabilizará pela instrução do trabalhador 

novato no decurso da aprendizagem. O foco da aprendizagem deverá ser centrado, 

a princípio, nas tarefas padronizadas. A monitoria orientada visa, além de ensinar, 

avaliar cotidianamente o desempenho do novato, corrigindo, de imediato, erros e 

desvios que possam comprometer o desenvolvimento correto da aprendizagem. 

Preconiza o método que o aprendiz não poderá desenvolver, sem 

acompanhamento, nenhuma atividade para a qual não tenha sido anteriormente 

preparado, com a correspondente comprovação de aprendizagem e autorizado para 

tal. Estabelece ainda o método que, na ocorrência de quaisquer desvios – erros ou 



 38 

violações – na execução das tarefas, especialmente daquelas orientadas por PO, a 

correção deverá ser feita no exato momento de sua constatação. Quando essa 

medida é postergada, a correção pretendida torna-se bem mais dificultosa, e, pior 

ainda, tende a sinalizar para o aprendiz que o tratamento de desvios, na prática, não 

tem muita compatibilidade com o que lhe foi dito anteriormente. Erros e/ou desvios 

que não são corrigidos, no exato momento de sua constatação, tendem a se 

transformar, no imaginário do colaborador, em acertos. Sobre essa questão, vale 

ressaltar que nos estudos que a JCO vem realizando em empresas de ramos de 

atividades diferentes, envolvendo acidentes graves com causa nominada de desvios 

de comportamento no cumprimento de PO, tem sido possível estabelecer uma 

conexão direta entre os desvios apontados como causas dos acidentes e suas 

verdadeiras origens: violações e erros não corrigidos no exato momento de sua 

constatação, repetidos ao longo do tempo, se transformaram em acertos, no 

imaginário dos trabalhadores. 37   

Voltando ao treinamento, ao final do acompanhamento, o aprendiz deverá ser 

informado da pontuação ou nota conferida à sua aprendizagem, ao seu 

comprometimento e desempenho no decorrer do acompanhamento. O 

acompanhamento será concluído quando o monitor (padrinho) considerar o aprendiz 

em condições de ser liberado.  

O padrinho/monitor é responsável não apenas pelo acompanhamento e capacitação 

do aprendiz, mas também pela comprovação (certificação) formal da aprendizagem 

monitorada. A decisão de liberar o aprendiz do acompanhamento é exclusiva do 

padrinho/monitor e será tomada mediante assinatura de termo de compromisso, 

quando ele julgar o aprendiz inteiramente apto para assumir o trabalho para o qual 

fora ele preparado.  

Estudos realizados em várias empresas que adotaram a estratégia de 

apadrinhamento nos processos de capacitação, seja de operadores ou de 

lideranças, evidenciaram não haver sobrecarga de trabalho para seus condutores 

que comprometa suas atividades de rotina. Pelo contrário, o comprometimento está 

justamente na não preparação dos novatos para o exercício correto do trabalho.  

                                              
37 Em um dos acidentes analisados, o trabalhador morreu atingido por uma peça pesada, mantida 

suspensa por meio de uma ponte rolante, enquanto eram realizadas operações de soldagem. O 
PO que orientava a realização das operações de soldagem recomendava a utilização de 
escoramento apropriado. Por não haver cavalete ou macaco hidráulico apropriado, a operação era 
realizada, há mais de dez anos, com o trabalhador se posicionando por baixo da peça, mantida em 
suspensão pela ponte rolante. Esse é o típico do erro, que por repetição, terminou virando acerto.  
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É importante enfatizar que a prática de apadrinhamento (monitoria) sem a definição 

clara de atribuições e de responsabilidades formais do padrinho/monitor em relação 

à capacitação do aprendiz, além de não produzir os resultados esperados, termina 

gerando mais malefícios do que benefícios. A ausência de conteúdo e 

principalmente de método no acompanhamento e na aferição da aprendizagem, 

entre outros malefícios, gera uma falsa ideia de capacitação do aprendiz, o que 

poderá comprometer, em todos os sentidos, o seu futuro desempenho, 

notadamente, em relação às práticas de segurança no trabalho. Quando a prática de 

apadrinhamento for utilizada como estratégia de ensino/aprendizagem em SST, 

deverá ser bem feita e rigorosamente acompanhada, avaliada e aferida. O 

supervisor, líder ou facilitador, ao ser informado pelo padrinho/monitor da conclusão 

do acompanhamento, deverá conferir, com o devido rigor, o parecer que acompanha 

essa informação, isto é, verificar se o calendário do treinamento foi rigorosamente 

cumprido, se o conteúdo prescrito foi totalmente ministrado, aprendido e aferido. É 

dever do supervisor ou facilitador certificar-se de que o aprendiz está, de fato, apto 

ao trabalho para o qual fora preparado.  

A seguir, uma descrição sucinta de atribuições e responsabilidades do Padrinho 

(monitor), do Afilhado (aprendiz) e do Supervisor da área operacional na condução 

da monitoria em SST: 38 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PADRINHO (monitor)  

A atividade de padrinho/monitor deverá constar da descrição formal de atribuições 

e de responsabilidades de todos os colaboradores veteranos na empresa. Entende-

se por veterano, para essa finalidade, o colaborador que tenha cinco ou mais anos 

de empresa sem ter sofrido nenhum tipo de advertência ou outra espécie de 

repreensão por violação de regras de segurança no trabalho ou por outras 

manifestações de desleixo em relação ao tema. Nenhum colaborador poderá 

exercer a atividade de padrinho/monitor sem antes ter passado por treinamento 

específico para o desempenho de tal atribuição.  

NOTA IMPORTANTE: em vista da rotatividade, sobretudo nas posições de 

liderança, e da pouca oferta de mão de obra qualificada para essa função, 

recomenda-se incluir, no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) ou em outros 

                                              
38  Entende-se por aprendiz, sobretudo em relação ao acompanhamento de PO, qualquer 

colaborador, novato e/ou veterano, que esteja sendo treinado para trabalhar em atividades 
orientadas por regras formais utilizando-se o método de ensino monitorado – apadrinhamento.  
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planos de desenvolvimento das lideranças – principalmente de supervisores, líderes 

de equipe ou facilitadores –, a incumbência de preparar pessoas para substituí-las, 

em igualdade de condições, quando se fizer necessário. A preparação de substitutos 

deve fazer parte das atribuições nominais de todos os colaboradores que exercem 

função que demande conhecimento específico e experiência. É absolutamente 

necessário fazer o padrinho/monitor entender e aceitar que a preparação de 

substituto não implica fragilizá-lo no exercício de sua função, trata-se apenas de 

uma diretriz da organização que visa estabilizar o seu sistema de gestão de 

pessoas. A ausência dessa iniciativa costuma gerar nas empresas enormes 

embaraços, especialmente na implementação dos planos de carreiras técnicas ou 

gerenciais.39 No que tange à segurança no trabalho, o recrutamento externo de mão 

de obra, por mais qualificada que seja, implica atrasar ou dificultar o avanço dos 

programas de SST. Vai-se gastar tempo em familiarizar o contratado com as 

diretrizes e ações de SST da empresa, o que não ocorreria com os remanejamentos 

ou promoções utilizando-se dos recursos humanos internos. É importante 

reconhecer que muitas empresas já vêm desenvolvendo, de maneira informal, 

atividades educativas com o objetivo de estabilizar o sistema de gestão de pessoas. 

A formalização dessa atividade, no entanto, além dos aspectos de planejamento que 

terminam promovendo a inclusão das partes interessadas, confere transparência à 

iniciativa.  

É de competência do padrinho/monitor, entre outras ações:  

1. Assinar o termo de compromisso de acompanhamento e capacitação do afilhado 

(aprendiz). 

2. Elaborar ou ajustar, com base nas necessidades e nas diretrizes de SST da 

empresa, o planejamento das atividades que serão desenvolvidas pelo aprendiz. 

3. Desenvolver com o aprendiz os fundamentos básicos de percepção e de controle 

de risco, incluindo distúrbios de comportamento, com ênfase em erros e 

violações. 

                                              
39  Na preparação de monitores para capacitar operadores e principalmente na capacitação de líderes 

(supervisores e facilitadores) não permitir a reprodução de erros e/ou vícios que a empresa deseja 
corrigir. A reprodução de vícios que comprometem a realização correta das atividades laborais 
traduz-se na principal matriz de perpetuação dos “arranjos” e dos “jeitinhos” tão comuns nos 
ambientes de trabalho brasileiros. É importante que o conteúdo da aprendizagem contemple 
aspectos da comunicação oral e escrita (ver conceito de “expressão técnica oral e escrita” que vem 
sendo desenvolvido em muitas empresas).  
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4. Instruir o aprendiz nas práticas de trabalho prescrito Procedimento Operacional 

(PO), incluindo as Regras de Ouro, Recusa de Tarefa e Análise Preliminar de 

Risco (APR).  

5. Acompanhar o aprendiz diariamente nas suas atividades.  

6. Proceder à avaliação da aprendizagem do aprendiz, conferindo nota de 

desempenho e de conceitos relacionados à motivação, assiduidade e 

sociabilidade, entre outras.  

7. Orientar e cobrar o uso correto e obrigatório dos EPI. 

8. Orientar e cobrar a participação nos eventos internos da empresa, com destaque 

para os DDS. 

9. Prestar ao aprendiz informações de como proceder diante de situações de 

emergência ou de primeiros socorros.  

10. Não permitir ao aprendiz desenvolver atividades, incluindo operação de 

máquinas e/ou equipamentos, para as quais não tenha sido treinado, não tenha 

comprovação formal de aprendizagem e sem a respectiva autorização.  

11. Observar e corrigir, de imediato, desvios (erros e violações) cometidos pelo 

aprendiz, mostrando onde ele errou e valorizando seus acertos.  

12. Ensinar ao aprendiz os princípios básicos de cortesia, cooperação, solidariedade 

e respeito aos colegas de trabalho.  

13. Ensinar e incentivar o aprendiz a relatar nos DDS todas as anomalias e quase 

acidentes percebidos por ele.  

14. Promover, semanalmente, a avaliação de desempenho do aprendiz, com as 

devidas anotações no prontuário de acompanhamento.  

15. Proceder à avaliação final do acompanhamento do aprendiz, conferindo notas 

para os conteúdos ministrados e notas (conceitos) para assiduidade, vontade de 

aprender, convivência, comprometimento e respeito às regras.  

16. Preencher, assinar e encaminhar ao supervisor ou líder o termo de conclusão do 

acompanhamento do aprendiz.  

Observação: se houver mais de um padrinho atuando na mesma área 

(monitores), recomenda-se promover reuniões quinzenais ou mensais para troca 

de experiências entre eles.  
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO AFILHADO (APRENDIZ) 
40

 

1. Conhecer e assinar o termo de responsabilidade do treinamento monitorado.  

2. Seguir rigorosamente as orientações transmitidas pelo padrinho (monitor).  

3. Estudar e cumprir regras de trabalho e de segurança.  

4. Recorrer ao padrinho para dirimir dúvidas, solicitar esclarecimentos e 

orientações.  

5. Participar de todos os eventos constantes da programação do treinamento, 

incluindo os DDS.  

6. Utilizar braçadeira ou tarja no capacete que indique sua condição de aprendiz, 

com os dizeres “EM TREINAMENTO”.  

Tempo de uso da tarja ou da braçadeira: 

 Recém-admitido, sem experiência na função – mínimo de 6 meses.  

 Readmitido no decorrer do mesmo ano, com experiência na função – mínimo 

de 3 meses.  

 Transferido de outra Gerência, com experiência na função – mínimo de 3 

meses.  

 Transferido de outra Gerência ou da mesma Gerência, sem experiência na 

função – mínimo de 4 meses.  

 Por definição do padrinho (monitor).  

NOTA 1: A retirada da braçadeira só poderá ser feita por decisão do padrinho 

após a conclusão do acompanhamento, mediante a aferição de resultados 

(prova). Com a finalidade de conferir importância ao treinamento, sugere-se a 

retirada da braçadeira numa reunião de DDS, com a participação do gestor da 

área (gerente e supervisor). Esse procedimento valoriza o trabalho de 

ensino/aprendizagem.   

                                              
40  Recomenda-se não permitir o acesso de trabalhador novato às áreas operacionais da empresa 

sem antes ter passado pelos treinamentos introdutórios (integração) específicos e principalmente 
sem a designação do padrinho/monitor que irá acompanhá-lo no período de aprendizado. É 
importante que todos os colaboradores da área, da célula de produção e principalmente os 
membros dos GVC onde o novato irá atuar saibam o nome do seu respectivo padrinho/monitor. O 
nome do monitor deverá ser incluído no sistema de gestão à vista.  
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NOTA 2: Nos ambientes de trabalho onde houver Grupos de Vigilância 

Compartilhada – GVC (Grupos de Apoio Mútuo), em funcionamento, recomenda-

se, ao final do acompanhamento, a inclusão do aprendiz em um dos GVC da 

célula de trabalho a que ele pertence.  

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SUPERVISOR, FACILITADOR OU 

LÍDER DE EQUIPE DA ÁREA OPERACIONAL 

1. Selecionar e nomear os padrinhos com base nas diretrizes e nos procedimentos 

de capacitação da empresa (ver matriz de capacitação).  

2. Solicitar treinamento específico de monitoria para os padrinhos nomeados.  

3. Acompanhar e dar suporte às atividades pedagógicas desenvolvidas pelos 

padrinhos.  

4. Promover encontros quinzenais ou mensais com os padrinhos de sua respectiva 

área de atuação.  

5. Resolver, quando procedente, as demandas dos padrinhos.  

6. Avaliar o desempenho dos padrinhos, reconhecendo e valorizando os acertos e 

corrigindo os desvios.41 

7. Receber, avaliar, aprovar e encaminhar ao RH os relatórios de conclusão dos 

treinamentos realizados pelos padrinhos.  

NOTA IMPORTANTE: os técnicos do SESMT devem acompanhar e assessorar os 

supervisores na condução dos treinamentos monitorados.  

A importância do treinamento, quando bem feito, para a execução correta das 

atividades laborais, padronizadas formalmente ou não, com vistas à prevenção de 

acidentes, faculta ao trabalhador, em certas circunstâncias, a superar dificuldades, 

entre elas, o emprego correta da Recusa de Tarefa (RT).  

Um bom treinamento, aliado à experiência acumulada na realização das tarefas 

laborais, mesmo em condições de trabalho onde a exposição ao risco é 

desfavorável, a probabilidade de ocorrência de desvios (erros e violações 

comprometedoras) é acentuadamente menor. Ademais, o treinamento quando bem 

                                              
41 Um desvio que deve ser corrigido tão logo seja constatado é desinteresse pela atividade educativa.  

O interesse pela aprendizagem por parte do aprendiz decorre do interesse demonstrado, primeiro, 
pela liderança, depois, pelo padrinho.  
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feito e corretamente aferido, desperta no aprendiz a noção de inclusão e, 

consequentemente de adesão às práticas de SST preconizadas pela empresa. 

Todavia, vale ressaltar que treinamento corresponde a uma fração do conjunto de 

medidas imprescindíveis à prevenção de acidentes. Não se deve creditar a 

treinamento a superação de outras variáveis que envolvem investimento, às vezes 

de monta, em melhoria das condições de trabalho.  

Ainda em relação à importância da aprendizagem e sua relação com a solução de 

problemas, sugere-se verificar a equação42 apresentada abaixo:  

R = Q x A2  

 
Onde:  

R = Resultado da solução 

Q = Qualidade da solução   

A = Aceitação da solução.  

Exemplo 1: Q = 10  

  A = 5  

  R = 10 x 52 = 250  

Exemplo 2: Q = 5  

  A = 10  

  R = 5 x 102 = 500  

O resultado da equação mostra que a implementação de medida de controle, de 

qualidade considerada inferior, mas com adesão (aceitação plena) da parte de quem 

vai executá-la, pode produzir – e certamente produz – resultados bem mais efetivos. 

A questão é que, quando se trata de segurança no trabalho, há uma tendência 

generalizada, notadamente de parte dos técnicos do SESMT, de se optar apenas 

pelo ótimo, pelo que há de melhor experimentado até então em outros ambientes: 

as chamadas boas práticas. Essas opções, quando desprovidas de estudos 

preliminares que indiquem a viabilidade de implementá-las (adesão da parte de 

quem vai executá-las) costumam não gerar os resultados esperados. Nesse sentido 

é importante enfatizar que a falência de uma ação de SST, ainda que isolada, 

costuma gerar impacto negativo no sistema de gestão como um todo, principalmente 

pela perda de credibilidade.  

                                              
42  A presente equação foi apresentada por um engenheiro belga em um seminário interno de 

prevenção de acidentes de uma empresa multinacional do ramo de metalurgia.  
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d) Cobranças. Verificar se os gestores, especialmente supervisores, líderes 

e/ou facilitadores cobram efetivamente o cumprimento dos Procedimentos 

Operacionais (PO), ou se cobram apenas os resultados finais do trabalho (meta de 

produção). Os Procedimentos Operacionais podem ser bons, as condições de 

trabalho favoráveis ao seu cumprimento e os trabalhadores dotados de bom nível de 

capacitação, mas, se não houver envolvimento direto e incisivo da parte das 

lideranças, traduzido em orientações, incentivo e cobranças sistemáticas, 

dificilmente eles serão inteiramente cumpridos. Diagnósticos de aspectos 

organizacionais e comportamentais de SST realizados pela JCO & Associados em 

105 empresas e/ou unidades industriais de grande porte, de ramos diferentes de 

atividades, envolvendo mais de 150.000 trabalhadores e aproximadamente 14.000 

gestores43 têm mostrado isso, com muita clareza. Quando a priorização das 

cobranças recai apenas sobre o resultado final do trabalho (meta de produção), o 

cumprimento dos PO tende a ser relegado a um segundo plano de importância. Vale 

lembrar que cobrança de cumprimento de PO, para lograr sucesso, requer a 

observância rigorosa dos itens contidos nas letras: a, b, c, nas páginas 35 e 36 do 

presente texto. E, mais, pior do que não cobrar é exigir dos trabalhadores o 

cumprimento de determinados procedimentos que sabidamente não terão eles, 

pelos motivos observados nas letras a, b, e c, condições de cumprir. E mais 

desastrada ainda é a aplicação de política de consequência, nos seus aspectos 

punitivos, sem levar em conta ao que foi comentado acima.   

