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1. PERCEPÇÃO DE RISCOS NO TRABALHO – Conhecer para 

mudar 

 

1.1. Acertos e equívocos  

A expressão “percepção de perigos e risco” refere-se à identificação e avaliação 

de riscos de acidentes e doenças ocupacionais existentes nos ambientes de 

trabalho. Identificar perigos e riscos consiste em estudar o ambiente, a atividade ou 

tarefa levantando quaisquer anormalidades potencialmente capazes de gerar danos 

ao ambiente, às instalações e principalmente às pessoas em decorrência da 

ocorrência de acidentes. Já a palavra avaliar significa verificar a natureza do risco 

envolvendo as variáveis, tais como, probabilidade de ocorrência de acidentes e o 

que deles possam advir em termos de danos materiais e/ou lesões pessoais. Após a 

identificação e avaliação, a tarefa seguinte consiste em relacionar esses riscos com 

as medidas ativas de controle, porventura existentes, (proteção coletiva, individual 

e/ou administrativas), com a natureza e duração da exposição e com a quantidade 

de pessoas expostas a eles. É por meio desse expediente que se avalia a 

probabilidade de ocorrência de acidentes e/ou de doenças relacionadas ao trabalho, 

bem como e o potencial de dano que os riscos levantados poderão ocasionar. Ver 

definições gerais constantes do QUARTO PASSO, página 9.  

Os riscos existentes nos ambientes de trabalho podem ser identificados e avaliados 

por meio de uma variedade enorme de recursos que vão desde uma simples 

observação e/ou percepção do próprio trabalhador ao emprego de técnicas e 

instrumentos sofisticados, comumente utilizados pela engenharia de segurança, 

sobretudo na área de higiene ocupacional.  

Para a tarefa que nos propomos a desenvolver com as lideranças da Empresa, as 

“ferramentas” utilizadas são aquelas disponibilizadas pelo próprio organismo 

humano – os sentidos – a visão, audição, olfato, paladar, tato, as emoções, o nível 

de conhecimento, as experiências acumuladas nas vivências com o trabalho e a 

mais importante delas – o discernimento. O organismo humano é dotado de uma 
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enorme capacidade de percepção, de reação e de adaptação aos estímulos do 

ambiente, sejam eles do trabalho ou de quaisquer outras vivências do indivíduo. O 

que nos falta é utilizar, mais intensamente e de maneira objetiva, esse extraordinário 

arsenal de recursos. Os sentidos são recursos extraordinários e imprescindíveis na 

prevenção de acidentes, não resta dúvida, desde que a eles se associe o pleno 

conhecimento daquilo que se pretende evitar ou corrigir e de disciplina férrea nas 

tomadas de decisões em relação ao exercício do trabalho correto.1 Ressaltando que 

só se corrige aquilo que efetivamente se conhece, e mais do que isso, que se 

queira, de fato, corrigir. Lembrando que prevenção de acidentes se faz mediante o 

exercício do trabalho correto. É de pouca serventia o conceito e prática de 

comportamento seguro desvinculado do exercício correto do trabalho.  

É de fundamental importância que os conceitos e práticas utilizadas na Percepção 

de Perigos e Riscos no trabalho, sejam assimiladas e utilizadas de maneira 

uniforme pela população envolvida na elaboração e/ou atualização do inventário dos 

perigos e risco das áreas operacionais da Empresa. Com o propósito de facilitar o 

entendimento, os conceitos comumente utilizados foram dispostos no Quadro 1, 

intitulado “Do perigo ao dano”.  Do perigo ao dano há um percurso no qual os 

elementos que o compõem, se integram e se interagem numa ordem sequencial. A 

ação básica de controle consiste em intervir nessa sequência.  

 

                                                 
1
  Estudos realizados pela JCO, com trabalhadores e lideranças de primeira linha (supervisores, 

facilitadores e líderes de equipes), envolvendo trabalho prescrito, isto é, atividades orientadas por 
regras escritas – Procedimentos Operacionais (PO), Instruções de Trabalho (IT) e Análise 
Preliminar de Risco (APR) –, revelaram que mais de 40% da população estudada não dispunham 
do conhecimento necessário, ora sobre os procedimentos escritos, ora sobre o trabalho orientado 
por eles. Ver Quadros 22 e 23, páginas 86 e 87.  
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Quadro 1: Do perigo ao dano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Para registro das informações descritas no item 1.2, “Roteiro simplificado 

para identificação e avaliação de perigos e riscos no trabalho”, sugerimos 

utilizar o formulário constante do Quadro 13, “Modelo simplificado para 

identificação e avaliação de riscos no trabalho”, página 20.  

 

1.2. Roteiro simplificado para identificação e avaliação de perigos 

e riscos no trabalho  

O modelo de identificação de perigos e riscos aqui apresentado tem por objetivo 

auxiliar a todos aqueles, que de uma maneira ou de outra, se propõem a controlar 

perigos e riscos nos seus respectivos ambientes de trabalho.  

Considerando que as práticas mais eficazes de gestão de Segurança e Saúde no 

Trabalho são aquelas cujas ações de prevenção são realizadas em conjunto com as 

atividades produtivas, ou melhor, integradas às atividades produtivas, o modelo de 

identificação de perigos e riscos aqui proposto procura seguir os mesmos padrões 

adotados nos sistemas produtivos. Daí a preocupação de o trabalho ser realizado 

em forma de passos sequenciais, iniciando com a definição da atividade a ser 

analisada, percorrendo todas as etapas do processo e finalizando com a indicação 

Exposição (uma ação de se expor ao perigo) 

Risco (uma condição que relaciona perigo, exposição e dano) 
 

 

Probabilidade (relacionada à exposição e aos controles) 
 

Acidente DANO 

PERIGO (uma situação potencialmente capaz de provocar dano) 

 

DO PERIGO AO DANO 
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dos perigos e riscos existentes seguida da adoção das medidas de controle 

necessárias, sejam elas de natureza coletiva, individual e/ou administrativa.  

 

PRIMEIRO PASSO 

Verificar, com clareza, o que vai ser estudado - se uma atividade de rotina e/ou uma 

tarefa específica, se o posto de trabalho, se algum item específico do local de 

trabalho, etc. Esse dado será anotado na coluna de número 2, do formulário, 

Quadro 13, página 20, onde se lê: Atividade.  

 

SEGUNDO PASSO 

O ponto inicial desse passo consiste no estudo criterioso da atividade a ser realizada 

ou que esteja sendo realizada. Definição das tarefas críticas. Havendo a definição 

de como a atividade deva ser realizada (Procedimento Operacional (PO) ou 

Instrução de Trabalho (IT) ou ainda APR, ou outra nomenclatura referente à 

formalização do trabalho), é só verificar se os requisitos de segurança necessários à 

operação foram devidamente incluídos no roteiro que orienta sua execução – PO, IT 

ou APR.  

Caso os requisitos de segurança tenham sido incluídos no Procedimento 

Operacional – PO ou IT –, procure averiguar se o que foi definido e incluído 

corresponde, de fato, aos riscos existentes na operação ou se o referido PO ou IT, 

nesse particular, precisa ser revisto e reformulado. Em caso de revisão do PO, 

verificar Quadro 2, Fluxo de verificação de risco, página 8.  