No que tange à segurança no trabalho, o conteúdo dos PO, transformado em guias 

ou roteiros de orientação para a realização das atividades laborais, deverá ser o 

mais sucinto possível (conter informações necessárias – o que se deve 

necessariamente fazer ou não fazer) e escrito em linguagem de fácil entendimento 

por parte dos trabalhadores. Se o PO for extenso, recomenda-se observar: do 

conteúdo do Procedimento Operacional (PO) envolvendo SST o trabalhador 

necessita ter pleno domínio daquilo que lhe será exigido. Se o trabalhador ainda 

não atingiu o nível de memorização dos itens mais relevantes do PO que ele estiver 

utilizando, é necessário que ele saiba acessá-lo para consulta, com facilidade e no 

menor tempo possível, quando essa ação for requerida.  

Procurar extrair dos PO os pontos mais relevantes que os trabalhadores deverão 

estudar e transformá-los em orientações que eles deverão seguir. Vale ressaltar que 

os Procedimentos Operacionais, na sua grande maioria, são compostos de itens que 

                                              
43  Em muitas empresas ou unidades industriais, os diagnósticos foram feitos envolvendo apenas 

gestores (lideranças) e técnicos do SESMT, daí a desproporção entre o número de gestores em 
relação ao número de trabalhadores.  



 46 

não podem ser flexibilizados no momento da execução das atividades orientadas por 

eles. Todavia, há uma séria de itens nos PO factíveis de serem flexibilizados 

mediante controle, em envolvimento das partes interessadas – trabalhadores e 

lideranças. A flexibilização a que nos referimos, demonstrada no espectro 

denominado de Aceitável, Quadros 9 e 10, varia em função da natureza da 

atividade e dos riscos a ela associados. A zona de aceitabilidade no cumprimento de 

PO que orienta a realização de atividades críticas (risco grave “A”) deverá ser a mais 

estreita possível e, dependendo da natureza dos riscos associados, nula, como 

demonstrada no Quadro 11.  Há situações nas quais o que está escrito nos PO não 

faculta nenhum tipo de flexibilidade. É o caso, por exemplo, de trabalho em ambiente 

confinado, de trabalho em altura, de movimentação de carga suspensa, entre muitas 

outras. Os grupos de trabalho, orientados pelos supervisores e/ou facilitadores, é 

que irão definir, com base em critérios técnicos e organizacionais, a largura do 

espectro denominado de zona de aceitação.  

 
Quadro 9: Cumprimento do PO.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 10: Cumprimento do PO que orienta atividades críticas.  
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Quadro 11: Cumprimento do PO que orienta atividades críticas. 

 

 

 

 

 

 

As anomalias, tratadas como desvios no cumprimento dos Procedimentos 

Operacionais (PO), como mostradas nos Quadros 9 e 10, deverão ser 

rigorosamente identificadas e estratificadas por categorias (a, b, c, d, e). Essa 

exigência constitui-se no principal requisito para a definição do que deve ser revisto 

nos PO, assim como das medidas de controle necessárias.44 Vale lembrar que 

ausência de clareza na definição qualitativa e principalmente situacional das 

barreiras que se interpõem no cumprimento dos PO, entre outros equívocos, induz 

quem esteja investigando as anomalias a enquadrá-las, de maneira aleatória, na 

categoria de desvio de comportamento. E é precisamente desse jeito de ver e 

entender as não conformidades em relação ao trabalho prescrito (prática corrente na 

maioria dos ambientes de trabalho), que a prescrição de muitas medidas de controle 

termina desaguando em ações inócuas e, em alguns casos, altamente 

conflituosas.45 Ver Quadros 4, 5 e 6, letras a, b, c, d, e, páginas 20 e 21 do presente 

texto.  

Ainda em relação aos PO, é indispensável que sejam definidas, a partir do acervo de 

regras existentes na empresa, as chamadas Regras Específicas ou Regras de 

Ouro.46 Essas regras, por sua natureza (orientam a realização de atividades 

                                              
44  A revisão de PO, motivada por demanda ou em atendimento aos calendários de revisão, é feita 

comumente sem a devida clareza do que efetivamente deveria ser revisto no PO.  
45  Muitas medidas disciplinares aplicadas, sobretudo em trabalhadores, por alegação de 

desobediência deliberada a regras formais de trabalho (PO) envolvendo SST, estudadas pela 
JCO, foram efetivadas com base em informações incompletas e/ou equivocadas. Problemas 
decorrentes de distúrbios relacionados à organização e/ou de ordem técnica (engenharia) foram 
arrolados e tratados como distúrbios de comportamento na acepção de violação. Ainda em relação 
a esses equívocos, vale ressaltar os efeitos nocivos, traduzidos em tensões e medo, que tais 
decisões costumam gerar nos ambientes de trabalho onde elas foram tomadas  sem as 
fundamentações requeridas. Sobre as origens dos erros que alimentam as tomadas de decisões 
equivocadas na aplicação de Políticas de Consequências, sugerimos consultar os Quadros 4, 5 e 
6, páginas 20 e 21 e Quadros 9, 10 e 11, páginas 46 e 47.  

46  Regras de Ouro são normalmente entendidas como: regras de princípio (valor) e regras técnicas.    
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envolvendo riscos graves), são absolutamente fechadas – isto é, tratadas, em 

relação ao seu cumprimento, especialmente no que tange aos itens de alta 

relevância, com total inflexibilidade. Em relação aos procedimentos operacionais que 

orientam a realização de atividades cujos riscos são suscetíveis de gerar danos 

severos (risco grave), a zona de flutuação (tolerância), nominada como aceitável 

indicada nos Quadros 9 e 10, deve ser a mais estreita possível.47 Na realização de 

tarefas orientadas por Regras de Ouro ou Regras Especificas, todos os movimentos 

exigidos na sua execução, sobretudo os itens considerados de alta relevância, 

deverão ser rigorosamente cumpridos (ver linha central do espectro, assinalada em 

cor verde nos Quadros 9, 10 e 11). Os demais itens que compõem o PO não 

considerados de alta relevância, se porventura existirem, deverão ser cumpridos 

mediante controle, observadas as margens de tolerância visualizadas na cor 

vermelha, nos Quadros 9 e 10.48 O que extrapolar as zonas de tolerância – itens de 

alta relevância ou não – deverá ser entendido e tratado como desvios, que por sua 

vez, deverão ser estratificados e classificados por categorias (a, b, c, d, e), como 

descritas nos Quadros 4, 5 e 6, páginas 20 e 21 do presente texto. As margens de 

tolerância (aceitável) devem ser estabelecidas através de decisões consensuais e 

fundamentadas em critérios técnicos e organizacionais.49  

No cumprimento dos procedimentos não enquadrados na categoria de Regras de 

Ouro e de Regras Específicas, o que muda são os níveis de tolerância em relação 

aos itens considerados como de baixa relevância. O tratamento dispensado aos 

                                              
47  Dependendo da natureza da operação e dos riscos associados (risco grave e iminente), a 

flexibilidade na observação (cumprimento) do PO deverá ser nula. Em situações dessa natureza, 
todos os itens do PO deverão ser, indistintamente, cumpridos. Caso não haja possibilidade de 
realizar as tarefas em conformidade com as instruções contidas nos PO, a utilização da Recusa de 
Tarefa (RT) deverá ter caráter obrigatório.  

48  As margens de tolerância no cumprimento de uma determinada norma (PO) não devem e nem 
podem ser estabelecidas aleatoriamente, como normalmente se faz no dia a dia de trabalho, na 
maioria das empresas. Elas devem resultar de discussões acirradas entre as partes interessadas 
(trabalhadores e supervisores) mediante avaliação precisa das medidas de controle envolvendo os 
riscos associados à tarefa em apreço. A participação da liderança nesse processo é decisiva, ora 
para aprovar as iniciativas das equipes de trabalho, ora para rejeitá-las com base em fundamentos 
consistentes.  

49  Entende-se por margem de tolerância a flexibilidade que se deve ter no cumprimento dos itens do 
PO considerados de baixa relevância. Vale lembrar que a tolerância proposta se baseia em 
critérios técnicos e organizacionais, definida mediante consenso das equipes de trabalho e 
aprovação formalizada da liderança. Essa preocupação se prende ao fato de haver nos ambientes 
de trabalho toda sorte de flexibilidade (permissividade) no cumprimento de regras formais de 
trabalho, incluído regras que orientam a realização de trabalho envolvendo riscos graves, sem os 
controles requeridos. As experiências acumuladas ao longo do tempo no acompanhamento de 
aplicação prática de PO têm nos ensinado algumas lições cruciais: ao querer controlar tudo termina 
não controlando nada. Ouvimos de dezenas de gerentes de áreas: “aqui todos os procedimentos, 
independentemente na natureza do trabalho, têm de ser cumpridos”. Vale lembrar que a afirmativa 
“têm de ser cumpridos” não é a mesa coisa que “são cumpridos”.  
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itens de alta relevância deve ser o mesmo independentemente da categoria do 

procedimento. Na definição do conceito de relevância, para ambas as categorias de 

procedimentos formais, entre outras variáveis, três devem ser tomadas como 

referência: 

 Probabilidade de ocorrência de incidentes que possam resultar em acidentes – 

ver histórico de ocorrências (incidente crítico ou acidente) envolvendo as 

atividades em apreço e medidas ativas de controle.  

 Impacto – avaliar o tipo de consequência que poderia advir caso ocorressem 

acidentes nas condições aventadas.  

 Habilidades e experiência dos trabalhadores na execução das atividades 

prescritas nos procedimentos operacionais, também nominadas como atividades 

procedimentadas.  

Quando se estuda minuciosamente o conteúdo da maioria dos procedimentos 

formais de trabalho, percebe-se que todas as suas orientações sobre como realizar 

as tarefas, em termos de importância, são postas sem definição de hierarquia. Da 

maneira como os procedimentos são escritos, na sua execução, todo o seu 

conteúdo tem de ser tratado sem distinção de importância. Com base nesse 

princípio, todos os itens definidos nos PO se equivalem, independentemente da 

complexidade do trabalho (operação) e menos ainda da natureza dos riscos 

associados à atividade cuja realização é orientada por eles. Em termos de 

relevância, a hierarquização dos itens constantes dos PO, não é vista, na maioria 

dos ambientes de trabalho, como algo que deva ser levado em conta, portanto, 

apreciado. Pelo contrário, quando posta em discussão, é tratado com estranheza, 

como improcedente, desprovida de sentido. Essa postura se fundamenta na tese de 

que todos os itens constantes dos procedimentos formais foram definidos para 

serem, indistintamente, cumpridos. Quanto a isso, do ponto de vista teórico, não há 

dúvida, senão eles não teriam sido incluídos nos PO. Todavia, nas rotinas normais 

de trabalho – situação sobejamente conhecida –, não é bem isso o que se verifica.50 

                                              
50  Os PO objetos de estudo – todo o universo de empresas pesquisadas –, no que tange ao seu 

cumprimento foram distribuídos em três categorias:  

a) Satisfatoriamente cumprido. Todos os itens relevantes são cumpridos. (42% dos PO). 

b) Parcialmente cumpridos. Alguns itens relevantes não são cumpridos. (32% dos PO). 

c) Não cumpridos. Todos os itens, independentemente da natureza, são descumpridos. (26% dos 
PO. 

Por não estabelecerem hierarquia em relação a importância dos itens constantes dos PO, em tese, 
as lideranças são obrigadas a aplicar penalidades, por violação, tanto para uma situação que pode 
matar quanto para uma situação que não causaria nem mesmo arranhões significativos.  
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Muitos dos movimentos (a maioria) requeridos na execução das tarefas, 

procedimentadas ou não, fazem parte da dinâmica do trabalho e são realizados 

pelos trabalhadores, de maneira absolutamente autônoma; alguns coincidindo com 

as orientações prescritas nos PO, outros, por sinal a maioria, assentados nas suas 

habilidades e experiências. E é nesse ponto que se localiza o principal nó da 

questão: As experiências (a maior parte delas) postas em prática pelos 

trabalhadores no seu dia a dia de trabalho não foram adquiridas sob o manto do 

trabalho prescrito. As habilidades e experiências em apreço foram transmitidas de 

um trabalhador para o outro pelas vias da observação direta e da imitação. A arte de 

fazer constitui-se, e sempre se constituiu, no retrato fiel dos mecanismos da 

aprendizagem. O que o trabalhador sabe em relação às demandas do trabalho, de 

maneira geral, não foi aprendido mediante instruções formais (cursos oferecidos 

pela empresa), mas pelas vias da observação e da imitação. Essa afirmação se 

fundamenta em entrevistas realizadas com centenas de trabalhadores, ora no 

acompanhamento de trabalho prescrito ora nas conversas sobre as ocorrências de 

incidentes críticos e acidentes nas quais eles foram envolvidos.  

Afirmar que as experiências adquiridas pelos trabalhadores se fundamentam 

principalmente na aprendizagem assentada na imitação não significa afirmar que as 

empresas não promovem treinamento formalizado para seus colaboradores. As  

matrizes de capacitação das empresas são amplas e diversificadas.51 O volume de 

treinamento, medido em horas/homens/ano, não é pequeno. Em muitas empresas, 

especialmente na indústria extrativa mineral e na siderúrgica, a carga de treinamento 

formalizado ultrapassa 60 horas/ano por trabalhador. Os treinamentos oferecidos 

aos trabalhadores comumente se apóiam em três vias distintas de 

ensino/aprendizagem:  

a) Treinamento focado nos procedimentos formais de trabalho (PO). Nessa 

modalidade de treinamento, todo o seu conteúdo e as estratégias de ensino são 

focados no trabalho prescrito. 

b) Treinamento focado nas demandas do trabalho, independentemente dos PO. 

Nessa modalidade de treinamento, o que importa é a explicitação dos conteúdos.    

                                              
51 As informações referentes à capacitação dos trabalhadores envolvendo itens de SST fazem parte 

do conjunto das informações levantadas nos diagnósticos de cultura de SST realizados pela JCO.  
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c) Treinamento focado na imitação. Essa estratégia de capacitação é desenvolvida, 

na maioria das vezes, sem critério definido de controle, especialmente da 

aprendizagem.  

Na terceira via, o trabalhador aprendiz assimila aquilo que ele vê o outro  (aquele que 

lhe serve de “espelho”) fazer. Se o “espelho” no qual ele se mira é suficientemente 

preparado e disciplinado para o exercício correto do trabalho, e assim se comporta, 

a probabilidade de o trabalhador aprendiz assimilar apenas o que é correto é alta, 

não há dúvida. No entanto, se o “espelho” é lambão, relapso, acostumado a encurtar 

caminho mediante improvisações do que não pode ser improvisado, o aprendiz não 

aprenderá outra coisa senão aquilo que ele vê o outro fazer. Em relação ao 

treinamento desenvolvido por meio de padrinho, sugerimos consultar o item 

“Capacitação dos operadores (trabalhadores)”, página 36, do presente texto.   

Do elenco de dificuldades que as empresas enfrentam no dia a dia na correção e 

prevenção de desvios (violações e erros) comprometedores na realização das 

tarefas, sobretudo de rotina, o modelo de ensino/aprendizagem focado na imitação 

vem se transformando numa espécie de pedra no sapato, com repercussões 

negativas na evolução e maturidade das ações de SST. Não se trata de um 

problema novo, pelo contrário, ele sempre existiu e já foi muito pior, apenas não era 

visto e menos ainda tratado tal com o é atualmente.  

No que tange aos treinamentos formais, nas empresas onde não há diretrizes e 

ferramentas de gestão apropriadas ao acompanhamento (aferição) da aplicação 

prática dos conteúdos ministrados, na prática, o que comumente ocorre é o 

colaborador (trabalhador e liderança) passar por treinamento, às vezes com carga 

horária extensa e continuar desenvolvendo suas atividades da mesmíssima maneira 

que antes de passar pelo treinamento em questão. A JCO vem acompanhando esse 

fenômeno nas avaliações de cultura de SST e constatando que ele é bem mais 

complexo do que o que se imagina. Primeiro, pela frequência com que ele aparece 

nas pesquisas – na maioria dos ambientes de trabalho –, segundo, pela crença de 

que capacitação, ainda que desprovida de mecanismos de acompanhamento e 

aferição da aplicação prática dos conteúdos ministrados, produz, no curto prazo, os 

resultados almejados. Não foram poucas as vezes em que tivemos a oportunidade 

de acompanhar e observar trabalhadores, em trabalho procedimentado, violando 

itens de alta relevância dos PO (situações suscetíveis de gerar fatalidade), e que, 

depois de passar por treinamento especifico, continuaram desenvolvendo o seu 
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trabalho de maneira idêntica à de antes do treinamento. Treinamento sem 

acompanhamento rigoroso da aplicação prática dos conteúdos ministrados, na 

maioria das situações, produz resultados desfavoráveis em relação ao esperado.    

Em relação ao trabalho prescrito, das cinco variáveis estudadas na aplicação prática 

dos PO descritas nos Quadros 4, 5 e 6, letras a, b, c, d, e, página 20 e 21, do 

presente texto, sem sobra de dúvida, a capacitação dos trabalhadores para o 

exercício correto do trabalho é a que se apresenta como mais desafiadora. O 

desafio não é medido apenas pela frequência com que ela aparece, quando 

comparada com as outras variáveis estudadas, mas pelo que ela representa na 

condução do trabalho prescrito. Quando o trabalhador é suficientemente capacitado 

para o exercício correto do trabalho que lhe é confiado e munido de disposição, 

traduzida em compromisso de fazer somente o que é correto, as chances de superar 

dificuldades, não há dúvida, são bem maiores. A superação não se restringe apenas 

em dar solução àquilo que está na sua governabilidade de resolver, mas também, e 

principalmente, saber e tomar atitudes corretas diante de situações que fogem ao 

seu controle. A boa capacitação não faculta apena o exercício correto do trabalho, 

mas também, e principalmente, deixar de fazer (opção deliberada), aquilo que não 

pode ser feito. Exemplo típico dessa situação pode ser percebido na qualidade da 

utilização da Recusa de Tarefa (RT) diante de situações que requerem o seu 

emprego.  

Face ao exposto sobre o trabalho prescrito, torna-se evidente que aquilo que parecia 

improcedente, sem sentido – definição de relevância e delineamento de zona de 

flexibilidade no cumprimento dos Procedimentos Operacionais  –, passa a ser visto 

como uma premissa que vale a pena ser considerada. Cobrar do trabalhador 

cumprimento rigoroso de PO sem definição de relevância dos itens que o compõem 

e sem hierarquizá-los, como definido em todas as empresas, comumente resulta nas 

práticas verificadas no dia a dia de muitos dos ambientes de trabalho. Os 

trabalhadores sabem que existem Procedimentos Operacionais que orientam a 

realização da maioria das tarefas nas quais estão eles envolvidos, mas nem sempre 

o que está escrito é o que eles efetivamente fazem nas suas rotinas diárias. Ver 

Quadros 4, 5, e 6, letras a, b, c, d, e, páginas 20 e 21. Ver ainda rodapé de número 

48, página 48.   