Caso todas as informações relacionadas à Segurança no Trabalho tenham sido 

incluídas no Procedimento Operacional verificar atentamente se o que foi definido 

está sendo rigorosamente observado, isto é, se está sendo efetivamente cumprido.  

Se o que foi estabelecido no PO ou IT não estiver sendo cumprido ou cumprido 

parcialmente, procure averiguar os motivos do não cumprimento da referida 

ferramenta – identificando problemas de ordem técnica, gerencial, disciplinar e/ou 
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cultural. Não deixar de verificar se quem está incumbido de realizar a atividade está 

suficientemente capacitado para realizá-la em conformidade com o Procedimento 

Operacional. Verificar ainda se a liderança do executante da atividade está atenta ao 

cumprimento das formalidades do trabalho ou se o seu olhar recai apenas nos 

aspectos produtivos, independentemente das questões relacionadas à segurança no 

trabalho. Ver Quadro 22, página 86.     

Se a atividade oferece risco potencial de acidente e ainda não possui Procedimento 

Operacional ou Instrução de Trabalho que orientem sua correta execução, não 

iniciá-la sem antes elaborar a Análise Preliminar de Risco (APR) e realizar a 

atividade somente depois de emitida a Permissão de Trabalho (PT), se for o caso, 

salvo quando a APR já incorpora a PT. Quando a PT é separada da APR ela deverá 

ser assinada pelo responsável pela área, supervisor, facilitador ou líder de equipe. 

Nesse particular é importante destacar o papel da APR, que não deve ser 

confundida e menos ainda utilizada como PO ou IT.  

Vale ressaltar que APR é um recurso de extrema valia na prevenção de acidentes, 

utilizada para suprir deficiência de um PO ou de uma IT, numa dada situação de 

trabalho e de risco, ou para orientar a realização de trabalho que ofereça risco de 

acidente e que ainda não dispõe de PO ou IT para orientar sua correta realização. O 

que deve prevalecer, com as revisões necessárias, são os Procedimentos 

Operacionais (PO) e/ou Instrução de Trabalho (IT).  

O fluxo proposto no Quadro 2  facilita a utilização, pelos operadores, dos PO ou IT 

ou de outras regras escritas que dispõem sobre o tema.2  

 

                                                 
2
  Se o que prevalece nas rotinas de trabalho, de parte dos trabalhadores, são suas experiências 

práticas consolidadas ao longo do tempo, adquiridas à margem do trabalho prescrito, o que se 
recomenda é proceder, aproveitando as experiências dos trabalhadores, sua inclusão nas práticas 
de trabalho prescrito. 
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Quadro 2: Fluxo de verificação de risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRO PASSO 

Identificar, com rigor, os perigos e/ou os riscos existentes na operação ou no 

trabalho a partir do como ele foi ou está sendo organizado e realizado.  

Examinar cuidadosamente o processo de trabalho e procurar identificar nele 

situações que possam interferir e/ou comprometer a sua realização seja elas de 

natureza técnica, gerencial e/ou comportamental, incluindo o nível de conhecimento 

e habilidades do executante da operação. Verificar, com a atenção devida, se o 

conhecimento do executante da atividade atende a todas as demandas ou requisitos 

contidos no Procedimento Operacional ou nas Instruções de Trabalho. Essa 

NÃO 

SIM 

NÃO 

NÃO 

SIM 

Interromper ou não 
iniciar a atividade 

(RECUSA DE TAREFA) 

PERGUNTA 

Existe Procedimento 
Operacional para 

realizar a atividade? 

É possível realizar a 
tarefa seguindo o 
Procedimento? 

Operacional 

Realizar Análise 
Preliminar de 

Risco (APR) 

Realizar 
treinamento na 

Análise Preliminar 

de Risco (APR) 

EXECUTA 

Precisa revisar o 
Procedimento 

Operacional? 

Revisar o Procedimento 

Operacional (PO) 

SIM 

Manter 
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observação fundamenta-se nos resultados dos diagnósticos de aspectos culturais de 

SST realizado pela JCO em mais de 100 plantas industriais, que indicam falhas 

(deficiência) na capacitação dos trabalhadores para o exercício correto do trabalho, 

especialmente do trabalho orientado por regras prescritas – Procedimentos 

Operacionais. 

Examinar, da mesma maneira, a natureza da anormalidade (situação de risco) 

procurando estabelecer nexo entre os riscos identificados e suas causas relevantes 

bem como os possíveis impactos (danos) caso ocorra acidente na atividade, da 

maneira como está sendo ela executada.  

Verificar se a anormalidade (situação de risco) sem o controle necessário não 

atrapalha a execução da tarefa; se atrapalha, mas não impede a sua realização ou 

se a situação de risco, sem o controle devido, necessariamente inviabiliza a 

realização da tarefa. Caso esteja atrapalhando a realização da tarefa, e mesmo 

assim ela continua sendo realizada, verificar se está havendo, por parte do 

executante ou de sua respectiva liderança, algum tipo de “arranjo”, de improvisação 

desprovida de controle, para compensar as deficiências do Procedimento 

Operacional (PO) ou da Instrução de Trabalho (IT) ou de outras variáveis que 

possam estar interferindo na realização correta da tarefa.  

LEMBRETE IMPORTANTE: se a atividade em questão faz parte das Regras de 

Ouro ou de Regras Específicas, e não sendo possível realizá-la seguindo as 

instruções nelas contidas, o recomendável é fazer uso, em caráter obrigatório, da 

Recusa de Tarefa (RT) e na seqüência, realizar a APR. Observando que a 

efetivação da recusa de tarefa deverá ser feita quando, de fato, o seu emprego for 

absolutamente necessário e cabível.  

 

Levantada a situação de risco, passar à fase seguinte: 

QUARTO PASSO 

Esse passo cuida de definir a importância da situação de riscos identificados. A 

tarefa de identificar riscos não consiste apenas em verificar o que está errado no 

trabalho. É necessário observar as variáveis que determinam a probabilidade de 
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ocorrência de acidente e o potencial de danos que a situação de risco existente 

poderá ocasionar ao homem e ao ambiente (lesão física e danos materiais), se 

transformada em acidente. O conjunto dessas informações é que irá definir a 

severidade ou a gravidade da situação de risco, definindo-a como TRIVIAL, 

TOLERÁVEL, MODERADA, SUBSTANCIAL E INTOLERÁVEL, como descrito no 

Quadro 10, página 14. As informações requeridas para definição da importância do 

risco que esteja sendo analisado são obtidas mediante a multiplicação das 

referências: Probabilidade com Efeito da falha:  

a) A Probabilidade (P) de ocorrência de um incidente crítico ou de um acidente é 

definida com base nas variáveis listadas nos Quadros 3, 4 e 5, abaixo.  

Quadro 3: Exposição.  

Exposição Peso Segurança e Saúde Ocupacional 

Eventual 1 
Até 3 vezes durante a jornada de trabalho e duração menor de 
30 minutos, com ocorrência no intervalo de tempo superior a 
15 dias. 

Frequente 2 
Até 3 vezes durante a jornada de trabalho e duração menor de 
30 minutos, com ocorrência no intervalo de tempo inferior a 15 
dias. 

Contínua 3 
Três ou mais vezes durante a jornada de trabalho ou duração 
igual ou maior que 30 minutos em cada uma delas. 

As referências 1, 2, 3 indicam a frequência com que as pessoas interagem com o fator 
de risco. 

 

Quadro 4: Controle.  

Controle Peso Segurança e Saúde Ocupacional 

Confiável 0 
Quando, mesmo havendo descuido do(s) envolvido(s), o 
controle existente impeça a ocorrência de dano. Exemplo: 
bloqueio que impeça o acesso ao perigo.    

Precário 

1 

O controle será classificado com o peso 1 quando além de 
procedimentos escritos, disponíveis e entendidos, houver no 
mínimo 2 outros controles que reduzam a interação com o 
perigo. 

2 
Existência de dispositivo que evita e/ou atenua a lesão, doença 
ou dano, mas que ainda dependa da atitude ou atenção do(s) 
envolvido(s), o risco não é totalmente bloqueado. 

Inexistente 3 
Ausência de qualquer tipo de controle quer seja físico, 
eletrônico e/ou procedimentos, efetivamente cumpridos, que 
orientem a realização da tarefa. 

As referências: 0, 1, 2, 3 indicam as ações existentes que eliminem ou minimizem a 
interatividade com o perigo. 
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Quadro 5: Detecção do risco.  

Detecção Peso Segurança e Saúde Ocupacional 

Fácil 1 

Situação em que as pessoas envolvidas, mesmo sem 
treinamento específico, são capazes de identificar o perigo 
ou o risco e o respectivo potencial de danos oferecidos por 
eles. 

Moderada 2 

Apenas pessoas com treinamento específico e 
conhecimento das atividades laborais são capazes de 
identificar o perigo ou o risco e o respectivo potencial de 
danos oferecidos por eles. 

Difícil 3 
O perigo é identificado apenas de maneira reativa, isto é, 
após a ocorrência de incidente crítico e/ou acidente, com ou 
sem danos.  

As referências: 1, 2, 3 indicam o nível de facilidade e/ou dificuldade de identificação do 
perigo associado. 

 

A determinação numérica da Probabilidade é obtida mediante a soma dos pesos 

das variáveis descritas nos Quadros 3, 4 e 5, sendo:  

 

 

 

 

Observação: as medidas ativas de controle se constituem na principal referência 

na definição da probabilidade de ocorrência de acidente. Em relação aos 

controles, vale lembrar que quanto mais adequadas forem as medidas ativas de 

controle, menor é a probabilidade de ocorrência de incidentes críticos e/ou de 

acidente. Entende-se por medida ativa de controle, aquela que se encontra em 

efetivo funcionamento e não a que tenha sido apenas implementada.  

As medidas de controle podem ser classificadas como coletiva, individual 

(incluindo aspectos comportamentais) e administrativa.  

EXPOSIÇÃO CONTROLE DETECÇÃO ProbabilidadeProbabilidadeEXPOSIÇÃO CONTROLE DETECÇÃO ProbabilidadeProbabilidade
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b) Efeito da Falha. Significa a natureza e extensão dos danos suscetíveis de serem 

produzidos pela situação de risco (severidade), se transformada em acidente.  

Quadro 6: Severidade. 

Severidade Peso Segurança e Saúde Ocupacional 

Baixa 1 

Potencial para gerar lesões desprezíveis. Exemplos: 
queimaduras de 1º grau, cortes, arranhões, traumas leves, 
choque elétrico abaixo de 50 volts, alergias ou vermelhidão 
na pele. Não há perda de tempo decorrente do acidente. 
(Acidente SPT).  

Média 3 

Potencial para causar lesões com afastamento do trabalho, 
como lacerações, cortes com suturas (pontos), 
queimaduras de 2º grau (vide observação abaixo), fraturas 
expostas ou não, porém localizadas em uma única região 
do corpo (braço / dedos / mão), torções, entorses, 
contusões, batida de pouca intensidade contra a cabeça, 
onde o serviço médico libere a vítima sem a necessidade de 
avaliação externa, choque elétrico acima de 50 volts, cuja 
corrente não passe pela região torácica, dermatites, 
doenças com desabilidades temporárias. Perda de tempo 
decorrente do acidente até 30 dias. 

Alta 5 

Potencial para causar lesões graves, debilitante, em várias 
partes do corpo ou que possa levar a fatalidade, tais como: 
amputação de qualquer porte, queimaduras de 3º grau, 
fraturas graves, múltiplas e/ou expostas, lesões 
incapacitantes ou fatais, Batida de alta ou média 
intensidade contra a cabeça, onde o serviço médico 
encaminhe a vítima para avaliação externa, choque elétrico 
acima de 50 volts cuja corrente passe pela região torácica, 
surdez, perda da visão. Perda de tempo decorrente do 
acidente acima de 30 dias ou por tempo indeterminado. 

Obs. 1: A lesão queimadura deverá ser analisada conforme a região do corpo 
possível de ser afetada e sua extensão; 

Obs. 2: O Choque elétrico também deve ser considerado como severidade ALTA, 
independente da parte do corpo atingida ou potencialmente atingida, quando 
tivermos na circunstância uma TENSÃO ALTA, que poderá originar uma 
lesão correlacionada a queimaduras graves e incapacitantes. 
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Quadro 7: Abrangência.  

Abrangência Peso 
Segurança e Saúde Ocupacional  

(Se a doença ou lesão abranger simultaneamente) 

Isolada 1 Até 2 (duas) pessoas 

Limitada 2 De 3 (três) até 20 (vinte) pessoas 

Ampla 3 
Mais que 20 (vinte) pessoas, ou que possa extrapolar os 
limites da área da empresa.  

As referências: 1, 2, 3 indicam o número de pessoas afetadas ou área possíveis de 
sofrer as consequências caso o evento ocorra. 

 

A determinação numérica do Efeito da Falha é determinada pela soma dos 

pesos identificados nas variáveis Severidade e Abrangência – Quadro 8 

abaixo.  

Quadro 8: Efeito da Falha.  

 

 

 

 

 

Quadro 9-a: Metodologia para classificação do risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVERIDADE ABRANGÊNCIA
Efeito da Efeito da 

FalhaFalha
SEVERIDADE ABRANGÊNCIA

Efeito da Efeito da 

FalhaFalha

EXPOSIÇÃO CONTROLE DETECÇÃO ProbabilidadeProbabilidade

SEVERIDADE ABRANGÊNCIA
Efeito da Efeito da 

FalhaFalha
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Quadro 9-b: Metodologia para classificação do risco.  

 

 

 

 

 

 

c) A Gravidade ou significância do Risco é determinada pela multiplicação dos 

pontos registrados nas colunas Probabilidade com os pontos registrados na 

coluna Efeito de Falha, como descrito no Quadro 10.  