Curioso é que a dicotomia – trabalho descrito de um jeito e realizado de outro – só é 

colocada em cheque quando da ocorrência de algum distúrbio: incidente crítico ou 
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acidente que evidencia alguma anormalidade. E o mais curioso ainda é que, quando 

se estabelece nexo de causalidade entre a ocorrência do distúrbio e o 

descumprimento de PO, o olhar, independente das demais variáveis (a, b, c, d), 

Quadros 4, 5, e 6, páginas 20 e 21, termina recaindo sobre desvio de 

comportamento: erro e/ou violação. Sobre essa situação sugerimos consultar o 

rodapé de nº 41, página 43, relato de um acidente fatal.  

e) Obediência e/ou Desobediência. Ato ou efeito de obedecer ou de 

desobedecer. Quando se trata de prevenir acidente, de promover e preservar a 

saúde e a vida, obediência às regras que orientam o trabalho correto não significa 

docilidade, subserviência, submissão à vontade de alguém. Significa simplesmente 

retidão, ser fiel ao enquadramento antecipado do trabalho, traduzido em algum tipo 

de orientação – verbal e/ou escrita – para o correto exercício do trabalho. 52 

A obediência se constitui numa espécie de “termômetro” do trabalho prescrito em 

relação ao trabalho real. É na fase da obediência que se verifica a eficácia ou 

ineficácia do sistema. Vale lembrar que a viabilidade das cobranças e, 

consequentemente, da obediência manifesta pelo trabalhador em relação à 

prescrição do trabalho, depende, entre outras variáveis, da efetiva inclusão 

(participação) do trabalhador nas ações de SST desenvolvidas pela empresa. E, 

quando falamos em inclusão, referimo-nos à participação do trabalhador, de maneira 

ativa, em todas as tratativas que envolvem os principais aspectos da organização do 

trabalho, com destaque para o trabalho prescrito. Essa participação deverá iniciar-se 

a partir dos estudos e das discussões para a definição das atividades cuja realização 

deverá ser orientada por regras escritas.53  

O trabalhador deverá participar ativamente de todas as discussões que envolvem a 

elaboração ou revisão dos procedimentos operacionais, como descrito nas letras a, 

b, c, da sequência proposta nas páginas 35 e 36 do presente texto. Vale lembrar 

que as barreiras ou dificuldades identificadas ou manifestas nos momentos das 

cobranças do cumprimento dos procedimentos têm suas causas assentadas nas 

                                              
52 A empresa deverá incentivar o colaborador (trabalhador e liderança) a questionar a qualidade e 

validade dos procedimentos operacionais, fazer uso correto da Recusa de Tarefa, mas ser 
intransigente no seu cumprimento.  

53  Nas empresas onde o trabalhador participa ativamente das discussões para a definição das 
atividades que deverão ser orientadas por regras prescritas – Procedimentos Operacionais – entre 
outros ganhos, destaca-se a escolha (eleição) correta de tais atividades que deverão ser 
orientadas por regras escritas e o que é mais importante, a elevação dos índices de melhorias no 
seu cumprimento e/ou na correta de aplicação de Recusa de Tarefa (RT).  
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fases descritas nas letras a, b, c (páginas 35 e 36 do presente texto). A 

inconsistência dos Procedimentos Operacionais, sua inadequação às condições de 

trabalho, bem como as deficiências nos processos de capacitação dos trabalhadores 

se manifestam abertamente nos dois últimos itens do processo – (d) cobrança e (e) 

obediência. E é justamente nesses dois momentos que os conflitos entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real se afloram envolvendo principalmente a figura do 

trabalhador, por ser ele, a princípio, o responsável pela realização do trabalho 

orientado pelas regras prescritas (PO). Na maioria das vezes, quando o 

descumprimento de um PO resulta em incidente crítico ou acidente, não importando 

o que motivou o desvio, por ser o trabalhador o seu proponente executante, há uma 

forte tendência em se responsabilizá-lo pelo ocorrido. Vale ressaltar que mais de 

80% das análises de acidentes realizadas nas empresas que tivemos oportunidade 

de estudar apontam como causa dos incidentes críticos e dos acidentes a violação 

de procedimento. 54 O que essas análises não apontam, com a clareza necessária, 

são os motivos reais nelas apontados. Muitas vezes, o trabalhador deixa de cumprir 

um item alta relevância (crítico) de um determinado procedimento não por 

desobediência deliberada (violação premeditada), mas por uma série de variáveis 

que fogem à sua governabilidade, que envolvem o próprio trabalho – entre elas, a 

pressão, subliminar ou aberta da liderança, traduzida em cobranças por resultados. 

Vale lembrar que o cumprimento de PO, nos estágios básicos de SST (primeiro e 

segundo), está fortemente condicionado aos níveis de cobranças realizadas pelas 

lideranças dos trabalhadores. E estas, por sua vez, dependem fundamentalmente da 

consistência dos Procedimentos Operacionais (PO), de sua adequação às 

condições de trabalho e, principalmente, dos níveis de capacitação dos 

trabalhadores (ver letras a, b, c, páginas 35 e 36 do presente texto).  

NOTA: quando o descumprimento de um procedimento operacional for ocasionado 

por erros cometidos pelo trabalhador na execução da tarefa, o que se recomenda é 

verificar atentamente o que o ocasionou, observando as etapas dos processos de 

capacitação. Ver Capacitação dos operadores (trabalhadores), página 36. 

                                              
54  Um dos erros graves que se cometem em relação ao trabalho prescrito diz respeito à colocação 

em prática de PO que não tenha sido antes testado. Quando o PO é submetido a teste de 
verificação prática antes de sua oficialização, a maioria das barreiras (anomalias) que poderão se 
interpor no seu cumprimento são facilmente identificadas e corrigidas. Vale ressaltar que esse 
expediente, quando bem feito, reduz em mais de 80% a incidência de desvios (erros e violações), 
no cumprimento oficializado dos PO. E mais do que isso, orienta e facilita a correta aplicação, 
quando necessário, da Política de Consequências, nos seus aspectos corretivos. Além disso, a 
verificação antecipação dos PO, previne a enxurrada de “não conformidades” comumente 
observadas nas auditorias, especialmente de cumprimento de padrão.  
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No entanto, quando se tratar de violação deliberada (premeditada) – isso pode 

perfeitamente ocorrer –, o que se deve fazer depois disso constatado e 

estabelecidos, com a correção devida, os respectivos nexos de causalidade, é 

aplicar as medidas corretivas previstas na Política de Consequências, se cabível.   

Não se deve esquecer, no entanto, de que a aplicação da Política de 

Consequências, nos seus aspectos punitivos, enseja identificar e definir, com 

absoluta clareza, a natureza do desvio que está dando origem à aplicação da 

referida ferramenta. Desvio, para efeito de estabelecimento de nexo causal, deve ser 

dividido em duas categorias distintas: ERRO e VIOLAÇÃO. Erro: normalmente 

ocorre por deficiência de conhecimento e de habilidade do trabalho que se está 

executando. Pode ocorrer também por condições desfavoráveis ao exercício correto 

do trabalho; por pressões por resultados, explícitas ou subliminares da chefia; por 

monotonia, stress, cansaço físico, entre outras variáveis. Já Violação: na acepção 

do termo, deriva-se de ações deliberadas não conformes ao enquadramento 

antecipado do trabalho definido mediante regra formal – Procedimento Operacional 

(PO). A violação, como é conveniente lembrar, se origina de ações orientadas por 

princípios distintos e diferenciados: atos pensados, premeditados, e atos 

impulsivos, espontâneos. Não confundir impulsividade por natureza com 

impulsividade motivada por alguma circunstância. Nas ações premeditadas, a 

tomada de decisão é consciente, seu executante sabe perfeitamente que está 

violando um procedimento formal de trabalho que, necessariamente, não precisaria 

ser violado. Já nas ações não premeditadas, o que prevalece é a reação do 

executante face a determinadas circunstâncias momentâneas do trabalho. O 

executante, diante de determinadas circunstâncias momentâneas, não previstas, 

não pensa antecipadamente sobre o que vai fazer. Não estabelece nexo de causa e 

efeito entre uma coisa e outra. Ele age por impulso e vislumbra apenas o resultado 

prático das ações, independentemente das consequências que delas poderão advir. 

Ao optar pela aplicação da Política de Consequências, nos seus aspectos punitivos, 

observar o que aqui já mencionou.55 

Recusa de Tarefa (RT). Recusa de tarefa significa não iniciar ou interromper 

quaisquer atividades laborais que ofereçam risco grave de acidente, sem os 

controles devidos. Nas atividades em que os procedimentos de segurança sejam 

                                              
55  Correção, através de punição, dever ser o último recurso a ser utilizado. Estudos desenvolvidos 

pela JCO – entrevistas com mais de 100 colaboradores submetidos a punições (advertência escrita 
e/ou suspensão) – vêm revelando que essa modalidade de correção, por mais acertada que seja, 
em termos de providência termina gerando toda sorte de recalque no colaborador afetado.  
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classificados como Regras de Ouro ou Regras Específicas, sem as medidas de 

controle necessárias, o emprego da RT deve ser compulsório.56 Quando um item 

considerado de alta relevância, em quaisquer circunstâncias, não poder ser 

cumprido, o que o trabalhador deverá fazer é interromper ou não iniciar a atividade e 

recorrer, imediatamente, a liderança em busca de ajuda.   

É importante reconhecer que a Recusa de Tarefa já se constitui num instrumento 

franqueado aos trabalhadores na maioria das empresas pesquisadas. Os 

trabalhadores têm conhecimento desse expediente e eventualmente o utilizam. É 

recomendável que o emprego da Recusa de Tarefa seja feito (tratado) de duas 

maneiras distintas: por ação voluntária e por ação compulsória. Na aplicação 

voluntária, a avaliação da condição de risco que enseja o seu emprego fica a cargo 

do colaborador – trabalhador e/ou liderança. Ela é feita com base no conhecimento 

que o colaborador detém da condição de trabalho e dos riscos a ela associados. Por 

essa via, o emprego da RT está condicionado aos níveis de percepção de risco da 

população envolvida. Já na aplicação compulsória, o determinante é o 

procedimento que orienta a realização da tarefa. Se a dificuldade ou o impeditivo 

estiver associado a um item do PO, classificado como de alta relevância (ver Regra 

de Ouro), o que o trabalhador terá de fazer é interromper ou não iniciar a tarefa e 

buscar uma solução compartilhada junto à sua respectiva liderança. 57  

A Recusa de Tarefa (RT), quando utilizada compulsoriamente, não deve ser 

entendida como direito do trabalhador, como o é na alternativa voluntária, mas 

como dever em cumprimento a uma diretriz estabelecida pela empresa. No emprego 

compulsório da RT não se deve abrir espaço a nenhum tipo de questionamento: se a 

ferramenta deve ou não ser aplicada. O que deve prevalecer são os ditames do 

procedimento operacional. Nessa circunstância, o colaborador que negligenciar a 

sua utilização (violação deliberada) deverá ser imediatamente enquadrado na 

Política de Consequências.  

É importante enfatizar que o emprego da Recusa de Tarefa requer incentivo por 

parte das lideranças, o que, na prática, nem sempre se verifica. É comum o seu 

emprego esbarrar na relutância e/ou resistência deliberada de algumas lideranças 

                                              
56 O que diferencia uma Regra de Ouro das demais regras que orientam a realização das atividades 

laborais não se restringe apenas à natureza dos riscos associados à atividade por ela orientada, 
mas principalmente à prioridade que é conferida na sua observação. 

57  Em casos excepcionais, a quebra de uma Regra de Ouro poderá ocorrer mediante análise 
cuidadosa dos riscos que envolvem a atividade em apreço e com a autorização expressa da chefia 
da área (supervisor) mediante emissão formal da Permissão de Trabalho (PT).  
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em usá-la. No julgamento de algumas lideranças (percentual elevado), o emprego 

desse expediente impacta negativamente nos ritmos da produção. Curioso é que o 

resultado dessa postura resulta no paradoxo do conflito: uma interrupção voluntária, 

calculada, certamente custa bem menos do que uma interrupção abrupta decorrente  

de um acidente envolvendo danos materiais e pessoais .  

O descumprimento de padrões de trabalho, independentemente dos motivos, sem a 

observância de nenhuma medida corretiva, além de outros prejuízos que acarreta ao 

sistema produtivo, constitui-se na mais poderosa arma de corrosão de qualquer 

sistema organizacional. E, quando o descumprimento é aceito pela liderança 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 pela JCO, está relacionada, entre 

outras causas – ver letras a, b, c, d, e, Quadros 4, 5 e 6, páginas 20 e 21 –, 

incluindo a ausência de aplicação de política de consequências, ao conceito de 

padrão.  

A falta de critério na definição dos padrões de trabalho (padronizar tudo, 

independentemente da necessidade ou da avaliação de sua 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. É difícil, se não 

impossível, imaginar a efetivação de trabalho prescrito sem disciplina endógena da 

parte de quem está envolvido direta ou indiretamente com ele – o trabalhador e, 

principalmente, a liderança. Nesse aspecto é conveniente ressaltar que a herança 

cultural brasileira no que tange à disciplina, é por demais sofrível. Os princípios 

éticos e morais preconizados por Martin Lutero e João Calvino na estruturação da 

Reforma Protestante, que influenciaram largamente a formação cultural da 

Alemanha, do Reino Unido, da Suíça, da Suécia, da Dinamarca e da Holanda, por 

exemplo, só começaram a chegar ao Brasil muito tardiamente, no final do século 

XIX. Esse fenômeno ocorreu, alem de tardio, lentamente, com a chegada dos 

imigrantes europeus oriundos dos países onde a Reforma Protestante já havia se 

consolidado.  

Para Calvino, especialmente, a disciplina a que denominamos de endógena, se 

traduzia na principal via de conduta das vivências religiosas e sociais. De outra feita, 

Calvino acreditava e apregoava que o indivíduo não poderia viver à margem dos 

deveres que a vida civilizada lhe impunha. Deveres que uma vez observados 
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(cumpridos), facultavam-lhe a obtenção de seus direitos. Calvino não conseguia 

entender nenhum princípio de direito sem a contrapartida do cumprimento de 

deveres. Direitos e deveres no entendimento de Calvino constituem-se numa única 

figura. As noções fundamentais de cidadania (respeito à ordem pública, à lei) já 

eram ensinadas e exigidas por João Calvino nos primórdios da Reforma Protestante, 

no século XVI. Infelizmente esse movimento não alcançou os povos ibéricos, 

especialmente espanhóis e portugueses, que se mantiveram por muitos séculos a 

margem dos fundamentos da Reforma Protestante.      

Voltando à segurança no trabalho, não se deve perder de vista que os 

procedimentos operacionais foram e/ou são escritos para serem cumpridos por 

todos os colaboradores a eles afetos, indistintamente. As barreiras que se interpõem 

no seu cumprimento, como vistas anteriormente, não invalidam as finalidades 

(objetivos) que os norteiam. Todavia, é bom lembrar que uma coisa são os 

procedimentos, outra, bem diferente, é o seu fiel cumprimento. O ordenamento 

formal do trabalho pode ser instituído em qualquer ambiente empresarial, sua 

observação (cumprimento), no entanto, depende fundamentalmente do estágio de 

maturidade cultural da população com ele envolvida. Em relação a essa afirmação, 

sugerimos verificar o que ocorre quando estão envolvidas as mesmas pessoas que 

têm a incumbência de cumprir os procedimentos operacionais, em relação às leis de 

trânsito, por exemplo. A pergunta que se impõe é: independentemente da iminência 

de penalidades (multas e apreensão do veículo) as pessoas a que nos referimos 

cumprem, com regularidade, as leis de trânsito? A mesma pergunta deve ser feita 

em relação às regras formais de trabalho. A resposta para ambas as questões, fica 

em aberto.58  

Face ao exposto, o que se recomenda nos ambientes laborais é fazer um 

levantamento minucioso de todos os procedimentos formais de trabalho existentes 

                                              
58 Os níveis de maturidade cultural em relação comprimento de normas, não há dúvida, são de 

fundamental importância. Mas, o que realmente faz diferença, de um ambiente de trabalho para 
outro, são os níveis de exigências em relação ao tema. Um fato marcante que nos chamou atenção 
numa unidade industrial onde o cumprimento de regras formais de trabalho havia se transformado 
em aspectos de empregabilidade, foi colaboradores (trabalhadores e gestores) recém-admitidos, 
oriundos de organizações onde o cumprimento de normas formais de trabalho não era levado a 
sério, se esforçando ferozmente para se ajustarem às exigências do seu novo ambiente de 
trabalho. Ora, se colaboradores recém-admitidos são capazes de se ajustar, nas primeiras 
semanas de trabalho, às exigências no novo emprego, depreende-se disso que o descaso em 
relação ao cumprimento dos procedimentos formais de trabalho, não se localiza propriamente nas 
pessoas, mas no modelo de organização. Nas organizações onde o que se pretende fazer 
(enquadramento antecipado do trabalho) é o que realmente se faz, não há espaço para as 
tomadas de decisões que resultam em violações deliberadas das formalidades do trabalho.     
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na empresa, que apresentam dificuldades, tanto na sua compreensão quanto no 

cumprimento, por parte dos trabalhadores. Identificar, por meio das fontes 

disponíveis de informações, principalmente aquelas contidas nos Diagnósticos de 

Maturidade em SST, os principais motivos que estão interferindo na observância 

(cumprimento) das regras ou procedimentos de trabalho implantados, considerando-

se, entre outros motivos, os que seguem:  

1. Dificuldades no entendimento do conteúdo das regras e/ou normas (PO) de SST 

por parte dos trabalhadores. Esse item aparece com valores excessivamente 

altos de confirmação por parte 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 os PO são 

colocados em prática. Em todos os ambientes de trabalho que tivemos 

oportunidade de pesquisar, a maioria esmagadora dos procedimentos, 

especialmente os implementados há mais de cinco anos, foi escrita por pessoas 

que não vivenciavam, nas práticas do dia a dia, os problemas fundamentais dos 

ambientes de trabalho, especialmente no que tange a sua organização e à 

inclusão dos trabalhadores. Não se deve esquecer de que a padronização do 

trabalho, a princípio, teve seu foco centrado na estabilização dos processos 

produtivos com vistas à melhoria da qualidade dos produtos. O centro das 

atenções na definição dos requisitos envolvendo os programas de qualidade – 

ISO 9000 – resumia-se no atendimento ao cliente. “O cliente é o rei”. Esse era o 

lema dos programas de qualidade total à época de sua implantação. E não há 

dúvida de que, do ponto de vista do negócio, não deixa de sê-lo. Todavia, como 

nem sempre o que se fazia e/ou ainda se faz em alguns ambientes para melhorar 

o atendimento ao cliente – produto da melhor qualidade – coincide com o 

atendimento aos requisitos de segurança e saúde no trabalho, sejam eles legais 

ou não, o que se verifica é equívoco de não tratá-los no mesmo nível de 

importância. Riscos de acidentes, problemas ergonômicos, riscos à saúde 

(químicos, físicos e biológicos), conflitos relacionados aos aspectos da 

organização do trabalho, cujos efeitos não recaem diretamente sobre os 

produtos, mas sobre a integridade física e mental de quem a eles se expõe, 

foram e, em muitas situações, continuam sendo tratados como itens dissociados 

dos processos produtivos. Essa estranha dicotomia, em muitos aspectos, na lufa 
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do trabalho, se transforma em uma das principais barreiras ao cumprimento dos 

procedimentos que orientam a prevenção de acidentes.  

3. Deficiência na capacitação dos trabalhadores para a correta execução de tarefas 

apoiada em regras escritas. Em muitas situações os trabalhadores não são 

suficientemente treinados, não apresentam um nível aceitável de apreensão do 

conhecimento. Os treinamentos são demasiadamente sucintos, não cobrem o 

universo de situações que envolvem os PO vivenciadas pelos trabalhadores no 

seu dia a dia de trabalho. Além desse aspecto, comumente não é prática corrente 

acompanhar e medir a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nos 

treinamentos. Como dito anteriormente, é comum o trabalhador, depois de 

passar por treinamento, continuar desenvolvendo suas atividades da 

mesmíssima maneira que o fazia antes.   

4. Distanciamento dos supervisores, líderes 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 seu 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 ou o mais próximo 

possível das orientações transmitidas aos trabalhadores, sejam elas escritas 

(PO) ou verbais. Essa postura exigirá, da parte do próprio supervisor ou 

facilitador, primeiro, a atualização dos seus próprios conhecimentos; depois, 

constante revisão e atualização dos procedimentos de trabalho, capacitação 

periódica dos trabalhadores e rigor na disciplina – não ser permissivo em relação 

aos desvios, sobretudo aqueles que se afigurem como violações deliberadas.  

5. Declínio na capacitação técnica dos supervisores, líderes 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 alega 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 a 
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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 com pouca experiência de gestão, sobretudo, para 

liderar pessoas. A mesma linha de raciocínio aplica-se aos supervisores ou 

facilitadores oriundos dos programas de trainee, notadamente no primeiro ano de 

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 inestimável 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, líder 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 

55%, em toda a amostra pesquisada, na opinião dos trabalhadores e dos 

técnicos do SESMT. As justificativas para essa conduta estão, entre outros 

motivos, nos critérios de avaliação de desempenho adotados pela empresa. 

Cobra-se resultado em detrimento do como a ele se chega. 

7. Desempenho avaliado pelo trabalho concluído, e não pelo como se deveria 

trabalhar. O incentivo à prática do trabalho prescrito é subtraído pelos critérios de 

cobranças orientados exclusivamente para resultados. Vale ressaltar que o 

trabalho prescrito, quando bem feito (planejamento, execução e aferição), não 

atrapalha e nem atrasa os processos produtivos; pelo contrário, otimiza o sistema 

porque lhe confere razoável uniformidade de conduta.    

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.  
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10. Discurso e práticas antagônicas. No discurso, sobretudo das lideranças, há 

pouca dificuldade no cumprimento dos PO. Na prática, todavia, as coisas 

acontecem de maneira razoavelmente diferente. Há uma definição clara de que 

todos os PO sejam rigorosamente cumpridos, sem nenhuma definição de 

prioridade em relação aos itens de maior relevância, aqueles que orientam a 

realização de atividades críticas. Todavia, na prática, esta exigência não 

ultrapassa as fronteiras das intenções de que as coisas funcionem dessa 

maneira. Muitas atividades ou tarefas cujos riscos associados são classificados 

como graves e, às vezes, iminentes são tratadas como se assim não o fossem. 

Por não haver definição de prioridades onde estivessem claramente definidos os 

itens dos PO, que não comportam nenhum tipo de flexibilidade no seu 

cumprimento, o que se verifica, na prática, é a flexibilização desordenada, 

envolvendo até mesmo itens que não poderiam, em nenhuma hipótese, ser 

descumpridos.   

11. Política de Consequências. Ausência e/ou falhas graves na sua correta 

aplicação, principalmente no que tange a medidas corretivas.59 Quando há 

absoluta necessidade de aplicação de medidas punitivas e a empresa não o faz, 

a mensagem que se passa é de que não há nada para se corrigir. Ao violar, 

deliberadamente (ação consciente, premeditada), uma regra de trabalho e/ou de 

segurança cujas condições de trabalho permitem cumpri-la, o colaborador 

(liderança e/ou trabalhador) o faz com base em vários princípios, mas 

principalmente nas quatro situações citados abaixo:  

 Benefício esperado (o que se pretende obter, ganhar, com a violação – 

normalmente economia de tempo, que resulta em menor dispêndio de energia 

do corpo). Esse princípio se assenta nas manifestações endógenas de 

preguiça e na ausência deliberada de compromisso com os princípios que 

norteiam o trabalho correto. Entende-se por trabalho correto aquele que foi 

previsto, planejado e descrito em orientações concisas – escritas (PO) ou 

verbais, suscetíveis de serem colocadas em prática.  Mais uma vez, nesse 

                                              
59  Política de consequências, nos seus aspectos punitivos, adotada como medida de controle na 

prevenção de acidentes, só se justifica nos estágios básicos de maturidade – primeiro e segundo. 
Nos estágios mais elevados, terceiro e quarto, todas as manifestações de disciplina são 
explicitadas como princípio de valor – “faz porque acredita”. Nesse nível de disciplina as pessoas 
não esperam ser cobradas de suas obrigações (ver Curva de Bradley nos estágios de 
independência e interdependência).  
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ponto, chamamos atenção para a qualidade dos PO (ver Qualidade dos PO, 

página 35). 

 Probabilidade de ser apanhado cometendo o desvio (o infrator sabe que a  

probabilidade de ser apanhado, “notificado”, cometendo algum tipo de desvio 

é baixa). Vale ressaltar que os baixos índices de notificações não se dão 

propriamente pela ausência de motivos, mas pela flexibilidade de 

determinadas lideranças, que preferem fingir não ver a enxurrada de 

violações, sobretudo de regras prescritas, a proceder às notificações devidas. 

Essa dificuldade é corroborada pela natureza de uma quantidade apreciável 

de procedimentos operacionais: de pouca ou nenhuma serventia.  

 Punição cabível (natureza e amplitude da punição a que o infrator está 

sujeito). O infrator, na maioria das vezes, sabe da punição a que está sujeito 

ao cometer determinadas infrações, mas joga com a possibilidade dela não 

ser aplicada, como normalmente não o é na maioria das empresas. 

Observação: essa postura vem mudando nos últimos anos. Não são poucos 

os casos de rescisão de contrato, sobretudo de lideranças, por desleixo 

comprometedor no cumprimento de regras de segurança.  

 Faz e certamente continuará fazendo errado (violações deliberadas) porque já 

o fez anteriormente sem ter passado por nenhum tipo de correção. A 

ausência de correção, quando o seu emprego é considerado absolutamente 

necessário, constitui-se no mais poderoso instrumento de desgaste e de 

depreciação do trabalho prescrito.60 

Não há dúvida de que a violação deliberada de regras de trabalho é tomada com 

base nas “vantagens” que se pretende obter com o desvio e na probabilidade de 

não ser apanhado no seu cometimento. Vale lembrar que desvios deliberados 

(premeditados) são na maioria das vezes praticados por colaboradores velhos de 

casa e precedidos de comportamento idêntico em outras circunstâncias ou, às 

vezes, nas mesmas. A ausência de punição, como dito anteriormente, pode 

ocorrer por motivos múltiplos, com destaque em duas situações distintas: 

primeiro, o colaborador não ser “apanhado” cometendo o desvio; segundo, não 

ser prática corrente na empresa a utilização de punição como medida de 

                                              
60  A ausência de aplicação de medidas corretivas em situações nas quais o seu emprego é 

absolutamente imprescindível é tão nociva quanto o seu emprego em situações cujos controles 
não passam por essa via.  
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controle. Independentemente do motivo, a ausência de punição, quando 

absolutamente necessária, funciona como incentivo ao cometimento de novos 

desvios.61 Vale lembrar também que a adoção da política de consequências leva, 

necessariamente, a empresa que a adota a cumprir o seu dever de casa. E, na 

lista dos deveres, deverão figurar, em primeiro plano: melhoria da qualidade dos 

PO, adequando-os as condições de trabalho; revisão das políticas de 

capacitação e no endereçamento de cobranças. Em relação às cobranças 

realizadas pelas lideranças, o seu foco deverá ser centrado no como se deve 

trabalhar, no trabalho correto, o que, em última instância, significa realizar as 

tarefas em conformidades com as orientações prescritas.  

É importante destacar que um dos principais motivos do baixo índice de 

aplicação de medidas corretivas por desrespeito deliberado (violação) às regras 

ou procedimentos de SST, não está propriamente na desnecessidade de aplicá-

las, mas na indecisão da liderança em fazer uso do referido recurso. Muitas 

vezes, os agravantes em relação à violação cometida são bem mais acentuados 

do que os atenuantes (o desrespeito deliberado à determinada norma que pode 

provocar acidente grave) e, mesmo assim, a liderança opta por não aplicar as 

medidas apropriadas previstas na Política de Consequências ou nos requisitos 

legais disponíveis. A pergunta que se impõe diante de tal conduta é: o que pode 

estar por trás dessa atitude? Não são poucos os fatores que inibem a aplicação 

de sanções por desrespeito às regras de segurança e saúde no trabalho – entre 

eles, evidenciam-se aspectos contraditórios dos modelos de gestão de SST e 

principalmente a chusma de barreiras discretas nas letras a, b, c, d, e, Quadros 

4, 5 e 6, páginas 20 e 21, do presente texto. Qualquer supervisor, mesmo com 

nível reduzido de preparo para exercício do cargo, sabe, por experiência própria, 

que a prescrição do trabalho, da maneira como foi elaborada, em muitos 

aspectos, deixa a desejar.  

A prescrição correta do trabalho deve necessariamente se fundamentar nas 

vivências cotidianas dos trabalhadores, no seu nível de escolaridade real, nas 

condições efetivas dos ambientes de trabalho, nos elementos constitutivos da 

organização da produção, com desdobramento nos sistemas de comando, e não 

                                              
61  O emprego de cinto de segurança em automóvel, por exemplo, não teria se transformado em uso 

corrente, como o é atualmente, se não tivesse sido alavancado por dois princípios básicos: multas 
com perda de pontos que podem levar a perda da habilitação, e educação. Certamente, o mesmo 
ocorrerá, com o passar do tempo, com a Lei Seca e com outros vexames (violações deliberadas) 
que resultam em acidentes no trânsito.  



 65 

apenas na inspiração de se tê-lo dessa forma. Se se deseja que os 

procedimentos escritos sejam, de fato, cumpridos na sua essência, é necessário 

que antes de colocá-los em prática sejam eles submetidos a testes de 

verificação, de experimentação prática. Quando essa exigência, por sinal 

elementar, é posta em prática, dificuldades (barreiras) como as descritas nas 

letras a, b, c, d, e, Quadros 4, 5, 6, páginas 20 e 21, são antecipadamente 

identificadas e, na maioria das vezes, sanadas. Infelizmente, essa precaução não 

faz parte das diretrizes que orientam o trabalho prescrito na maioria  das nossas 

empresas. As dificuldades (barreiras) interpostas no cumprimento dos PO, que 

deveriam ter sido identificadas e sanadas antes de sua oficialização, só são 

observadas (constatadas) quando estes já se encontram em operação. Essa 

falha não ocasiona apenas prejuízos ao bom desenvolvimento do trabalho, mas 

também, e principalmente, na correta aplicação da Política de Consequências, 

nos seus aspectos corretivos.     

As dificuldades verificadas na aplicação correta de medidas disciplinares por 

descumprimento de regras de trabalho envolvendo SST não se esbarram apenas 

nas anomalias descritas nos Quadros 4, 5 e 6, páginas 20 e 21, mas também em 

outras, com destaque para as mencionadas abaixo:  

 Escassez de mão de obra. Em muitas situações, a liderança se vê na 

contingência de não poder abrir mão do trabalhador, independentemente de 

seu comportamento acentuadamente de desleixo, “lambão”, por não haver 

outro com a capacidade requerida, para substituí-lo. Vale lembrar que uma 

das maiores dificuldades que se interpõem no trato com trabalhador lambão é 

que, do ponto de vista produtivo, ele costuma se destacar dos demais 

trabalhadores, sobretudo quando o que se mede não é o como se deve 

trabalhar, mas o resultado final do trabalho.  

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

minucioso de acertos e erros ao avaliado. Avaliação significa 

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 reprimenda não são vistas por ele como fatos isolados, mas como 

um somatório de acontecimentos ocorridos ao longo do tempo. Ao ser 

avaliado em intervalos curtos de tempo, o colaborador fica sabendo onde 

precisa melhorar o seu desempenho e principalmente onde é vulnerável a 
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reprimendas. Nessa circunstância, quando a punição o atinge (acontecimento 

raro), seu entendimento sobre ela não é de espanto tampouco de 

perseguição, de injustiça. É vista como ajuste de conduta à ordem constituída. 

O faltoso sabe e aceita que se comportou de maneira indevida. A ausência 

desse expediente, como rotina do supervisor, líder ou facilitador, tende a 

transformar as penalidades, ainda que corretamente aplicadas, em 

instrumento de realce somente dos aspectos negativos do desempenho do 

faltoso. Vale ressaltar que penalidades, ainda que corretamente aplicadas, 

tendem a aflorar apenas os aspectos negativos do desempenho dos faltosos. 

Por isso e por outros motivos, penalidades só deverão ser aplicadas quando 

esgotados todos os demais recursos de alinhamento de conduta.  

 Vínculos de amizade entre liderança e subordinado (ver figura denominada de 

“peixe” – o protegido do chefe). Onde há intimidade sem limites, a noção de 

hierarquia tende a ser minimizada. Curioso é que essa figura (o peixe) não é 

eleita deliberadamente. Ela surge em decorrência de uma série de fatores, 

entre eles, disposição para o atendimento de demandas de parte da liderança 

e principalmente dos aspectos de confiabilidade. A confiança que a liderança 

deposita no “peixe”, é proporcional aos vínculos de amizade.    

 Desempenho pessoal e profissional do colaborador (às vezes, o colaborador 

faltoso, independentemente da maneira de se comportar em relação ao 

trabalho, é altamente produtivo). 62 

 Tempo de casa do infrator (quanto maior o tempo, maior a inibição na 

aplicação de medidas corretivas). “Como é que vou punir um colaborador de 

mais de vinte anos de casa por uma bobagem dessa natureza”. No caso em 

tela, o que o supervisor chamava de bobagem foi o trabalhador realizar uma 

atividade de manutenção em um ambiente confinado sem seguir as regras de 

segurança.   

 Constrangimento, por motivos diversos, mas principalmente pelos aspectos 

de cultura (não ser prática corrente na empresa aplicar punições). Não se 

deve simplificar o que não é simples. Aplicar penalidade em ambiente onde 

essa prática não é corrente não deixa de ser um desafio que desafia.  

                                              
62  Dos acidentes fatais por queda de altura analisados pela JCO, dois deles ocorreram por 

desobediência deliberada de procedimentos de trabalho relacionados à SST. As condições de 
trabalho eram totalmente favoráveis ao cumprimento dos PO que orientavam a realização de 
trabalho em altura. Os trabalhadores vitimados eram velhos de casa e pertenciam ao quadro 
próprio da empresa. Paradoxalmente, um deles, um ano antes do acidente, foi eleito “trabalhador 
destaque em SST – 25 anos de empresa sem sofrer acidente CPT”.  
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 Desgastes de vínculos pessoais, companheirismo e amizade. Nesse sentido, 

torna-se importante lembrar que penalidade, ainda que procedente, tende a  

desenvolver, no penalizado e às vezes nos colegas de trabalho, sentimento 

de frustração, sobretudo, quando o desvio ou violação tenha como intenção 

evitar um mal maior, prejuízo à empresa.  

Frustração pode ser causada por diversos fatores, como sonhos não 

realizados, metas não cumpridas, atitudes desonestas da parte de pessoas 

amigas, mas também e principalmente pela demolição de uma admiração ou 

consideração. E é justamente nesse ponto que reside o sentimento de 

frustração da maioria dos colaboradores penalizados em decorrência de 

falhas ou violações de normas ou procedimentos de trabalho. “Nunca 

imaginei que pudesse um dia ser punido nessa empresa. Tudo de bom que fiz 

até aqui foi ignorado” – relatou um trabalhador entrevistado. Vale lembrar que 

muitos desvios ou violações cometidas, sobretudo pelos trabalhadores não 

decorrem de atos pensados (premeditados), mas de reações instintivas 

(impulsão). Em muitas situações, o trabalhador age sem pensar 

antecipadamente no que vai fazer, apenas age.  

Ao se deparar com situações dessa natureza, o colaborador costuma 

reconhecer e aceitar que errou, que violou uma regra de trabalho, mas tenta 

justificar ou minimizar o erro, com base no seu endereçamento: favorecer 

ganhos e/ou evitar prejuízo à empresa. Isso não invalida, de forma alguma, a 

aplicação da política de consequências nos seus aspectos corretivos, quando 

sua aplicação for julgada imprescindível. Por outro lado, penalidades com 

pouca ou nenhuma procedência, quando aplicadas, costumam transformar-se 

em verdadeiro desastre nos relacionamentos do colaborador com a chefia 

que tomou tal decisão. Atitudes dessa natureza geram rancores não apenas 

no penalizado, mas em todo o grupo envolvido no seu trabalho.  