Quadro 10: Tabela de classificação dos Riscos Ocupacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeito de definição de prioridades no estabelecimento de medidas de 

controle, a Empresa define a significância dos riscos como:  

a) RISCO TRIVIAL, que compreende o resultado obtido entre 6 a 12; 

b) RISCO TOLERÁVEL, que compreende o resultado obtido entre 14 a 21; 

c) RISCO MODERADO, que compreende o resultado obtido entre 24 a 40; 

d) RISCO SUBSTANCIAL, que compreende o resultado obtido entre 42 a 56; 

e) RISCO INTOLERÁVEL, que compreende o resultado obtido entre 63 a 72. 

Nota: Quando não se é possível cumprir o disposto no Procedimento 

Operacional, Instrução de Trabalho ou na APR que orienta a realização de 
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trabalho cujos riscos são classificados como SUBSTANCIAL e INTOLERÁVEL, 

o emprego da Recusa de Tarefa (RT) deverá ser feito, quando possível, em 

caráter obrigatório. Lembrando que a maioria das lesões graves e mortes 

decorrentes de acidentes envolvendo risco grave e iminente (substancial e 

intolerável – “A”) poderia ter sido evitada se o emprego da Recusa de Tarefa 

tivesse sido tratado como aspecto de obrigatoriedade, isto é, se as pessoas 

envolvidas no evento soubessem que a não utilização da RT ensejava 

penalidade severa.  

As medidas de controle indispensáveis e que deverão ser adotadas no controle 

dos riscos identificados e analisados, estão relacionadas no Quadro 11. Vale 

ressaltar, no entanto, que as medidas de controle constantes do Quadro 11, 

dependendo da natureza e extensão dos riscos avaliados, poderão requerer 

adaptações e/ou associação com outras medidas de controle, não mencionadas 

no referido Quadro.  

 
Quadro 11: Medidas de Controle sugeridas.  

RISCO MEDIDAS DE CONTROLE 

1 

(TRIVIAL) 
Entre 6 e 12 pontos 

1.1. Os controles deverão ser previstos nas OS, PO, IT ou 
APR;  

1.2. Registrar para controle estatístico e análise do ocorrido. 

2 

(TOLERÁVEL) 
Entre 14 e 21 pontos 

2.1. Os controles devem ser os previstos nas OS, PO ou APR; 
2.2. Pode-se ainda implementar uma ou mais ações mais 

econômicas (isolamento, auxílio visual, diálogo diários de 
segurança (DDS), etc.); 

2.3. Efetuar monitoramento para garantir a efetivação da ação. 

3 

(MODERADO) 
Entre 24 e 40 pontos 

3.1. Devem ser adotadas medidas de controle para redução ou 
eliminação do perigo ou do risco; 

3.2. Definição e implementação de medidas de controle, com 
data definida – inicio e conclusão – e responsável pela sua 
execução; 

3.3. Se a consequência do perigo/risco for extremamente 
prejudicial, uma avaliação mais detalhada poderá ser 
requisitada para estabelecer mais precisamente a 
probabilidade da ocorrência de acidente; 

3.4. Alertar o pessoal da área e envolvidos sobre o(s) perigo(s). 
3.5. Procedimentos de controle operacional deverão ser 

desenvolvidos em caráter obrigatório. 
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RISCO MEDIDAS DE CONTROLE 

4 

(SUBSTANCIAL) 
Entre 42 e 56 pontos 

4.1. Não iniciar as atividades até que o risco tenha sido 
reduzido ou controlado;  

4.2. Recursos específicos deverão ser previstos e apropriados 
para reduzir ou neutralizar o risco.  

4.3. Quando as atividades se encontrarem em andamento, 
uma ação de mitigação do risco deverá ser implementada 
em caráter de urgência; 

4.4. Alertar o pessoal da área sobre a situação de risco 
enquanto a ação de controle está sendo implementada; 

4.5. Sinalizar e isolar o local se necessário; 
4.6. A direção da Unidade Industrial deverá ser imediatamente 

informada da situação de risco; 
4.7. Procedimentos de controle operacional deverão ser 

desenvolvidos em caráter obrigatório.  

5 

(INTOLERÁVEL) 
Entre 63 e 72 pontos 

5.1. Não iniciar e nem continuar o trabalho nesta condição 
até que o risco tenha sido reduzido e/ou 
suficientemente controlado;  

5.2. Caso não seja possível reduzir ou controlar a situação de 
risco, a atividade deverá permanecer paralisada; 

5.3. A direção da Unidade Industrial deverá ser imediatamente 
informada da situação de risco; 

5.4. Procedimentos de controle operacional deverão ser 
desenvolvidos em caráter obrigatório. 

 

Nota importante: nas atividades onde os perigos e os riscos estão diretamente 

associados aos processos produtivos, isto é, inerentes às atividades, e não 

havendo meios de adotar controles cujo funcionamento não dependa do 

envolvimento (ação) das pessoas a eles expostas (movimentação de carga – 

metal líquido, por exemplo), o que se recomenda fazer é manter o sistema 

operacional em perfeita ordem de funcionamento (equipamentos submetidos a 

chek list realizado em conformidade com o Procedimento Operacional ou 

Instrução de Trabalho, com as anomalias identificadas, corrigidas), associado à 

competência das pessoas envolvidas no processo. Competência das pessoas 

implica necessariamente: conhecimento pleno da atividade, habilidade na 

execução das tarefas e disciplina rígida no cumprimento dos Procedimentos 

Operacionais (PO) ou Instrução de Trabalho (IT). A recomendação de não iniciar 

ou de interromper uma atividade enquadrada na categoria de risco substancial 

ou intolerável, como propostas nos itens 4.1 e 5.1, do Quadro 11, sem levar 

em conta a natureza da operação (se de fato essa recomendação poderá ser 

http://www.bing.com/images/search?q=chek+list&qpvt=chek+list&qpvt=chek+list&FORM=IGRE
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adotada), corre-se o risco do engessamento do sistema produtivo. Medidas de 

controle recomendadas, que pela natureza da operação ou da atividade, não são 

factíveis de ser implementadas, além de não atingir o objetivo esperado, 

compromete a credibilidade do sistema de segurança adotado pela empresa. 

Lembrando que um dos dilemas da segurança no trabalho, em algumas 

situações, consiste em conciliar as recomendações de prevenção de acidentes 

propostas por quem tem o olhar centrado nos perigos e riscos (engenharia de 

segurança), com a realidade vivenciada por quem está diretamente envolvido 

com o sistema produtivo (dono da área). Muitas vezes o que se coloca nos 

Procedimentos Operacionais (PO) ou Instruções de Trabalho (IT) com a 

finalidade de prevenir acidentes, não se cumpri, entre outros motivos, por 

absoluta inadequação do conteúdo do PO/IT em relação ao sistema produtivo. 

Quando isso ocorre, o desvio não se localiza no descumprimento do PO/IT, mas 

na sua incorreta formulação (redação). Ver Quadro 22, página 86.  