 Receio de revanche por parte do penalizado (às vezes, a unidade industrial 

está localizada nas proximidades de bairros ou mesmo cidades com 

altíssimos índices de violência).63  

                                              
63  Certa vez, numa empresa onde a JCO prestava consultoria, acompanhamos, na qualidade de 

ouvintes, os trabalhos de uma comissão constituída para investigar e analisar um acidente grave 
que resultou em danos materiais de monta. A comissão concluiu que o acidente resultou da 
violação deliberada de uma das regras que orientavam a realização correta da atividade em 
apreço, cujas condições de trabalho eram inteiramente favoráveis ao seu cumprimento. No 
entendimento da comissão não havia necessidade de o trabalhador ter feito o que fez: improvisou, 
sem nenhum controle e autorização, uma operação com a finalidade de ganhar tempo. Ao ser 
abordado sobre o ocorrido, o trabalhador, antes mesmo do assunto Política de Consequências ser 
ventilado, alertou: “Aqui vocês fazem o que quiserem, podem até me mandar embora, mas lá fora 
as coisas são diferentes”. O trabalhador morava num bairro com altíssimos índices de violência.  
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 Sentimento de culpa. Muitas vezes a liderança cobra do trabalhador o 

cumprimento de determinadas normas que ela mesma sabe das dificuldades 

de serem cumpridas.  

 Prestação de contas às chefias superiores. O supervisor ou líder às vezes, se 

vê na contingência de ter de explicar os motivos das tomadas de decisões 

que envolvam aplicação de penalidades.  

Os inibidores citados acima, na ausência de discernimento, funcionam como 

“amortecedores” nas tomadas de decisões relacionadas à aplicação de medidas 

disciplinares. As tomadas de decisões, como ilustradas no Quadro 12, a seguir, são 

feitas com base em dois princípios: atenuantes e agravantes.  

 

Quadro 12: Fluxograma de aplicação de medida disciplinar.  
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procedimentos, observando os cinco passos contidos nas letras a, b, c, d, e, do 

esquema proposto nas páginas 35 a 53 do presente texto, com destaque para os 

aspectos de capacitação. Uma via que não se constitui em solução definitiva dos 

problemas, mas que poderá ajudar as empresas que operam com programas de 

SST de segundo estágio de maturidade – dependência na concepção de Bradley – 

é eleger por área operacional, entre os procedimentos existentes, aqueles que 

obrigatoriamente terão de ser revistos, reformulados. A escolha deverá ser feita com 

base em critérios técnicos, mediante acordo entre as partes interessadas: 

lideranças, trabalhadores e técnicos do SESMT. 

Como em praticamente todos os lugares a quantidade de normas ou procedimentos 

operacionais é exageradamente grande, sugere-se eleger, entre os procedimentos 

existentes, de 10% a 20% deles, para serem criteriosamente estudados, revisados, 

com vistas a facilitar o seu cumprimento. A escolha deverá ser feita por área 

operacional, mediante critérios técnicos, como dito anteriormente, 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, a princípio, associados às atividades críticas. Os PO devem 

ser distribuídos em número de dois, no máximo três, entre os supervisores, 

facilitadores ou líderes das áreas operacionais para serem meticulosamente 

estudados e revisados, cobrindo todos os itens constantes dos Quadros 4, 5 e 6, 

páginas 20 e 21.  

Cada supervisor, facilitador ou líder terá prazo de um a dois meses para proceder à 

revisão sistemática dos dois ou três procedimentos que lhe forem confiados, o que 

deverá ser feito com a efetiva participação dos trabalhadores. Após esse prazo, a 

liderança em questão receberá outra série de procedimentos, de idêntica quantia, 

oriundos da mesma área de trabalho, já revisados por outros supervisores, 

facilitadores ou líderes. Esses procedimentos não serão reformulados (revistos) 

porque já o foram, mas cuidadosamente estudados com a participação efetiva dos  

trabalhadores.  

À medida que forem revisados, os procedimentos 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 



 70 

colaboradores, com a efetivação dos treinamentos requeridos. Esse rodízio evita 

sobrecarregar as lideranças das áreas na revisão concreta dos procedimentos ou se 

deixar de fazê-lo por indisponibilidade de tempo. Se cada supervisor, facilitador ou 

líder proceder à reformulação (revisão ou estudo) de dois a três procedimentos a 

cada dois meses e conferir a revisão de outros tantos, feita por outros supervisores e 

facilitadores da mesma área de trabalho, ao final de um ano cada supervisor terá 

tido 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 

quatro e cinco áreas operacionais, no decurso de um ano terão sido revistos, no 

mínimo, 60 procedimentos. Para quem está acostumado a lidar com quantidade, o 

número de procedimentos revistos e/ou estudados, nesse esquema, parece 

pequeno. Todavia, para os ambientes que almejam resultado, o que importa não é 

quantidade, é qualidade.64  

Os demais procedimentos existentes na empresa receberão tratamento idêntico, no 

decorrer do tempo. O que não se recomenda, por questões práticas, é querer 

conferir tratamento idêntico, a um só tempo, a toda a gama de procedimentos 

existentes na empresa – mesmo porque muitos desses procedimentos são 

desprovidos de utilidade prática, como ficou evidenciado na fala de muitos 

trabalhadores, conforme relatado na página 15 do presente texto (frase em itálico). É 

importante enfatizar que os níveis de maturidade das empresas, pelo menos das 

que foram avaliadas pela JCO & Associados, não permite conferir simultaneamente 

tratamento idêntico a todos os procedimentos formais de que elas dispõem. Vale 

                                              
64  Tivemos a oportunidade de estudar uma série de procedimentos que não estavam sendo 

cumpridos e que já haviam passado por cinco ou mais revisões no decurso de sua existência. As 
revisões aludidas não passavam de cumprimento de calendário de revisão de PO. A maioria 
esmagadora dos motivos alegados pelos trabalhadores para não cumpri-los (levantados pela JCO 
por meio dos Diagnósticos de Aspectos Culturais de SST) não se const ituiu em objeto de correção 
por parte de quem se incumbiu das referidas revisões. Dos problemas identificados nos 
depoimentos dos trabalhadores envolvidos com os PO, quatro se destacavam dos demais:  

 Dificuldades no entendimento dos PO. Procedimentos operacionais demasiadamente extensos e 
elaborados sem a participação incisiva dos trabalhadores. Os saberes e as experiências dos 
trabalhadores não foram suficientemente aproveitados.  

 Inadequação dos PO às condições de trabalho. PO escritos sem levar em conta variáveis 
importantes do trabalho que, na prática, interferiam no seu cumprimento.  

 Deficiência na capacitação dos trabalhadores para o pronto atendimento aos conteúdos dos PO.  

 Ausência de incentivo e de cobranças por parte dos supervisores ou facilitadores. As cobranças 
existentes não recaiam no cumprimento dos PO, mas no cumprimento de metas de produção, 
independentemente das formalizadas do trabalho.  
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lembrar que os procedimentos disponibilizados às áreas operacionais foram 

instituídos (oficializados) sem nenhuma verificação prática (testes) que pudesse 

indicar os níveis de probabilidade de serem eles inteiramente cumpridos. A ausência 

de testes de verificação prática que pudessem identificar e corrigir, 

antecipadamente, possíveis barreiras (anomalias) no cumprimento dos 

procedimentos fez com que essas anomalias emergissem em momentos 

inoportunos: no decurso das operações em que todas as atenções se concentravam 

no seu desenrolar. As barreiras que deveriam ter sido identificadas e corrigidas nos 

testes de verificação prática, que deveriam anteceder a sua oficialização, só foram 

identificadas à medida que os procedimentos foram sendo implementados. E não há 

dúvida de que foi em decorrência desse vazio (colocar em prática o que não havia 

sido testado anteriormente) que resultou a principal dicotomia entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real. Os procedimentos operacionais em uso nos ambientes de 

trabalho – até mesmo nas plantas industriais inauguradas depois do advento do 

trabalho prescrito – não antecederam as operações, pelo contrário, foram instituídos 

quando as operações a que eles se propunham orientar já eram desenvolvidas 

informalmente.  

Voltando a revisão dos procedimentos, vale lembrar que, para quem não está 

cotidianamente envolvido com o tema, entender e aceitar tratamento diferenciado 

para os procedimentos formais existentes nas empresas não deixa de ser um 

exercício estranho, para não dizer esdrúxulo. Todavia, quem vivencia o tema no 

cotidiano das empresas entende que há procedência, de sobra, na proposta. Entre 

conferir tratamento diferenciado aos procedimentos que orientam atividades críticas, 

e as que têm potencial de gerar acidentes graves, e continuar fazendo o que se faz 

atualmente na maioria dos ambientes de trabalho – menos da metade dos 

procedimentos formais são satisfatoriamente cumpridos, ver nota de rodapé nº 50, 

página 49 –, a primeira opção, em termos de resultado, é inquestionavelmente a 

melhor.  

Ao finalizar a exposição, gostaríamos de acrescentar que muitas empresas, 

especialmente dos ramos de mineração, siderurgia e metalurgia, já avançaram 

significativamente na tentativa de superar os estágios básicos de maturidade em 

SST em que elas normalmente se encontram. O que falta, no nosso entendimento, é 
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planejamento adequado das ações de SST, com definição de objetivos e metas 

factíveis de serem atingidas. O planejamento deverá contemplar uma série de ações 

com vista à transição dos estágios básicos (primeiro (1) e segundo (2)), para o 

alcance e consolidação de estágios mais elevados (terceiro (3) e quarto (4). Ver 

Quadros 14 e 15, páginas 80 e 81, do presente texto. 

Deve-se lembrar de que a mudança dos estágios básicos para os estágios mais 

elevados implica em mexer fortemente na cultura dominante de SST da empresa.  

Outro lembrete que não pode deixar de ser mencionado diz respeito aos sinais de 

crescimento, a partir de 2012, dos índices de acidentes com perda de tempo (CPT) 

na maioria das empresas. É bom lembrar que esse fenômeno, em muitos aspectos, 

se assemelha ao que aconteceu na década de oitenta, especialmente no período 

compreendido entre 1985 a 1988, quando os índices de acidentes no trabalho 

subiram acentuadamente. Ver Quadros 2 e 3, páginas, 6 e 7.  

A elevação dos índices de acidentes, no período aludido, resultou, entre outros 

fatores, dos ajustes amargos que as empresas tiveram de fazer para contrapor os 

efeitos deletérios das crises vivenciadas pelo País em razão do choque do petróleo, 

da inflação galopante, da queda do poder aquisitivo da população, da estagnação, 

do desemprego, entre outras. De parte das empresas, os ajustes objetivavam a 

redação sistemática de custos, que não raro implicava cortes e/ou substituição de 

mão de obra experiente por trabalhadores com qualificação inferior e com pouca ou 

nenhuma experiência; aumento excessivo da carga de trabalho; corte ou redução de 

orçamento destinado a manutenção preventiva e preditiva; suprimento, pelo menor 

preço, de toda sorte de insumos, entre outras variáveis comprometedoras.  

Vale ressaltar que muito do que ocorreu, naquela época, sob muitos aspectos, vem 

se repetindo, de forma lenta, porém crescente, nos três últimos anos. A crise que 

teve início em 2008, dada a sua complexidade e longevidade, de uma maneira ou de 

outra, ora mais, ora menos fortemente, vem afetando a vida de muitas empresas, 

com repercussões seríssimas na gestão das políticas e das ações de SST. 65 Não 

                                              
65 Os custos – fixos e variáveis – de SST, dependendo da complexidade e do tamanho da empresa, 

não são pequenos. Isso sem contar pagamento de passivos reclamados na justiça.  
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são poucos os ajustes que as empresas vêm fazendo e que têm gerado impactos 

negativos na condução e estabilização das ações de SST, tais como:  

a) Terceirização em atividades de risco grave de acidente e que demandam mão de 

obra qualificada e experiente, o que nem sempre ocorre. Essa afirmativa se 

fundamenta nos números de acidentes graves ocorridos com trabalhadores 

terceirizados. Vale lembrar que a terceirização vem da época da reengenharia, 

no entanto, seus desdobramentos, no que concerne à segurança e a saúde dos 

trabalhadores, só foram colocados no elenco das atenções da direção das 

empresas a partir do momento em que a ocorrência de acidentes graves, 

envolvendo trabalhadores terceirizados, começou a comprometer a boa 

reputação das empresas.  

b) Corte e/ou substituição de mão de obra experiente por colaboradores jovens com 

pouca vivência em ambientes industriais, em praticamente todas as áreas, 

inclusive do SESMT. Muitos engenheiros de segurança experientes, que 

atuavam nos controles de campo, foram aposentados ou desligados das 

empresas. O eixo da atuação dos novatos, por uma série de fatores, entre eles, 

deficiência de conhecimento dos processos produtivos, foi fortemente deslocado 

para os controles burocráticos. Controle burocrático, a despeito da visibilidade 

que confere ao sistema, por si só, não produz os resultados esperados pela 

direção das empresas.   

c) Agrupamento (fusão) de áreas ou células de produção com acentuado aumento 

da carga de trabalho, especialmente para as lideranças de base (supervisores e 

líderes de equipes). A carga de responsabilidades de um supervisor, onde houve 

fusão de áreas, praticamente dobrou. Ver Quadro 8, página 32. 

d) Duplicidades de funções, com a utilização de mão de obra com qualificação, às 

vezes, abaixo do requerido. O emprego de colaboradores, em atividades 

múltiplas e distintas, tem reduzido as oportunidades de aprimoramento 

(consolidação de experiência) em uma função específica. Vale ressaltar que em 

muitas situações, o que efetivamente faz a diferença, no que tangem a 

segurança no trabalho, são as habilidades e experiências dos colaboradores.     
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e) Corte e/ou redução de orçamentos destinados às áreas de manutenção 

(preventiva, preditiva e, até mesmo, corretiva). Esses cortes, em algumas 

empresas, têm atingido outras ações de melhorias nos processos produtivos;  

f) Enxugamento das matrizes de capacitação com forte redução não apenas nas 

cargas dos treinamentos, mas também na sua periodicidade;  

g) Restrições (dificuldades) para disponibilizar colaboradores (trabalhadores e 

gestores) para treinamento com carga horária acima de oito horas;  

h) Contratação de serviços e de outros insumos básicos, pelo menor preço. Esse 

item tem gerado, em algumas empresas, toda sorte de descompassos, 

especialmente nas áreas de manutenção. Em algumas situações o barato torna-

se caro;  

i) Crescente estado de desmotivação resultante, entre outras variáveis negativas, 

da redução de bônus. A crise vem gradativamente comprometendo a 

competitividade de muitas empresas, com repercussão negativa nas suas 

margens de lucro.  

Evidentemente, esses eventos não são uniformes para todas as empresas, mas, de 

qualquer forma, são sinais que não podem e nem devem ser ignorados. Quem lida 

diretamente com as questões de segurança e saúde no trabalho, há mais de trinta 

anos, é perfeitamente capaz de estabelecer conexões e paralelos entre o ocorrido 

na década de oitenta e o que vem ocorrendo atualmente.   

Não se deve esquecer, de outra feita, que o estado de crise, embora oneroso e 

desgastante, não deixa de ser, para quem deseja evoluir, a despeito das 

dificuldades,  uma escola. É no estado de crise que as polaridades (mais capacidade 

ou menos capacidade) se evidenciam na solução ou no acirramento dos conflitos. 
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RREEFFEERREENNCCIIAALL  NNOO  QQUUAALL  SSEE  AAPPÓÓIIAA  AA  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTÁÁGGIIOO  DDEE  

MMAATTUURRIIDDAADDEE  EEMM  SSSSTT  
6666

    

  

Evolução e maturidade dos programas de SST nas empresas. 

Tomando-se por base o desempenho dos programas de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) – implementados, constata-se que a sua evolução e maturidade se 

verificam em estágios distintos, dos estágios básicos (primeiro e segundo) para os 

estágios mais elevados (terceiro e quarto), conforme a competência desenvolvida na 

execução dos passos mencionados no Quadros 13, 14, 15 e 16.  

 
Quadro 13: Evolução e maturidade dos programas de SST.  

 

 

 

 

 

 

 

Os estágios mencionados estão descritos nos Quadros 14 e 15, com resumo no 

Quadro 16, páginas 80, 81 e 82 e nos anexos I, II, III e IV.  

As organizações de grande porte possuem uma história singular de segurança e 

saúde no trabalho, assinalada por bons, razoáveis e maus momentos. Entende-se 

por bons momentos os períodos em que as atividades operacionais seguem o seu 

curso normal, com redução sistemática de ocorrências de incidentes críticos (quase 

acidentes) e de acidentes, incluindo os SPT – Sem Perda de Tempo, e os que são 

                                              
66 Os estágios 1, 2, 3 e 4, descritos no presente texto, em alguns aspectos, se assemelham aos 

estágios reativo, dependente, independente e interdependente, na Curva de Bradley.   