 

Analisada a situação de risco, passar à fase seguinte:  

QQUUIINNTTOO  PPAASSSSOO:: Adoção e Implementação de Medidas de Controle  

Em relação aos controles, é importante enfatizar que quanto mais adequadas forem 

as medidas de controle efetivamente implementadas e mantidas ativas – incluindo 

correção de distúrbios de comportamentos –, tanto menor é a probabilidade de 

ocorrência de incidentes críticos e de acidente. As medidas de controle são 

classificadas como:  

a. MEDIDA COLETIVA: quando se tratar edificações, de proteção de máquina, de 

bloqueios e de sinalização, por exemplo. As ações destinadas à proteção coletiva 

são normalmente idealizadas e desenvolvidas pelo setor de engenharia.   

b. MEDIDA INDIVIDUAL: quando se referir a aspetos comportamentais, como uso 

correto de EPI, aplicação prática de conteúdo de treinamentos, obediência às 

regras de trabalho e de segurança, entre outras;  

c. MEDIDA ADMINISTRATIVA: quando se referir a itens do ordenamento formal do 

trabalho (elaboração ou revisão de PO, IT ou APR), jornada incompatível com a 
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natureza do trabalho, horário, rodízio ou revezamento, tempo máximo de 

exposição a determinados riscos, entre outras.  

A manutenção das medidas de controle depende do contínuo atendimento aos 

procedimentos estabelecidos e das condições físicas do local de trabalho. O 

gerenciamento dos riscos identificados e avaliados mediante o emprego de 

práticas seguras, que resultem na melhoria contínua da Segurança e Saúde no 

Trabalho, poderá ser realizado seguindo o fluxo proposto no Quadro 12.  

Quadro 12: Fluxograma: Percepção de Perigos e Riscos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIADOS.  Nas páginas de 21 e 22 estão 

listadas algumas situações de riscos que foram identificadas e avaliadas por 

participantes de treinamento em percepção e avaliação de riscos (supervisores e 

coordenadores) das áreas operacionais de Unidades Industriais de Siderurgia.  

Nota: Os riscos identificados nas caminhadas de segurança deverão ser 

transcritos para o Quadro 13, seguindo os modelos dispostos nas páginas 21 e 

22.  

 

1.3. Estudo de condições de riscos identificadas 

Como complemento ao mapeamento dos riscos existentes na empresa e definição 

de seu status atual, sugerimos estudar o histórico de riscos identificados por meio de 
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auditorias realizadas, sobretudo por gerentes e coordenadores, seguindo o disposto 

no Quadro 14, página 23. Independentemente do modelo de gestão das ações de 

SST adotado pela empresa, faz-se necessário manter atualizado o status dos riscos 

identificados e com medidas de controle definidas. A maioria esmagadora dos riscos 

existentes nos ambientes de trabalho são conhecidos pela população a eles 

exposta, o que falta é implementar e manter ativas as medidas de controle 

recomendadas. Sugerimos ainda identificar os motivos da não adoção das medidas 

de controle recomendadas. Fazer essa anotação na coluna: observações, do 

formulário proposto. 

Outro aspecto relevante na gestão das ações de SST é o acompanhamento 

sistemático das tomadas de decisões em relação aos acidentes ocorridos nos dois 

últimos anos, seguindo o disposto no Quadro 15, página 24. Verificar o que foi 

apurado como causa dos acidentes e se as medidas de controle recomendadas 

foram implementadas totalmente, se parcialmente implementadas ou não 

implementadas. Esse exercício é importante porque através dele é possível verificar 

o histórico das causas dos acidentes.  

 

 



Quadro 13: Modelo simplificado para identificação e avaliação de riscos no trabalho.  

ÁREA OPERACIONAL: .............................. SETOR: ....................................... SUPERVISÃO: ............................... DATA: ...... / ...... / ...... 

Item ATIVIDADE CONDIÇÃO DE RISCO 

PROBABILIDADE 
(Variáveis) 
E + C + D 

EFEITO DA 
FALHA 

(Variáveis) 
S + A 

CLASIFICAÇÃO 
DO RISCO 

MEDIDAS DE CONTROLE 

E C D P S A EF 

            

            

            

            

Probabilidade = (E) Exposição + (C) Controle + (D) Detecção Efeito da Falha = (S) Severidade + (A) Abrangência Risco = (P) Probabilidade X (EF) Efeito da falha 
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SITUAÇÕES DE RISCOS IDENTIFICAS E  AVALIADAS  

ÁREA OPERACIONAL: Aciaria  SETOR: Lingotamento Contínuo SUPERVISÃO: ............................... DATA: ...... / ...... / ...... 

Item ATIVIDADE 
CONDIÇÃO DE 

RISCO 

PROBABILIDADE 
(Variáveis) 
E + C + D 

EFEITO DA 
FALHA 

(Variáveis) 
S + A 

CLASIFICAÇÃO 
DO RISCO 

MEDIDAS DE CONTROLE 

E C D P S A EF 

01 
Adição de pó 
fluxante sobre o 
metal líquido. 

Trabalho com 
risco de projeção 
de materiais sobre 
pessoas (metal 
líquido). 

3 2 2 7 5 1 6 Substancial 

1. Cumprir a instrução de trabalho (IT) para a atividade; 

2. Ser treinado para realizar atividades na área do 
Lingotamento Contínuo; 

3. Utilizar os EPI apropriados para a atividade com metal 
líquido; 

4. Bloquear o acesso de pessoas não autorizadas na área de 
risco; 

5. Utilizar rodo com cabo com comprimento mínimo de 1m; 

6. Não lançar o pó durante a troca da panela; 

7. Fazer uso da Recusa Compulsória de Tarefa na 
impossibilidade de cumprir itens da IT classificados como 
Substancial ou Intolerável; 

8. Não iniciar e nem continuar o trabalho até que a condição de 
risco tenha sido reduzida ou eliminada. 

Trabalho com 
risco de queda de 
mesmo nível. 

3 3 2 8 3 1 4 Moderado 

1. Obedeça a sinalização existente; 

2. Não falar ao celular enquanto estiver se locomovendo; 

3. Locomova-se de forma ordenada. Não corra. 

Probabilidade = (E) Exposição + (C) Controle + (D) Detecção Efeito da Falha = (S) Severidade + (A) Abrangência Risco = (P) Probabilidade X (EF) Efeito da falha 
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SITUAÇÕES DE RISCOS IDENTIFICAS E  AVALIADAS  

ÁREA OPERACIONAL: Aciaria SETOR: ....................................... SUPERVISÃO: ............................... DATA: ...... / ...... / ...... 

Item ATIVIDADE 
CONDIÇÃO DE 

RISCO 

PROBABILIDADE 
(Variáveis) 
E + C + D 

EFEITO DA 
FALHA 

(Variáveis) 
S + A 

CLASIFICAÇÃO 
DO RISCO 

MEDIDAS DE CONTROLE 

E C D P S A EF 

01 
Operação de 
empilhadeira na 
área da Aciaria. 

Trabalho sujeito à 
colisão / Batida 
contra / 
Tombamento da 
empilhadeira 

3 3 1 7 5 1 6 Substancial 

1. Operador capacitado, habilitado e autorizado; 

2. Operar equipamentos em perfeita ordem de funcionamento; 

3. Realizar regularmente check-list de Pré-Uso. (Não foi 
realizado pelo operador); 

4. Ter conhecimento das condições de risco da área e da 
atividade;  

5. Cumprir a instrução de trabalho (IT);   

6. Fazer uso da Recusa obrigatória de Tarefa na 
impossibilidade de cumprir itens da IT classificados como 
Substancial ou Intolerável.  