MMaattuurriiddaaddee  ddooss  PPrrooggrraammaass  ddee  SSSSTT  

  3º PASSO 

Implementar 

medidas de 

controle 

  2º PASSO 

Definir 
medidas de 

controle, 
compatíveis 

com os 
processos 
produtivos 

 4º PASSO 

Manter ativas 

e monitorar 

medidas de 

controle 

Prevenir o 
surgimento de 
novos riscos: 
conhecidos 

e/ou inéditos 

  5º PASSO   1º PASSO 

Identificar e 

avaliar riscos 

e exigências 

legais 

Ações corretivas Ações preventivas 
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registrados como simples assistência médica, que não deixam de ser considerados, 

da mesma forma, acidentes. Já os razoáveis e maus momentos correspondem aos 

períodos de anormalidades, assinalados pela elevação das ocorrências de desvios 

(erros e violações), nem sempre registrados, que repercutem na elevação das taxas 

de acidentes, com ou sem afastamento. O que determina os maus momentos, entre 

outros fatores, é a ocorrência e/ou manutenção de anomalias que concorrem para a 

elevação dos índices de incidentes críticos (quase acidente), que contribuem para a 

manutenção das taxas elevadas de acidentes, com ou sem registros. E essa 

situação se deve, entre outras variáveis, as que se seguem:  

a) Redução de custos, incluindo cortes ou substituição de mão-de-obra experiente 

em áreas de riscos, com pouca ou nenhuma outra ação de ajuste na organização 

e/ou nas condições de trabalho.  

b) Dificuldades na formação de novos quadros (com conhecimento e habilidade 

para o trabalho) que irão substituir os trabalhadores que saem da empresa, que 

se aposentam ou que se afastam do trabalho por motivos de saúde.  

c) Redução do tempo de permanência das lideranças nas áreas operacionais para 

acompanhar, estudar e responder às demandas dos trabalhadores ou orientá-los 

naquilo que for necessário.  
d) Flexibilidade exagerada, de parte das lideranças (supervisores), na observância 

do trabalho prescrito – cumprimento de Procedimentos Operacionais (PO), 

incluindo regras de segurança, até mesmo em situações de risco grave (A). Essa 

flexibilidade é o que comumente se denomina de permissividade (fingir não ver o 

trabalhador descumprir parte ou o todo de um Procedimento Operacional, que 

aparentemente não comprometem a realização das tarefas, melhor dizendo, os 

resultados); 67 

                                              
67 Ao investigar os motivos que levam os colaboradores ao descumprimento de PO, quatro fatores 

necessariamente deverão ser identificados e exaustivamente investigados: 

a) Qualidade do PO. Observar a consistência do procedimento, no que tange ao seu conteúdo e a 
forma como foi redigido. Observar a linguagem empregada na sua redação.  

b) Adequação do PO às condições do ambiente de trabalho. Verificar se há compatibilidade 
entre o conteúdo do PO e as condições efetivas de trabalho onde eles serão implementados. 

c) Capacitação dos trabalhadores. Verificar se os treinamentos oferecidos aos trabalhadores 
contemplam as exigências contidas no PO. Verificar a avaliação formal da aprendizagem. 

d) Cobranças. Verificar se as lideranças cobram, com rigor, o cumprimento do PO, ou se cobram 
apenas os resultados finais do trabalho (metas de produção).   
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e) Tolerância exagerada (fingir não ver) ao cometimento de pequenos desvios, que 

repetidos, funcionam como incentivo “subliminar ou velado” ao cometimento de 

outros desvios potencialmente capazes de gerar consequências imprevisíveis.  

f) O trabalhador ser cobrado simplesmente pelo resultado do trabalho e não pela 

maneira correta de se trabalhar. Quando o objeto da cobrança é centrado apenas 

no resultado final do trabalho (metas de produção) e não no como se deve 

trabalhar, a probabilidade de o trabalhador se desviar do trabalho prescrito 

(orientado pelo PO), com repercussão nos aspectos de segurança, é sempre 

alta. E é justamente nessa particularidade que reside no momento, uma das mais 

significativas causas de acidentes no trabalho, com repercussões negativas no 

sistema produtivo.  

g) Avaliação de desempenho de SST de natureza reativa, centrada na ocorrência e 

eventualmente na gravidade dos acidentes em detrimento de um sistema de 

avaliação proativa, com foco em ações coletivas e orientadas na antecipação dos 

perigos e riscos existentes no trabalho, incluído distúrbios de comportamento em 

relação à SST.  

h) Ausência ou falhas na aplicação de Política de Consequências. Não é da cultura 

das empresas avaliar desempenho, reconhecer méritos em SST e menos ainda 

punir, de maneira correta, por desobediência deliberada no cumprimento de 

regras formais de trabalho e/ou de segurança. A ausência de punição por 

descumprimento de regras formais de trabalho, quando absolutamente 

necessária, reforça a ideia de que as regras não foram escritas para serem 

cumpridas. E pior do que não punir, é aplicar punição de maneira aleatória, 

errada, mal endereçada e desprovida do sentido pedagógico. As práticas 

punitivas devem ser suficientemente fundamentadas, de caráter progressivo e 

pedagógico.  

i) Natureza dos programas de SST em vigência, comumente de segundo estágio 

de maturidade que atuam de forma paliativa, mais nas consequências dos 

problemas (riscos) do que propriamente na identificação e na correção de suas 

causas fundamentais. Ver conceito de antecipação. 

As experiências vêm mostrando que as estatísticas de acidentes no trabalho só se 

modificam, de pior para melhor, de forma consistente e duradoura, quando as ações 
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de SST da empresa transpõem as barreiras dos estágios básicos, primeiro e 

segundo e passam a operar fortemente no terceiro e no quarto estágios de 

maturidade, como demonstrado nos Quadros 19 e 20, páginas 92 e 97, 

respectivamente. É somente nessa fase que o foco das ações de SST se desloca 

dos perigos e riscos do trabalho para centrar-se no seu verdadeiro nascedouro, isto 

é, nos processos produtivos.     

O alcance e consolidação dos estágios mais elevados, terceiro e quarto, no entanto, 

demandam mudanças profundas de concepção e principalmente de atitudes em 

relação ao tema, sobretudo dos ocupantes de cargos de chefia da empresa, 

justamente o que não é tão simples de se efetivar. As posturas, sobretudo de 

gestores, requeridas pelo sistema de gestão de SST de terceiro e quarto estágios de 

maturidade são as que se apóiam nos conceitos de “dono”.   

O que se toma como desempenho nos processos de mudanças nas políticas de 

SST, na maioria das empresas brasileiras, são os efeitos reativos e imediatos ou de 

curto prazo (redução dos índices de ocorrência de acidentes – taxas de freqüência) 

que elas poderão produzir. Mas, como é sabido que mudanças sem ruptura com os 

padrões anteriores dificilmente promovem as transformações almejadas (mudanças 

em relação à SST, no nosso meio, comumente é assim que se verificam), fica fácil 

perceber o quão complexo é promover mudanças que requerem rupturas com as 

práticas que se pretende suprimir. As dificuldades interpostas nas mudanças sem 

rupturas com os padrões anteriores são múltiplas e variadas, com destaque para as 

consequências das ações antagônicas e conflitantes vivenciadas a um só tempo.  

No caso específico da Segurança no Trabalho, o antagonismo é perfeitamente 

percebido: de um lado, nas posturas assumidas por uma parcela considerável de  

líderes que dão a impressão de orientar e exigir, mas que efetivamente não exigem 

dos trabalhadores o cumprimento das formalidades do trabalho (regras escritas) 

estabelecidas pela empresa; de outro, nas atitudes dos próprios trabalhadores que 

os imitam, reproduzindo a mesma postura, fingindo que lhes obedecem. E nesse 

cenário, as mudanças pretendidas não se realizam, pelo menos no âmbito das 

expectativas. Daí a necessidade imperiosa, nos processos de mudanças, sobretudo 

envolvendo questões relacionadas à segurança no trabalho, da inclusão e 

engajamento compromissado de todos, especialmente das lideranças das áreas 
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operacionais. Princípios que se apóiam na educação continuada, no envolvimento 

direto e incisivo das lideranças e principalmente na disciplina progressiva.  

Pelo o disposto nos Quadros que se seguem é fácil verificar que as mudanças 

pretendidas pelas empresas em relação à segurança no trabalho, inclusive a 

obtenção do tão almejado “zero acidente”, só é factível de serem plenamente 

atingidas e sustentadas quando a empresa passa a operar no terceiro e no quarto 

estágios de maturidade, ou seja, quando as ações de SST são rigorosamente 

planejadas para atuar não apenas na solução eficaz dos problemas já instalados, 

mas principalmente na sua antecipação. O planejamento aludido requer, antes de 

mais nada, mudança de foco na gestão das ações de SST. O foco das atenções 

deverá recair sobre os métodos e processos de trabalho e não apenas sobre perigos 

e riscos. Ver características de segundo estágio de maturidade, Anexo 2, página 87.  

Outro aspecto altamente relevante dos sistemas de gestão de SST de terceiro e 

quarto estágios de maturidade está na sua condução que é levada a cabo pelas 

lideranças das áreas operacionais, que estão diretamente envolvidas com os 

métodos e processos de trabalho e que detêm poder para tomar as decisões que o 

sistema requer. Ressaltando que nesses estágios o poder é exercido, menos pelo 

mando e mais pela ampliação e democratização do conhecimento e pela tomada de 

decisões compartilhadas. Ver Quadro 16, página 82.  
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Quadro 14: Evolução das ações de SST – Aspectos organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

ASPECTOS 

ORGANIZACIONAIS 

• Políticas e diretrizes 
de SST conduzidas 

pela direção da 

empresa;  

• SSO como valor 
agregado ao negócio 

da empresa; 

• SSO totalmente 
integrada aos 

processos produtivos; 

• SSO totalmente 
planif icada; 

• Avaliação de SST 
associada ao PDI – 

Programa de 

Desempenho 

Individual;  

• SSO conduzida pelas 
lideranças das áreas 

operacionais com 

foco no trabalho em 

equipe; 

• Uniformidade nas 

ações de SST em 

toda a organização.  

ASPECTOS 

ORGANIZACIONAIS 

• Políticas e diretrizes de 
SST      conduzidas 

pela direção da 

empresa;  

• SSO integrada aos 

processos produtivos; 

• SSO planif icada; 

• Uniformidade na gestão 

das ações de SST; 

• Avaliação de 

desempenho proativa – 

medidas de sucesso;  

• SSO a cargo das 
lideranças das áreas 

operacionais;  

• Técnicos do SESMT 
como assessores das 

lideranças das áreas 

operacionais.  

ASPECTOS 

ORGANIZACIONAIS 

• SST dissociada dos 

processos produtivos; 

• SSO a cargo do 

SESMT “Xer ife”; 

• Foco centrado na 

legislação; 

• Avaliação de 
desempenho reativa 

(TF e TG); 

• Punição como 

mecanismo de 

controle 

(salvaguarda);  

• SSO não planif icada;  

• Atendimento por 

demanda das áreas;  

• Causas de acidentes 
centradas no 

comportamento dos 

trabalhadores.  

ASPECTOS 

ORGANIZACIONAIS 

• SST totalmente 
dissociada dos 

processos 

produtivos; 

• Ausência total de 
planejamento das 

ações de SST;  

• Ações reativas 
pautadas em 

improvisações e 

urgências; 

• SST movida por 
crises – só age 

mediante pressão 

(ocorrência de 

acidentes grave ou 

por ações de 
f iscalização);  

• Ausência de 
responsáveis pela 

condução das 

ações de SST; 

• Ausência de 
avaliação de 

desempenho em 

SST. 

Foco:  
Na integração das 

ações de SST aos 

processos 

produtivos 

Foco: 
Na prescrição do 

trabalho (normas) e 

na figura do SESMT  

Foco:  
Agregar valor ao 

negócio da 

empresa  

Foco:  
Na gestão de 

crises 

recorrentes 
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4º
ESTÁ

G
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Quadro 15: Evolução das ações de SST – Aspectos comportamentais. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores altamente 

comprometidos com 
SST; 

• Gestores altamente 
capacitados; 

• Gestores não 
permissivos;  

• Gestores que buscam 

soluções planejadas e     

compartilhadas (grupos 
homogêneos de SST); 

• Gestores que entendem 

disciplina como 
compromisso; 

• Gestores que valorizam 
e promovem o trabalho 
em equipe; 

• Gestores que planejam 

totalmente as ações de 
SST; 

• Gestores que entendem 

e exercem o poder como 

meio de democratizar o 
conhecimento; 

• Gestores que buscam 

tomar decisões 

compartilhadas. 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores comprometidos 

com SST; 

• Gestores com razoável 
nível de capacitação em 

SST; 

• Gestores pouco 

permissivos;  

• Gestores com elevado nível 

de exigência em relação à 

SST; 

• Gestores que valorizam e 

promovem o trabalho em 

equipe; 

• Gestores que aplicam 

punições como mecanismo 

corretivo (pedagógico); 

• Gestores que cumprem e 
exigem cumprimento de 

regras formais de trabalho 
e de SST; 

• Gestores dispostos a 

assumir desafios em SST; 

• Gestores que assumem os 

erros de seus 
subordinados; 

• Gestores que prestam 

contas das ações de SST 
em toda a sua 

integralidade. 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores que precisam 

de estímulos externos 
para assumir posturas 

corretas (punições ou 
recompensas);  

• Gestores assumem as 

ações de SST no discurso 

(falam o que efetivamente 
não fazem); 

• Gestores com nível de 

conhecimento de SST 
limitado; 

• Gestores permissivos;  

• Gestores que se tornam 

autoritários quando 
pressionados;  

• Gestores que se fazem 

respeitar mediante 
ameaças; 

• Gestores que improvisam 

condições de trabalho, 
sem os controles devidos;  

• Gestores que costumam 

transferir 

responsabilidades suas 
para terceiros, 

especialmente 
subordinados; 

• Gestores que fingem não 

ver os riscos do trabalho 

e que maquiam 

resultados. 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores totalmente 
alheios à SST; 

• Gestores totalmente 
despreparados; 

• Gestores altamente 
permissivos;  

• Gestores orientados 

por condutas 
imediatistas;  

• Gestores paternalistas 

(passar a mão na 
cabeça do infrator); 

• Gestores 
complacentes; 

• Gestores coniventes 

(finge não ver o 

cometimento de 
erros);  

• Gestores que aplicam 

punições como 

justificativa para as 
falhas de gestão 
(mostrar que age); 

• Gestores orientados 

por ações 
improvisadas, 

perigosas e sem 
controle; 

• Gestores que não 

respondem pelos 

resultados de SST. 

Foco:  
Na integração das 

ações de SST aos 

processos 

produtivos 

 

Foco: 
Na prescrição do 

trabalho (normas) e 

na figura do SESMT  

 

Foco:  
Agregar valor ao 
negócio da 

empresa  

 

Foco:  
Na gestão de 

crises 

recorrentes 
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Quadro 16: SST – Aspectos da organização e seus impactos no comportamento –      

RREESSUUMMOO  GGEERRAALL.. 

Primeiro e Segundo Estágios de maturidade 

 “AÇÕES REATIVAS”  

Terceiro e quarto Estágios de maturidade 

 “AÇÕES PROATIVAS” 

1. SSO desassociada dos processos 
produtivos. 

1. Integração das ações de SST ao sistema 
produtivo. 

2. Os gestores das Áreas não assumem, na 
prática, o compromisso de gerenciar as 
ações de SST. 

2. Transformação dos responsáveis pelas 
áreas, mediante definição formal de 
atribuições, em “donos incontestes” das 
ações de SST. 

3. Pouca ou nenhuma informação sobre os 
traços dominantes da cultura de SST da 
empresa. 

3. Diagnóstico de Aspectos Organizacionais e 
Comportamentais de SST. Informações 
privilegiadas. 

4. SSO valorizada fortemente no discurso. 4. SSO vivenciada nas práticas do dia a dia. 

5. Regras ou procedimentos formais de 
trabalho e de SST entendidos como 
mecanismos de controle, impostos pela 
empresa. 

5. Regras ou procedimentos formais de 
trabalho e de SST entendidos como 
delegação de poder e de decisões. 

6. Disciplina entendida e vivenciada como 
imposição. 

6. Disciplina entendida como interiorização de 
responsabilidades. 

7. Disciplina cobrada por mecanismos 
externos – via controles e punições. 

7. Disciplina cobrada por mecanismos internos 
– consciência crítica. “Olhar para si mesmo”. 

8. Comunicação como mecanismo formal – 
(Normas, mensagens, cartazes, cartilhas, 
avisos, etc.) 

8. Comunicação como mecanismo vivo – 
contato direto entre as pessoas – horizontal 
e vertical. 

9. Poder exercido pela “chefia”. Ferramenta: 
a força do cargo.  

9. Poder exercido pela “liderança”. Ferramenta: 
diálogo, negociação convencimento, adesão.  

10. Gerenciar comportamento das pessoas.  10. Gerenciar desempenho da organização 
como um todo.  

11. Solução de problemas pela via hierárquica.  
11. Solução de problemas pelos grupos 

organizados por locais de trabalho.  

12. Responsabilidade definida pela hierarquia.  
12. Responsabilidade compartilhada pelos 

grupos organizados por locais de trabalho.  

13. Monitoramento pela chefia.  
13. Monitoramento pelos grupos organizados 

por locais de trabalho.  

14. Monitoramento vertical (chefia).  
14. Monitoramento horizontal (grupos 

homogêneos).  

15. O poder como mecanismo de controle.  
15. O poder como mecanismo de 

democratização do conhecimento e da 
informação.  

16. Mudanças pela imposição.  16. Mudanças pela consciência crítica da 
necessidade de mudanças.  

17. Regras ou padrões entendidos como 
princípios – controle externo.  

17. Regras ou padrões entendidos como valores 
– controle interno – consciência crítica.  

18. Punição como mecanismo de controle, 
submissão às regras, imposta pela chefia.  

18. Adesão às regras por convencimento, que se 
traduz em valor. 
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Anexo I 

Estágio 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

PRIMEIRO ESTÁGIO  

Impacto no 
comportamento 
das Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
1º  

 
 

E 
 

S 
 

T 
 

Á 
 

G 
 
I 
 

O 
 

1. As ações de Segurança e Saúde no Trabalho 
são movidas por crises. Toda energia e 
recursos são empregados na abordagem de 
problemas (riscos) já instalados em detrimento 
das práticas preventivas ou da antecipação dos 
riscos.  

 Gestores 
totalmente 
alheios à SST. 

 Gestores 
totalmente 
despreparados; 

 Gestores 
altamente 
permissivos; 

 Gestores 
orientados por 
condutas 
imediatistas, 
desprovidas de 
controles; 

 Gestores 
paternalistas 
(passar a mão 
na cabeça do 
infrator); 

 Gestores 
complacentes 
com desvio de 
conduta; 

 Gestores 
coniventes (finge 
não ver o 
cometimento de 
erros); 

 Gestores que 
aplicam 
punições como 
justificativa para 
as falhas de 
gestão (mostrar 
que age); 

 Gestores 
orientados por 
ações 
improvisadas, 
perigosas e sem 
controle. 

 Gestores que 
não demonstram 
comprometi-
mento com as 
ações de SST.  

 Custos de SST 
(fixos e 
variáveis) 
excessivament
e altos. 

 Altos índices 
de acidentes 
no trabalho, 
com ou sem 
afastamento; 

 Absenteísmo 
elevado; 

 Desgastes na 
imagem da 
empresa; 

 Alto índice de 
reclamações 
trabalhistas; 

 Alto índice de 
ações judiciais 
pleiteando 
reparações; 

 Queda no 
moral dos 
trabalhadores; 

 Insatisfação no 
trabalho; 

 Multas por não 
conformidades 
legais; 

 Taxas de 
frequência e 
de gravidade 
excessiva-
mente altas; 

 Alíquotas de 
seguro de 
acidentes do 
trabalho, 
elevadas. 

 Redução das 
margens de 
lucro da 
empresa. 

2. Não há definição clara de responsabilidades 
pela condução das ações de segurança; todos 
na empresa são tidos como responsáveis, 
mas, ao mesmo tempo, não há um responsável 
que responde pelos resultados de SST. 

3. A Segurança no Trabalho só adquire 
importância em momentos de crise, isto é, 
quando ocorrem acidentes de alguma 
gravidade ou quando a empresa é interpelada 
pelo sindicato dos colaboradores, por órgãos 
públicos de fiscalização, pelo Ministério Público 
do Trabalho ou pela Justiça. 