02 

Acompanhamento 
de Produção e 
inspeção em 
equipamentos da 
área. (Atividades 
operacionais) 

Trabalho com 
deslocamento em 
níveis diferentes; 
risco de quedas 
(Escadas e 
passarelas). 

1 3 1 5 3 1 4 Tolerável 

Ao descer e subir escadas: 

1. Obedeça a sinalização existente; 

2. Utilize os corrimãos; 

3. Utilize os três pontos de apoio; 

4. Locomova-se de forma ordenada. Não corra. 

Probabilidade = (E) Exposição + (C) Controle + (D) Detecção Efeito da Falha = (S) Severidade + (A) Abrangência Risco = (P) Probabilidade X (EF) Efeito da falha 

Nota: as medidas de controle foram formuladas pelos participantes do treinamento de supervisores e coordenadores.  
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Quadro 14: Histórico de não conformidades identificadas em auditorias realizadas pela gerência da área.  

Não conformidades identificadas 

Não conformidades 

Natureza 
Medidas de controle implementadas 

OL MA 
SST 

FT FA DC  IT IP IG Observações 

1.       1.      

2.       2.      

3.       3.      

4.       4.      

5.       5.      

 

OL – Organização e Limpeza 
MA – Meio Ambiente 
SST – Segurança e Saúde no Trabalho: 
 FT – Falha Técnica 
 FA – Falha Administrativa 
 DC – Distúrbio de Comportamento 

 
IT – Implementadas Totalmente 
IP – Implementadas Parcialmente 
IG – Ignoradas  

  

 

O histórico das não conformidades identificadas pelas auditorias ajudará na identificação das adequações e inadequações relacionadas às medas de controle.     
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Quadro 15: Histórico acidentário – 2012 a 2014.  

Tomadas de decisões em relação aos acidentes ocorridos nos dois últimos anos  

Acidentes CPT 
2012 e 2014 

Causas apuradas 
Natureza Medidas de controle 

FT FA DC  IT IP NI Observações 

          

          

          

          

          

          

 

FT – Falha Técnica (condição insegura) 
FA – Falha Administrativa (aspectos organizacionais) 
DC – Distúrbio de Comportamento (erros e/ou violações) 

 IT – Implementadas Totalmente 
IP – Implementadas Parcialmente 
NI – Não Implementadas 

 

 

Nota: Comparar o perfil acidentário (incidentes críticos e acidentes CPT e SPT) atual com o perfil dos anos 2012 a 2014. Comparar o histórico de causas das 

ocorrências nos períodos mencionados. 
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2. OBSERVAÇÃO E ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 

 

2.1. Considerações Gerais:  

Observar (perceber) e abordar trabalhadores se expondo, de maneira incorreta, a 

riscos de acidentes no trabalho, seguidas da adoção das medidas de correção 

devidas, se constituem numa das ações de controle de alta relevância na prevenção 

de acidentes. Esse exercício, no entanto, requer do observador conhecimento pleno 

das atividades desenvolvidas pela população que se transformará em objeto da 

observação. Em outras palavras, o observador precisa, necessariamente, conhecer 

em detalhes o trabalho desenvolvido pelo público observado, bem como o conteúdo 

dos Procedimentos Operacionais (PO) ou Instruções de Trabalho (IT) que orientam 

sua realização. Essa iniciativa é de grande valia, principalmente na identificação e 

correção de desvios de conduta dos colaboradores no exercício de suas atividades 

de rotina, notadamente daquelas cuja realização é orientanda por regras 

formalmente prescritas – PO, IT ou APR. Lembrando que tão ou mais importante do 

que observar os desvios cometidos pelo colaborador no exercício do trabalho é 

identificar os motivos (ativadores) que o levaram a cometê-los. (3) Ver Quadros 21, 

22 e 23, páginas 86 e 87.  

A abordagem comportamental consiste em conversar, de maneira franca e aberta, 

com o colaborador cujo comportamento em relação às regras de segurança, no 

momento da observação, não é condizente com os padrões estabelecidos pela 

empresa, e convencê-lo da necessidade de rever suas atitudes diante dos desvios 

observados ou explicar porque está agindo daquela maneira.(4) Ressaltando que o 

sucesso da ação vai depender, entre outras variáveis, da capacidade do observador 

de convencer o colaborador faltoso da veracidade do que foi observado. 

                                                 
3
  Considerando que o comportamento manifesto pelos colaboradores, no que tange ao exercício do 

trabalho, resulta da combinação de variáveis envolvendo condições físicas do ambiente laboral, 
dos elementos constitutivos de sua organização, incluindo treinamento, controle e avaliação de 
desempenho, é de fundamental importância que esses itens sejam incluídos no inventário dos 
riscos e suficientemente estudados.  

4
  É de fundamental importância que os padrões de trabalho oferecidos aos colaboradores, incluindo 

PO, IT, PT e APR, sejam de boa qualidade, de fácil e entendimento e factíveis de serem 
efetivamente cumpridos.  
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Experiências vivenciadas por meio desse expediente têm demonstrado que o 

colaborador flagrado em ação de desvio de conduta em relação ao trabalho, 

sobretudo procedimentado, não importa a natureza do desvio, só toma a iniciativa 

voluntária de rever suas atitudes quando plenamente convencido da falha que se 

está cometendo. Ressaltando que desvios – erros e/ou violações –, cometidos e não 

corrigidos imediatamente, com o passar do tempo, passam a ser vistos e tratados, 

por parte de quem os pratica, como situações normais de trabalho. E é precisamente 

nessa particularidade que se localiza a maior resistência às mudanças de atitudes, 

sobretudo de parte dos trabalhadores. As cobranças feitas no momento da 

abordagem comumente recaem sobre desvios – erros e/ou violações -, cometidos 

em outras circunstâncias e momentos e não corrigidos. Raramente se observa uma 

violação sendo cometida pela primeira vez, especialmente quando se trata de 

violação de regras prescritas: PO, IT ou APR.  

É certo que há outras formas de levar o colaborador (trabalhador e/ou liderança) à 

mudança de atitudes face ao cometimento recidivo de erros ou de violações 

deliberadas de regras de segurança, que não passam pelo exercício persistente do 

convencimento, que em última instância, significa educação continuada. O emprego 

da Política de Consequências, nos seus aspectos corretivos, feito com base no 

procedimento que orienta a sua correta aplicação, é uma delas. (5)  

O caminho escolhido pela direção da empresa na construção de ambientes seguros 

de trabalho não se vincula apenas ao estágio de maturidade em SST vivenciado por 

ela, embora seja este de alta relevância. Outras variáveis, como ocorrência de 

acidentes graves, com repercussão negativa, sobretudo na imagem da empresa, 

terminam desempenhando papel decisivo nas tomadas de decisões relativas ao 

tema.  