4. As ações de controle, quando surgem, são 
implementadas em caráter de urgência. 

5. O atendimento à legislação é feito, via de 
regra, por pressão de órgãos públicos 
responsáveis pela fiscalização, por 
representação sindical ou por decisão judicial. 

6. A Segurança no Trabalho é tratada como uma 
questão de “bom senso”. Ela é confiada a 
quem não dispõe de preparo suficiente para 
conduzi-la de maneira adequada. Não há 
Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT e 
quando há, acumula outras funções em 
detrimento da Segurança ou é totalmente 
desviado de suas atividades precípuas. 

7. A Segurança e Saúde no Trabalho são vistas 
como incompatíveis com a produção (aumenta 
custos, dificulta e atrapalha o andamento 
“normal” das atividades produtivas). 

8. O discurso da Segurança no Trabalho é 
ambíguo e contraditório. Às vezes diz-se que a 
Segurança é importante e necessária, mas na 
prática, o que é feito não é compatível com os 
riscos do trabalho. Os riscos são vistos como 
inerentes ao trabalho e os acidentes como 
fatalidade e/ou descuido dos colaboradores.  

9. A produção é prioritária, independentemente 
das condições ambientais e/ou de trabalho em 
que a mesma se realiza.  

10. As questões éticas e morais pertinentes à 
garantia da Segurança e Saúde no Trabalho 
são de pouca relevância ou nulas.  
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PRIMEIRO ESTÁGIO – Administração por crises recorrentes. Caracteriza-se, 

entre outros fundamentos, por duas variáveis distintas: falhas na organização das 

ações de SST e comportamentos inconseqüentes de lideranças em relação à sua 

condução. No que tange à organização, entre outros aspectos negativos, destaca-se 

a atuação da empresa nas consequências dos problemas já instalados. Apareceu 

um problema (risco) que compromete o sistema produtivo, parcial ou totalmente, ela 

adota medidas mitigadoras de controle; apareceu outro, ela adota postura idêntica. 

Não há investimento na manutenção das medidas de controle implementadas, por 

sinal, precárias e menos ainda na antecipação dos riscos que estão gerando 

incidentes críticos e acidentes. Essa fase é comumente denominada 

“administração por crises recorrentes”. Crise, porque a empresa situada nesse 

estágio só atua em resposta a problemas emergentes, como ocorrência de 

acidentes graves e/ou fiscalização por parte de órgãos públicos. Não há nenhum 

empenho na promoção de ações de identificação e de controle dos riscos de forma 

efetiva. Em termos de resultados, prevalece o efeito “serrote”, como demonstrado 

no Quadro 17, linha vermelha. 

 
Quadro 17: Desempenho do primeiro estágio de maturidade  

 

  

 

 

 

 

 

O efeito “serrote” se caracteriza, entre outros distúrbios, por pressões traduzidas 

em ações emergenciais, calcadas em improvisações desprovidas de controle e de 

continuidade. A redução das ocorrências de acidentes, quando ocorre, constitui-se 

num retrato fiel das ações implementadas. Na prática, pouco ou nada é feito na 
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antecipação dos riscos. O foco das ações é centrado na mitigação dos problemas já 

instalados e acumulados ao longo do tempo. Problemas simples, que isoladamente 

não produziriam efeitos deletérios, se acumulam e se somam transformando-se em 

problemas de alta relevância. Além disso, nesse estágio, as pessoas, especialmente 

as lideranças envolvidas com os processos produtivos, em relação à Segurança no 

Trabalho, se fazem ausentes. Entretanto, quando os problemas acumulados e 

potencializados se materializam na ocorrência de acidentes, notadamente gr aves – 

todos se julgam e se dizem responsáveis, mas ao mesmo tempo há dúvida em 

saber quem, de fato, o é. Em ambientes dessa natureza não há definição alguma de 

quem se encarrega e se responsabiliza pela missão de promover a Segurança no 

Trabalho. Esse é, por conseguinte, um modelo de gestão de Segurança e Saúde no 

Trabalho orientado pelo princípio que determina: “se finge que me obriga a fazer, 

finjo que faço”. “Se finge que me cobra obediência aos procedimentos de trabalho e 

de SST, finjo que obedeço”. Na mesma linha de raciocínio situam-se as cobranças. 

E tudo continua como antes.  

Nesse estágio de maturidade, no que tange ao comportamento das pessoas 

envolvidas com os processos produtivos, a maior dificuldade está em fazê-las 

compreender e distinguir o que se entende por acertos no emaranhado de erros. A 

assimilação e aceitação de erros como situações normais de trabalho funcionam 

como mecanismo de embotamento à aprendizagem. A rejeição ao acerto, isto é, ao 

que é convencionalmente correto e que deveria ser praticado se explica pela 

acomodação e resistência às mudanças de atitudes. A não aceitação do que é 

correto, em muitas situações, leva o indivíduo ao absurdo de querer explicar e 

justificar a prática de erros como situação normal de trabalho, isto é, s ituações 

erradas, que no seu entendimento, são tidas e aceitas como práticas corretas. Isso 

quando as situações são perceptíveis e/ou verbalizadas, porque na maioria das 

vezes o cometimento de desvios (erros e violações) passa “despercebido” ou é 

subliminar. Exemplo típico dessa situação é o indivíduo trabalhar em altura sem usar 

cinto de segurança ou outro recurso de prevenção contra quedas e quando 

questionado, alegar ser essa prática corriqueira e que ele assim se comporta há 

muitos anos sem nunca ter sofrido acidentes. Alega ainda, que a utilização freqüente 

do cinto de segurança, atrapalha sua movimentação, implica em mais movimentos 

para atá-lo e desatá-lo, o que acarreta atraso na realização das tarefas. A tentativa 
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de justificar erros é típica do estágio reativo de SST. Além de não fazer o 

convencionado como certo, ainda procura justificar o erro.  

 

Resumo das características de SST do primeiro estágio  

a) Indefinição de responsável pela condução das ações de SST – Segurança e 
Saúde no Trabalho;  

b) Esforço voltado para a solução de problemas já instalados;  

c) Ações de controle movidas por improvisações e urgências, sem o mínimo de 
controle;  

d) Foco centrado na ocorrência de acidentes e não na prevenção;  

e) Riscos existentes no trabalho entendidos e tratados como inerentes aos 
processos produtivos;  

f) Acidentes entendidos e aceitos como fatalidades;  

g) Aceitação de erros como situações normais de trabalho;  

h) Melhorias e resultados em efeito serrote.  

i) SST totalmente desviculada dos processos produdtivos  
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Anexo II 

Estágio 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

SEGUNDO ESTÁGIO (Dependente) 

Impacto no 
comportamento 
das Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
 
 

2º  
 
 

E 
 

S 
 
T 
 

Á 
 

G 
 
I 
 

O 
 

1. O ordenamento formal e as ações de 
Segurança e Saúde no Trabalho são 
definidas ou fortemente influenciadas pela 
legislação que regulamenta a matéria.  

 Gestores que 
precisam de 
estímulos externos 
para assumir 
posturas corretas 
(recompensas ou 
punições).   

 Gestores 
assumem as 
ações de SST no 
discurso (falam o 
que efetivamente 
não fazem); 

 Gestores com 
nível de 
conhecimento de 
SST limitado; 

 Gestores 
permissivos; 

 Gestores que se 
tornam autoritários 
quando 
pressionados;  

 Gestores que se 
fazem respeitar 
mediante ameaças 
explicitas ou 
veladas; 

 Gestores que 
improvisam 
condições de 
trabalho, sem os 
controles devidos;  

 Gestores que 
costumam 
transferir 
responsabilidades 
suas para 
terceiros, 
especialmente 
subordinados; 

 Gestores que 
fingem não ver os 
riscos do trabalho 
e que maquiam 
resultados.  

 Gestores que não 
demonstram, na 
prática, 
comprometimento 
com a Segurança 
no Trabalho.  

 Solução parcial dos 
perigos e riscos 
existentes nas áreas 
de trabalho; 

 Perpetuação dos 
problemas e 
elevados índices de 
acidentes; 

 Cumprimento 
precário da 
legislação, 
facilitando a 
formação e 
acumulação de 
passivos; 

 Gestores não 
assumem o 
compromisso de 
gerenciar as ações 
de segurança; 

 Inspeção de 
segurança, sem 
definição do que 
fazer com os 
resultados, como 
ação preponderante 
de controle; 

 Conflitos entre 
SESMT, Gestores e 
trabalhadores das 
áreas operacionais; 

 Excesso de 
burocracia – Os 
técnicos do SESMT 
gastam parte 
considerável do 
tempo útil na 
formulação de 
documentos de 
pouca serventia. 

 Utilização de 
programas 
“prontos”, pacotes 
disponível no 
mercado. 

 Ausência de 
participação dos 
trabalhadores nas 
ações de SST. 

 Custos 
permanentes e 
elevados de SST. 

2. Política de SST pouco difundida e cumprida 
parcialmente. Os programas de SST são 
concebidos e desenvolvidos pelo SESMT, 
com a participação das áreas operacionais e 
da CIPA, cada uma fazendo o que considera 
mais conveniente.  

3. As ações de segurança são previstas e 
implementadas desvinculadas do sistema 
produtivo. Por parte das áreas operacionais 
existe uma intenção clara de fazer 
segurança, só que dependem da capacidade 
operacional do SESMT. Não há 
uniformidade na condução das ações de 
SST na empresa como um todo.  

4. A segurança e a produção são consideradas 
independentes e, em algumas situações, 
conflitantes. As técnicas de controle de 
riscos nem sempre se coadunam com os 
sistemas produtivos; quando isso ocorre, as 
ações de SST são normalmente rejeitadas. 

5. Há dificuldades na condução dos programas 
de segurança: o SESMT recomenda uma 
medida de controle; a produção, por razões 
técnicas, operacionais, financeiras, ou 
mesmo por considerar desnecessária, não a 
implementa ou a implementa parcialmente.  

6. A Segurança no Trabalho na empresa é de 
responsabilidade do SESMT, 
independentemente do poder que lhe é 
conferido para o exercício de suas 
atividades.  

7. Na definição causal dos acidentes a 
importância conferida ao comportamento do 
trabalhador não é seguida da identificação 
de seus determinantes causais. 

8. A avaliação dos resultados da Segurança e 
Saúde no Trabalho é baseada, sobretudo, 
em mecanismos reativos, como taxas de 
frequência e gravidade. Os itens que 
avaliam o sucesso das ações de SST não 
são considerados ou são pouco 
considerados.  

9. A estratégia utilizada na condução das 
ações de segurança é centrada na 
“fiscalização” ou no “policiamento”. Os 
técnicos de segurança necessariamente têm 
de estar presentes nas frentes de trabalho 
até mesmo nos turnos noturnos. 

10. Há pouca ou nenhuma coerência, na 
prática, entre o que se fala e o que se faz 
em relação à SST.  
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SEGUNDO ESTÁGIO – foco no ordenamento formal do trabalho, nos requisitos 

legais e na figura do SESMT. Da mesma forma que no primeiro estágio, define-se 

pelas características de sua organização e principalmente pelas esquivas 

deliberadas, traduzidas em resistência dos ocupantes de cargos de chefia, 

especialmente supervisores e líderes de equipe, em assumir, como atividades suas, 

a responsabilidade de conduzir as ações de SST, como o fazem com os assuntos  

pertinentes à produção, à manutenção e à logística, por exemplo. A característica 

marcante do modelo de gestão de SST de segundo estágio de maturidade localiza-

se, dentre outras variáveis, na dissociação de suas ações dos processos produtivos, 

na resistência ferrenha das lideranças das áreas em assumir, mediante ações 

concretas, comportamentos proativos em relação ao tema, e na avaliação reativa de 

desempenho, feita com base nas Taxas de Frequência (ocorrência de acidentes). 

Nesse estágio, as atividades de SST continuam sendo, na prática, de 

responsabilidade dos técnicos do SESMT, que sabidamente não dispõem de poder, 

de meios e menos ainda de capacidade para intervir na organização e nas  

condições físicas de trabalho. É no segundo estágio de maturidade que o dualismo 

“trabalhar e trabalhar com segurança” se estabelece e se evidencia mais 

claramente. E é justamente desse dualismo inconseqüente que resulta a resistência 

ferrenha das lideranças das áreas operacionais em aceitar tratar as ações de SST 

como de responsabilidade suas, isto é, no conceito de “dono”.  

Na abordagem de situações conflitantes, como é o caso da gestão de SST de 

segundo estágio de maturidade, ao resistir às mudanças que o sistema requer, não 

há dúvida, prevalece o que é mais fácil e mais cômodo de se fazer: a transferência 

de responsabilidades: o que efetivamente pertence ao detentor do cargo de 

liderança, passa a ser de quem não tem poder para tomar as decisões requeridas 

pelos problemas – o técnico de segurança. 

É fácil para um gestor de uma área operacional, que cria e mantém um risco com 

potencial de gerar danos severos, dizer que o problema não é seu. O que não é fácil  

é percorrer o cominho inverso: aceitar que a competência para gerar problemas não 

deve ser desprovida de idêntica competência para solucioná-los. Vale ressaltar que 

a inversão de papéis, como se afigura na gestão de SST de segundo estágio de 

maturidade, constitui-se na principal via de exclusão (fuga) de responsabilidades. A 
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resistência às mudanças que a transição do segundo para o terceiro estágio de 

maturidade requer é sempre maior do que os benefícios que ela poderá produzir.  

No segundo estágio de maturidade a força motriz que move as ações de SST não se 

assenta nos benefícios que elas poderão produzir, mas no cumprimento da lei que 

dispõe sobre elas, daí o caráter de dependência, apontada por Bradley. O que se faz 

deriva-se das imposições legais ou do volume de cobranças da direção da empresa. 

As ações do SESMT se apóiam na lei. Daí o peso que se confere aos programais 

legais, como PGR, PPRA, PCMSO, PCMAT, entre outros. Programas, 

comprovadamente ineficazes, mas que precisam ser bem feitos e principalmente 

bem documentados porque são neles, entre outros requisitos legais, que os agentes 

de fiscalização se baseiam para orientar suas ações.  

O desdobramento desse modelo de gestão de SST pode ser observado na própria 

história das organizações. Quando um determinado executivo, com poder decisório, 

resolvia por conta própria tomar para si a responsabilidade de imprimir segurança 

em sua área de atuação, impelido pela ocorrência de acidentes graves ou por 

acreditar que esse era um tema importante, os técnicos do SESMT e as lideranças 

das áreas, a reboque das contingências, agiam. Os índices de acidentes nessas 

circunstâncias tendiam a oscilar dando a impressão de recuo. Isso se dava porque o 

detentor do poder exigia dos técnicos do SESMT e das lideranças das áreas ações 

concretas de identificação e controle de riscos. Com a saída dessa pessoa, no 

entanto, tal serviço acabava sofrendo um processo de arrefecimento e, em curto 

prazo, as consequências emergiam com desfazimento da estrutura por ela montada, 

com reflexo no recrudescimento dos números, primeiro de incidentes críticos, depois 

de acidentes. Isso se explica pelo fato de ser ou de estar à gestão de SST centrada 

nas posturas de uma dada pessoa e não na evolução e no amadurecimento do 

próprio sistema. O reflexo desse modelo de organização de SST no comportamento 

das lideranças pode ser claramente percebido no seu jeito coadjuvante de agir: 

participam, por imposição, mas não assumem aquilo que deveria ser assumido por 

elas. Mediante pressão, na maioria das vezes, as pessoas fazem o que é 

necessário. Falta pressão, a situação tende a voltar ao patamar anterior. A curva de 

eventos negativos (incidentes críticos e acidentes) oscila em patamares elevados,  

como demonstrado no Quadro 18, linha azul.  
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Quadro 18: Desempenho do segundo estágio de maturidade. 

  

 

 

 

 

 

 

De todas as dificuldades típicas do segundo estágio de maturidade em SST, 

certamente a que mais se evidencia é o comportamento reativo manifesto pelas  

lideranças das áreas operacionais, especialmente supervisores e líderes de equipe. 

Comportamento esse largamente influenciado por estímulos que se traduz: de um 

lado, em espectativas de obtenção de recompensas, como bônus de SST; de outro, 

em evitar constrangimentos, penalidades, como cortes de bônus, advertências e/ou 

demissões. Nesse modelo de gestão das ações de SST o estímulo que move as 

pessoas são ganhos individuais, cobranças, ameaças e penalidades. Vale ressaltar 

que o segundo estágio de maturidade em SST é prevalente na maioria esmagadora 

das empresas brasileiras, incluindo as de grande porte.  

Resumo das características de SST do segundo estágio: 

a) dissociação das ações de SST dos processos produtivos;  

b) pouco comprometimento das lideranças das áreas operacionais na condução das 

ações de SST;  

c) foco das ações centrado no atendimento mínimo à legislação;  

d) foco das atenções centrado no comportamento do trabalhador, como causa de 

acidentes, sem a definição de suas conexões causais;  

e) avaliação de resultados apoiado em mecanismos reativos: CF e CG;  

f) aplicação de punições como mecanismos de controle das ações de SST 

(salvaguarda);  

g) comportamento das lideranças orientado por estímulos externos – perspectiva de 

ganhos ou evitar penalidades;  

h) fraca atuação na antecipação dos perigos e riscos;  

i) pouca participação dos trabalhadores.  
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Anexo III 

Estágio 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

TERCEIRO ESTÁGIO  

Impacto no 
comportamento das 

Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
3º 

 
 

E 
 

S 
 

T 
 

Á 
 

G 
 
I 
 

O 
 

1. As ações de SST são orientadas e 
sustentadas por Políticas e Diretrizes 
estabelecidas e difundidas pela direção 
da empresa, nas quais estão claramente 
definidos os papéis, as atribuições e as 
responsabilidades de todas as pessoas 
que trabalham na empresa, 
especialmente dos ocupantes de cargos 
de chefia. 

 Gestores conscientes e 
motivados para cuidar 
das ações de SST;    

 Gestores que 
enxergam e tratam a 
SST como valor, não 
apenas no discurso, 
mas principalmente nas 
práticas do dia a dia;  

 Gestores que não 
confundem o 
compromisso de fazer 
segurança, com noções 
de bom senso e gesto 
de boa vontade; 

 Gestores com elevado 
nível de exigência em 
relação à SST; 

 Gestores que não 
esperam ser cobrados 
daquilo que lhes 
compete fazer; 

 Gestores que aplicam 
punições como 
mecanismo corretivo 
(pedagógico); 

 Gestores que cumprem 
e exigem cumprimento 
de regras formais de 
SST; 

 Gestores dispostos a 
assumir desafios em 
SST. 

 Gestores que assumem 
os erros de seus 
subordinados. 

 Gestores que prestam 
contas das ações de 
SST.  

 Gestores que agem de 
maneira correta sem 
necessitar de estímulos 
externos (recompensas 
ou punições).  

 Gestores que agem na 
antecipação dos 
problemas. 

 Gestores que buscam 
resultados derivados da 
inclusão dos 
trabalhadores.  

 Melhora 
considerável na 
solução de perigos e 
riscos existentes nas 
áreas de trabalho; 

 Cumprimento 
razoável da 
legislação, 
dificultando ou 
impedindo a 
formação de 
passivos; 

 Bom nível de 
participação e 
comprometimento 
dos gestores na 
gestão das ações de 
SST; 

 Redução sistemática 
de conflitos entre 
SESMT e Gestores 
das áreas 
operacionais; 

 Adequação das 
atividades 
burocráticas; 

 Redução sistemática 
nos índices de 
acidentes; 

 Avaliação de 
desempenho 
baseada em 
mecanismos 
proativos; 

 Inclusão de SST na 
avaliação de 
desempenho das 
lideranças.  

 Redução nos custos 
de SST; 

 Redução dos níveis 
de tolerância com 
desvio de 
comportamento em 
relação ao 
descumprimento de 
padrões de SST e de 
trabalho.  

 SST tratada em 
primeiro planos na 
organização. 

2. A importância conferida à Segurança no 
Trabalho pela direção da empresa é 
assimilada e reproduzida integralmente 
pelas áreas operacionais e 
rigorosamente observada. 

3. O cumprimento da legislação que 
regulamenta a Segurança e Saúde no 
Trabalho é feito no conjunto das ações 
de SST previstas no plano geral de ação 
da empresa, sem merecer destaque em 
separado. 

4. Há uniformidade em toda a empresa, de 
conceitos e práticas de SST. O que se 
faz em uma unidade industrial é o 
mesmo que se faz em todas, exceto as 
situações específicas (peculiares de 
cada uma).  

5. Os critérios utilizados na abordagem dos 
riscos (percepção e controle) são 
uniformes para todas as unidades e/ou 
áreas da empresa. Utilizam-se as 
mesmas ferramentas com critérios 
idênticos, salvo as especificidades.  

6. As ações de Segurança e Saúde no 
Trabalho são integradas ao sistema 
produtivo e sua execução é de total 
responsabilidade das gerências das 
áreas operacionais.  

7. O desempenho da Segurança e Saúde 
no Trabalho faz parte dos elementos 
constitutivos da avaliação de 
desempenho das áreas produtivas e de 
quem as dirige. A avaliação de 
desempenho é feita tomando-se por 
base ações pró-ativas. 

8. A SST é abordada como parte integrante 
do sistema operacional, sendo suas 
ações planejadas e executadas 
concomitantemente às ações de 
produção. 

9. As ações de SST, sobretudo em relação 
às atividades críticas, são previstas nos 
padrões de trabalho (normas) e 
observadas com o rigor devido. 

10. A atribuição dos técnicos do SESMT é 
de assessoramento às áreas 
operacionais. 
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TERCEIRO ESTÁGIO – integração das ações de SST aos processos 

produtivos. Do ponto de vista organizacional, esse estágio de maturidade se 

evidencia quando as ações de Segurança e Saúde no Trabalho passam a ser 

entendidas e tratadas como partes intrínsecas e essenciais dos processos 

produtivos. E principalmente quando as suas ações forem incorporadas formalmente 

às atribuições das lideranças das áreas operacionais, especialmente dos 

supervisores, a quem cabe a responsabilidade, não apenas de conduzi-las, mas 

principalmente de assumi-las incondicionalmente, respondendo por elas em todos os 

sentidos: legal, técnica e administrativamente. Nesse estágio de maturidade, os  

técnicos do SESMT – engenheiros e técnicos de segurança – deixam de ser 

responsáveis por tarefas sobre as quais eles não dispõem de governabilidade 

suficiente para tomar as decisões cabíveis, transformando-se gradativamente em 

assessores técnicos das lideranças das áreas.68 Essa fase é comumente 

denominada “administração da segurança pela linha de comando”. Nesse 

estágio de desenvolvimento quem decide e responde pelas ações de SST são as 

lideranças das áreas operacionais, especialmente supervisores. O amadurecimento 

dessa fase culmina, por parte dos dirigentes da empresa, em todos os níveis, na 

aceitação em definitivo, das responsabilidades pela condução das ações de 

Segurança e Saúde no Trabalho. O desempenho desse modelo de gestão de SST 

pode ser observado no perfil da curva demonstrada no Quadro 19, linha preta. A 

curva, a partir de um determinado ponto, é decrescente e com poucas oscilações.  

 
Quadro 19: Desempenho terceiro estágio de maturidade  

 

 

 

 

 

 

                                              
68 Experiências mostram que muitas decisões tomadas por técnicos do SESMT, em substituições aos 

gestores das áreas, ao invés de gerar benefícios duradouros transformam-se em conflitos latentes.  
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Quando os programas de Segurança e Saúde no Trabalho atingem e se consolidam 

no terceiro estágio de maturidade verifica-se uma mudança radical nas posturas das 

lideranças das áreas operacionais em relação à condução de suas ações. As 

manifestações de comportamento calcado em estímulos externos – possibilidades 

de ganhos e/ou evitar constrangimentos –, típicos do segundo estágio de maturidade 

cedem lugar a uma série de atitudes individuais, maduras, com características 

nitidamente proativas. Nesse estágio as lideranças, por iniciativa própria, buscam 

soluções para os problemas de Segurança no Trabalho independentemente das 

pressões a que possam estar submetidas. As iniciativas voluntárias decorrem da 

evolução da consciência que se adquire em relação ao tema. A consolidação desse 

estágio é decisiva para o alcance do quarto estágio de maturidade que culmina na 

promoção e na integração de ações na busca de soluções compartilhadas para os 

problemas de Segurança no Trabalho. Nessa fase o foco das atenções é centrado 

na inclusão dos trabalhadores, mediante ações concretas, na gestão das políticas e 

diretrizes de SST preconizadas pela empresa. 
69

  

 

 

                                              
69 As tentativas de inclusão dos trabalhadores nas políticas e práticas de SST de algumas empresas 

têm se dado de duas maneiras distintas: Guardião de segurança e Vigilância compartilhada. As 
experiências com Guardião de Segurança se verificam como relatadas abaixo:  

a) Primeira alternativa, guardião de segurança escolhido e treinado para atuar numa determinada 
área da Unidade Industrial. Sua atuação consiste em observar comportamentos  e situações de 
risco, com base em suas experiências e numa planilha previamente preparada. O tempo 
despendido nessa atividade, por turno, é de no máximo uma hora. A rotatividade de guardiões 
se dará mensalmente por tempo determinado ou a critério das lideranças.   

b) Segunda alternativa, guardião de segurança escolhido e treinado para atuar nas áreas ou 
atividades de responsabilidade de sua respectiva liderança (supervisor). O critério de atuação e 
o tempo são os mesmos da primeira alternativa. O tempo de rotatividade é o mesmo da primeira 
alternativa.  

c) Terceira alternativa, guardião de segurança escolhido e treinado para atuar no âmbito da sua 
célula de trabalho. Nessa alternativa o guardião observa comportamento, dos componentes da 
sua célula de trabalho, com base no seu acervo de conhecimento e experiências. Não há tempo 
estipulado para essa atividade, que é desenvolvida no decurso da jornada de trabalho.  

Quando todos os trabalhadores das áreas ou das células tiverem passado pela experiência de 
guardião, será implantada a vigilância compartilhada, também denominada de grupos homogêneos 
de segurança. Nessa modalidade a vigilância, todos os membros das células, são, ao mesmo 
tempo, guardiões – todos observam a todos e se ajudam mutuamente no cumprimento das regras 
de trabalho e de segurança. Dependendo da maturidade em SST da empresa, a vigilância 
compartilhada poderá ser implementada sem passar pelas experiências de guardiões individuais de 
segurança.  
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Resumo das características de SST do terceiro estágio: 

a) incorporação das ações de Segurança no Trabalho às atividades produtivas;  

b) Segurança e Saúde no Trabalho tratadas como parte intrínseca e essencial ao 

processo produtivo;  

c) transformação das lideranças das áreas, especialmente os supervisores, em 

responsáveis, de fato, pela condução das ações de SST;  

d) foco da segurança centrado na antecipação dos riscos;  

e) inclusão dos trabalhadores, mediante ações concretas, na gestão das ações 

de SST. Vide GVC;  

f) mudanças significativas nos níveis de tolerância das lideranças em relação ao 

desrepeito às regras de segurança instituídas pela empresa;  

g) valorização das decisões compartilhadas;  

h) Avaliação de desempenho baseada em indicadores proativos.  
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Anexo IV 

Estágios 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

QUARTO ESTÁGIO  

Impacto no 
comportamento 
das Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
4º  

 

E 

S 

T 

Á 

G 

I 

O 
 

1. A Segurança no Trabalho é entendida e 
tratada pela empresa como algo que 
agrega valor ao seu negócio. 

 Gestores 
altamente 
comprometidos 
com SST; 

 Gestores 
altamente 
capacitados; 

 Gestores não 
permissivos; 

 Gestores que 
buscam soluções 
planejadas e     
compartilhadas 
(grupos 
homogêneos de 
SST); 

 Gestores que 
entendem 
disciplina como 
compromisso; 

 Gestores que 
valorizam e 
promovem o 
trabalho em 
equipe; 

 Gestores que 
planejam 
totalmente as 
atividades de 
SST; 

 Gestores que 
entendem e 
exercem o poder 
como meio de 
democratizar o 
conhecimento; 

 Gestões que 
buscam tomar 
decisões 
compartilhadas. 

 Gestores que 
acreditam e 
promovem a 
participação ativa 
dos 
trabalhadores. 

 Segurança 
entendida e 
praticada como 
valor agregado 
ao negócio da 
empresa; 

 Segurança e 
produção 
congruentes com 
os objetivos do 
negócio da 
empresa; 

 Redução 
sistemática dos 
custos da 
segurança. 

 Programas de 
SST de ações 
duradouras; 

 Zero acidente, 
sobretudo com 
afastamento; 

 Redução ou 
ausência de 
cobranças 
verticalizadas; 

 Ausência de 
conflitos entre 
gestores e 
técnicos do 
SESMT; 

 Elevação do 
moral dos 
trabalhadores; 

 SST entendida e 
tratada como 
responsabilidade 
social.  

 Promoção e 
preservação da 
imagem da 
empresa. 

 

2. A política de Segurança no Trabalho é 
definida e orientada pela alta direção da 
empresa.  

3. As atividades de SST – Segurança e 
Saúde no Trabalho e as atividades fins da 
empresa são totalmente integradas e 
tratadas no mesmo nível de importância.  

4. Todo o investimento em SST – Segurança 
e Saúde no Trabalho – na empresa é feito 
com o propósito de gerar e agregar 
vantagens ao negócio.  

5. As metas de SST – Segurança e Saúde no 
Trabalho na empresa são alinhadas às 
metas do negócio.  

6. A Segurança no Trabalho é um valor que a 
empresa procura alcançar em todas as 
suas ações. 

7. O fosso que separa o discurso do que é 
desejável em SST – Segurança e Saúde 
no Trabalho – das ações concretas que 
produzem resultados mensuráveis é 
diminuído ou nulo. Na prática, o que se 
fala é o que se faz. 

8. O atendimento às normas legais de SST – 
Segurança e Saúde no Trabalho – é feito 
no conjunto das ações que compõem os 
programas de segurança da empresa.    

9. Há transparência absoluta no trato das 
questões de SST – Segurança e Saúde no 
Trabalho.   

10. O assunto SST – Segurança e Saúde no 
Trabalho não é matéria de “ordem do dia”, 
é parte da cultura dominante da empresa e 
tratado sem qualquer destaque.  
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QUARTO ESTÁGIO – SST entendida e tratada momo valor. Esse estágio é 

definido pelo reconhecimento pleno de que os objetivos dos programas de 

Segurança e Saúde no Trabalho, idealizados e implementados na empresa e os 

objetivos do negócio são inteiramente congruentes, não apresentando nenhum sinal 

de antagonismo. Nesse estágio, as forças motrizes das atividades de SST são as 

mesmas que movem o sistema produtivo. Daí dos níveis elevados de compromisso 

das partes interessadas (gestores e trabalhadores) na condução das ações de SST.  

Os fundamentos e as práticas de Segurança e Saúde no Trabalho integram-se 

totalmente à cultura da empresa e são tratados da mesma forma que os demais 

itens do negócio. Nessa fase não há mais discussões em separado sobre o tema, 

que merece a mesma atenção que as demais tarefas e atividades na organização. 

Essa é a fase em que as ações de SST passam a ser conduzidas por todos que 

trabalham na empresa, sem distinção de hierarquia. Todas as decisões relacionadas 

à Segurança e Saúde no Trabalho derivam-se das políticas de SST concebidas e 

conduzidas pela alta direção da empresa. Essa fase é denominada “segurança 

como parte integrante do negócio ou segurança como valor agregado ao 

negócio”. É também quando evidencia que a empresa integrou, com sucesso, as 

ações de Segurança e Saúde no Trabalho ao seu sistema de gestão e, 

consequentemente, ao seu negócio fim. Os mecanismos de cobranças não 

procedem ou se assentam em estímulos externos, como recompensas, ameaças ou 

punições. As pessoas sabem o que lhes compete fazer e fazem sem delongas. O 

compromisso assumido com a empresa não comporta ações individuais e nem 

tampouco cobranças externas.  

As empresas que vivenciam a Segurança e Saúde no Trabalho nesse estágio de 

maturidade têm papel de destaque no atendimento aos requisitos legais que 

regulamentam a matéria, embora as decisões relacionadas ao tema dependam 

menos da força da lei e mais da importância a ela conferida e da consistência dos 

sistemas de gestão. Essa é a fase na qual a empresa se beneficia diretamente de 

suas políticas de SST, revelando-se e sendo reconhecida pela sociedade, e 

principalmente pelos seus parceiros comerciais, como empresa verdadeiramente 

responsável e comprometida, de fato, com os valores éticos tão reivindicados pela 

sociedade contemporânea. Nessa fase os custos operacionais com SST, 

especialmente os variáveis, são substancialmente reduzidos.    
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Ao atingir o quarto estágio de maturidade as ações de Segurança e Saúde no 

Trabalho têm o seu eixo desviado do conceito de prevenção de acidentes para 

centrar-se no conceito de qualidade de vida e de responsabilidade social. As ações 

de SST são inteiramente voltadas para a melhoria contínua do bem-estar das 

pessoas envolvidas direta e indiretamente com as atividades da empresa. A ideia de 

segurança como prevenção de acidentes, nesse estágio, é inteiramente superada. 

As ações de SST são vistas como elementos que agregam valor ao negócio fim da 

empresa e à qualidade de vida das pessoas. Os índices de incidentes críticos e de 

acidentes nessa fase decrescem de maneira acentuada tendendo-se para zero, 

como demonstra o Quadro 20, linha verde.  

 
Quadro 20: Desempenho quarto estágio de maturidade  

 

 

 

 

 

 

 

No que tange ao comportamento das pessoas envolvidas com o assunto, no quarto 

estágio de maturidade, verifica-se uma mudança radical de rumo. As ações 

proativas de cunho pessoal (individual), típicas do terceiro estágio de maturidade, 

cedem lugar ao esforço coletivo. Nessa fase o que se avalia é a conjugação de 

esforços mediante a inclusão de todos na busca de soluções compartilhadas para os 

problemas de Segurança e Saúde no Trabalho. No quarto Estágio de maturidade a 

promoção de ações conjugadas nas quais se destaca o envolvimento de todos que 

trabalham na empresa. Nessa fase, as chamadas “ilhas de excelência, individuais 

ou setoriais” desaparecem. Prevalecem o trabalho em equipe e o desempenho da 

empresa como um todo.  
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A principal característica dessa fase ou estágio está no envolvimento 

direto e incisivo da alta direção da empresa na promoção e valorização do 

trabalho coletivo. O momento ideal para se perceber que esse estágio foi 

suficientemente alcançado é quando se verifica não haver mais necessidade de 

cobranças na vertical. Todos sabem o que tem de ser feito e fazem por acreditar 

que é importante. A Segurança no Trabalho deixa de ser uma expressão de dever 

para se transformar numa manifestação de valor, expresso no compromisso. Não 

se faz por obrigação. Faz por ser valor.  

 

A elevação das ações de SST – Segurança e Saúde no Trabalho dos estágios 

básicos, primeiro e segundo para os estágios mais evoluído, terceiro e quarto, 

constitui-se, há muito, no grande anseio da maioria das empresas brasileiras, de 

todos os ramos de atividades, notadamente as de grande porte. Para algumas 

empresas alcançar tal objetivo não é tarefa difícil nem tampouco onerosa. Muita 

coisa já foi feita nessa direção. O que falta é focar mais objetivamente as mudanças 

de concepção das pessoas em relação ao tema, especialmente das lideranças, 

notadamente daquelas que estão mais diretamente envolvidas com os processos 

produtivos – supervisores e líderes de equipe. É fazer com que as lideranças 

enxerguem e tratem a Segurança no Trabalho como parte intrínseca e essencial dos 

processos produtivos. Dessa forma as ações de SST deixam de ser tratadas em 

segundo plano em relação às atividades fins da empresa e por profissionais, que 

embora qualificados, não estão diretamente envolvidos com os processos 

produtivos.  

Entre as diversas vantagens de se operar com SST de terceiro e de quarto estágios 

de maturidade está no jeito de lidar com as falhas ou erros no trabalho, 

independentemente de suas origens. Nesses estágios as pessoas envolvidas com 

os processos produtivos não abordam os erros numa visão de busca por culpado 

“bode expiatório”, mas numa visão eminentemente de solução compartilhada. 

Nesses estágios há uma tendência natural de os problemas identificados, não 

importa a natureza e dimensão, serem resolvidos imediatamente ou de forma 

adequada encaminhados para solução. São fases ou estágios em que a tolerância 

ao erro ou a quaisquer outras espécies de desvios é severamente reduzida. Erros, 

independentemente da origem e de quem os tenha cometidos, não esquentam lugar 

e menos ainda se somam a outros não resolvidos. Nesses estágios é patente o 

comprometimento de todos com a solução dos problemas. 
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