NOTA IMPORTANTE: Independentemente dos critérios adotados na promoção das 

mudanças de comportamento em relação à segurança no trabalho, as ações que 

                                                 
5
  Política de Consequência, nos seus aspectos corretivos, não significa apenas aplicação de ações 

de natureza constrangedora, como alerta preventivo, advertência escrita, suspensão ou demissão, 
mas também e principalmente, rigor no acompanhamento das atividades do colaborador, correção 
imediata de desvios – erros e violações –, seguida de avaliação sistemática de desempenho. 
Quando o colaborador faltoso é colocado na zona de observação da liderança, seguida da 
aplicação das medidas corretivas devida, as mudanças de atitudes comumente se verificam. 
Entende-se por medida corretiva, ajuda ao colaborador faltoso na busca por acertos.  
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produzem melhores resultados são aquelas em que o tempo percorrido entre a 

constatação do desvio e a abordagem do colaborador que o tenha cometido seja o 

mais curto possível, de preferência, concomitante. Poucas são as evidências de 

mudanças de atitudes em relação ao cometimento de desvios, especialmente 

violação de regras de segurança, quando não se toma medida corretiva no exato 

momento da constatação do desvio. Programas de gestão comportamental em SST 

que acumulam milhares de observações de desvios, desprovidas das abordagens e 

correções correspondentes, dificilmente geram os resultados almejados.  

 

2.2. Alinhamento de conceitos 

a. Comportamento de risco. Significa realizar as atividades laborais em desacordo 

com os padrões estabelecidos pela empresa. Comportamento este que poderá 

resultar na ocorrência de incidente crítico ou de acidente.  

b. Comportamento seguro. Significa agir de maneira correta em relação ao 

enquadramento antecipado do trabalho: PO, IT ou APR. Não cometer e nem 

permitir o cometimento de desvios: erros e/ou violações de regras de trabalho 

e/ou de segurança. Comportamento seguro significa trabalhar corretamente, isto 

é, trabalhar em conformidade com as regras instituídas pela empresa – 

Procedimento Operacional (PO), Instrução de Trabalho (IT) ou orientações 

verbais feitas pela liderança.  

c. Observação e abordagem comportamental: Consiste em observar a dinâmica 

do trabalho e, quando da constatação de desvios, conversar amistosamente com 

o trabalhador sobre o desvio identificado e convencê-lo da necessidade do 

alinhamento de conduta, isto é, de se comportar em conformidade com as regras 

e diretrizes estabelecidas pela empresa. 

 

2.3. Passos para uma correta abordagem comportamental  

a. Observar o trabalhador na execução da atividade para compartilhar e discutir 

com ele as mudanças, porventura, necessárias;  
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b. Iniciar a abordagem comentando preferencialmente os comportamentos seguros 

observados, reforçando-os positivamente; 

c. Apresentar-se ao trabalhador, de forma amigável, procurando estabelecer com 

ele uma relação de confiança mútua;  

d. Obter a atenção do trabalhador, se necessário, interrompendo 

momentaneamente a atividade que ele esteja realizando, caso isso seja possível; 

e. Demonstrar preocupação com a Saúde e Segurança do Trabalhador; 

f. Discutir sobre os desvios observados, gerando reflexão sobre a segurança no 

trabalho (fazer o trabalhar entender o que poderia ocorrer caso não aja mudança 

de atitude de sua parte);  

g. Apontar os desvios observados comparando-os com a maneira correta de 

realizar a atividade;  

h. Solicitar do trabalhador sugestões sobre a maneira mais adequada de realizar a 

atividade com a segurança requerida. Não é raro o trabalhador sugerir 

alternativas melhores do que as previstas nos Procedimentos Operacionais ou 

nas Instruções de Trabalho; 

i. Perguntar ao trabalhador se existem outras situações de segurança que ele 

gostaria de discutir para melhorar o seu desempenho;  

j. Procurar obter o compromisso do trabalhador na correção dos desvios 

observados. 

 

2.4. Condições de Risco Substancial ou Risco Intolerável 

Caracteriza-se como Risco Substancial ou Intolerável – “A” uma situação de 

desvio observada, que poderá ocasionar, num dado momento, um acidente de alta 

gravidade.  

Exemplos de situações: 

 Atividade em telhados sem ancoragem na linha de vida ou outras ações de 

prevenção contra quedas; 
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 Atividade em espaço confinado desenvolvida por uma única pessoa; 

 Operador posicionado sob carga suspensa;  

 Mantenedor realizando atividade de manutenção sem bloquear o equipamento.  

 Deixar de portar detector de CO em área considerada de alto risco. 

 Transitar e/ou permanecer sob carga suspensa em movimento. 

 Deixar de portar equipamento de proteção individual de uso obrigatório. 

 

2.4.1. Atuação do observador 

O observador deverá, quando possível, solicitar a interrupção da atividade. Essa 

intervenção deve ser realizada de forma adequada, evitando, pela surpresa do 

observador, agravar a condição de risco a que o trabalhador está exposto.  

Passos a serem seguidos: 

a. Conseguir a atenção do trabalhador, sem agravar a situação e interromper a 

atividade desenvolvida por ele, se necessário e se for possível; 

b. Questionar, de forma direta, sua forma de atuação nesta atividade e/ou a 

condição em que a mesma está sendo realizada; 

c. Questionar o não uso do “Direito de Recusa de Tarefa”, quando julgado 

necessário;  

d. Obter do trabalhador e do seu supervisor o compromisso de corrigir os desvios 

observados.  

e. Avaliar se o desvio observado se enquadra como erro ou como violação e 

verificar sua conexão com a “Política de Consequências” da Empresa;  

f. Compartilhar o aprendizado com outros colaboradores, nos momentos e 

ambientes adequados.  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Verificar no decorrer da observação as condições físicas da área onde está 

sendo realizada a observação, não deixando de concentrar-se na atividade que 

está sendo realizada pelo trabalhador, objeto da observação.  
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 A intervenção deverá ser realizada de forma adequada, evitando, pela presença 

do observador, agravar a condição de risco a que o trabalhador está exposto; 

 Evitar falar com o trabalhador enquanto ele ainda estiver realizando atividade;  

 Desobediências às Regras Ouro ou Regras Específicas devem ser resolvidas 

imediatamente e/ou transferidas para o supervisor da área, que adotará as 

providências devidas. 

 A ocorrência de ato faltoso em mais de uma reincidência, enquadrado nas 

categorias de risco (trivial e tolerável) conforme mostrado no Quadro 10, página 

14, deve ser cumulativa. Nestes casos, aplicam-se as medidas administrativas 

conforme procedimento (verificar procedimento interno que trata do assunto). 
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3. TREINAMENTO PRÁTICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 

PARA OPERADORES – Monitoria orientada 

 

Ao realinhar os treinamentos oferecidos aos trabalhadores para o exercício correto 

do trabalho, orientado por regras formais, com vista à prevenção de acidente, é de 

fundamental importância levar em conta as variáveis apresentadas abaixo:  

a) Definição criteriosa do conteúdo dos treinamentos. O conteúdo dos 

treinamentos deverá ser definido com base nas reais necessidades das áreas 

operacionais, com foco nas exigências do trabalho e nas orientações contidas 

nos Procedimentos Operacionais (PO), nas Instruções de Trabalho (IT) nas 

Análises Preliminares de Risco (APR), e em outras regras prescritas envolvendo 

aspectos de segurança.(6) A participação da liderança e dos trabalhadores 

veteranos na definição do conteúdo dos treinamentos é decisiva.   

b) Método ou estratégia de ensino utilizada na adoção dos treinamentos. As 

estratégias de ensino deverão ser centradas no desenvolvimento das atividades 

de rotinas dos operadores, com destaque para o conteúdo dos procedimentos 

operacionais e de outras regras prescritas. O treinamento deverá ter o seu eixo 

voltado para os aspectos práticos das operações desenvolvidas pelos aprendizes 

e ser conduzido por padrinhos monitores – conhecedor das demandas do 

trabalho –, em observância às orientações descritas a partir da página 37, do 

presente texto, com destaque para as atribuições do padrinho/monitor.  

c) Avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem deverá fazer parte 

das estratégias de ensino/aprendizagem e será feita pelos padrinhos monitores 

seguindo as orientações descritas a partir da página 37, do presente texto.  

                                                 
6
  É conveniente enfatizar que normas, procedimentos operacionais, instruções de trabalho ou ordens 

verbais se constituem em orientações a que os trabalhadores necessariamente devem obediência. 
Normas ou Instruções de Trabalho significa orientação afeta a todos os envolvidos nas atividades 
laborais, de como se comportar (agir) face à ocupação; proceder significa agir, ação. Logo, 
quaisquer orientações, escritas ou verbais, passadas aos trabalhadores se traduzem em normas 
de conduta, no jeito de agir, de realizar as atividades laborais. Lembrando que a ausência de 
orientação, da mesma forma, traduz-se em norma de conduta. Quando o trabalhador não é 
suficientemente orientado para o exercício correto do trabalho, suas atitudes, certas ou erradas, 
não deixam de ter caráter normativo.  
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d) Acompanhamento e avaliação da aplicação prática dos conteúdos 

ministrados e aprendidos. Essa avaliação deverá ser feita pelos padrinhos 

monitores e cobrirá todas as etapas do treinamento. Não basta ter garantia de 

que o aprendiz assimilou o que lhe foi ensinado, é necessário avançar no 

acompanhamento e aferição da aplicação prática dos conteúdos aprendidos. (7)  

e) Escolha e capacitação dos padrinhos monitores. Os monitores deverão ser 

escolhidos, mediante critérios previamente definidos, entre os membros das 

equipes de trabalho. A capacitação dos monitores deverá atender os requisitos 

mínimos descritos a partir da página 37, do presente texto.  

Dos requisitos enumerados acima, merece destaque o acompanhamento da 

aplicação prática dos conteúdos ministrados e aprendidos. Essa ação é de suma 

importância e sua efetivação é de responsabilidade dos padrinhos monitores, 

compartilhada com os coordenadores, supervisores e/ou líderes das áreas 

operacionais.  

Outro aspecto relevante a ser tratado nos treinamentos diz respeito aos índices de 

aprendizagem, que em nenhuma hipótese, poderão ser inferiores a 80% dos 

conteúdos ministrados. Para cumprimento de Procedimento Operacional (PO) ou 

Instrução de Trabalho (IT) que orientem os trabalhos em situações de risco grave 

(substancial ou intolerável – “A”), sobretudo enquadrado na categoria de 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, facilitadores, encarregados e líderes de 

equipes) 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. Daí a 

importância das avaliações. É importante enfatizar que essa exigência tem conexão 

direta com todas as variáveis envolvendo especialmente do trabalho 

procedimentado, e ainda, com a aplicação da Política de Consequências, nos seus 

aspectos corretivos.  

                                                 
7
  Não é prática corrente nas empresas brasileiras avaliar, formalmente, a aplicação prática dos 

conteúdos ministrados nos treinamentos ministrados.  
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O sistema de capacitação desenvolvido por meio de monitoria orientada, resume-

se numa experiência simples, porém altamente eficaz quando realizada de maneira 

correta. O foco da aprendizagem deverá ser centrado, a princípio, nas tarefas 

padronizadas, com ênfase nos aspectos práticos. A monitoria orientada visa, além 

de ensinar o exercício correto do trabalho, avaliar cotidianamente o desempenho do 

aprendiz, corrigir, 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 

violações – na execução das tarefas, especialmente daquelas orientadas por 

Procedimentos Operacionais (PO) ou Instruções de Trabalho (IT), 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 correspondência 

direta com o que lhe foi dito e/ou ensinado anteriormente. Desvios, 

independentemente de sua natureza (erros ou violações), que não são corrigidos, no 

exato momento de sua constatação, tendem a se transformar, no imaginário do 

colaborador aprendiz, em “acertos”, isto é, em situações aceitáveis por parte de 

quem deveria corrigi-las. Ver nota importante, página 26. 

Sobre essa questão, vale ressaltar que nos estudos realizados pela JCO, 

envolvendo acidentes graves, com causa nominada de desvios de comportamento 

no cumprimento de Procedimentos Operacionais ou Instruções de Trabalho, tem 

sido possível estabelecer conexão direta entre os desvios nominados e suas 

verdadeiras origens, isto é, o que motivou sua ocorrência: violações e erros não 

corrigidos no exato momento de sua constatação, repetidos ao longo do tempo, se 

transformaram em “acertos”, no imaginário dos trabalhadores. (8)  

                                                 
8
  Em um dos acidentes, envolvendo fatalidade, estudado pelos técnicos da JCO, o trabalhador 

morreu atingido por uma peça pesada, mantida suspensa por meio de uma ponte rolante, enquanto 
eram realizadas operações de soldagem. O Procedimento Operacional que orientava a realização 
das operações de soldagem recomendava a utilização de escoramento apropriado da peça que 
estava sendo soldada. 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 
suspensa pela ponte rolante. Esse é o típico erro grave, que por repetição e por falta de correção, 
terminou se transformando em acerto no imaginário dos operadores envolvidos na operação.  
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Voltando ao treinamento, ao final do processo de capacitação, o aprendiz deverá ser 

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

seu comprometimento e desempenho no decorrer do acompanhamento. A 

aprendizagem ou acompanhamento será concluído quando o padrinho/monitor 

considerar o aprendiz em condições de ser liberado do treinamento.  

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 

ele foi preparado.  

Estudos realizados em várias empresas que adotaram a estratégia de monitoria 

orientada (padrinho monitor) nos processos de capacitação, seja de operadores ou 

de lideranças, não evidenciaram sobrecarga de trabalho para seus condutores 

(padrinhos) que comprometesse suas atividades de rotina. Pelo contrário, o 

comprometimento está justamente na não preparação dos novatos para o exercício 

correto do trabalho.  

É importante enfatizar que a prática de monitoria orientada 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 idéia 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 monitoria orientada for utilizada como estratégia de ensino/aprendizagem em 

segurança no trabalho, deverá ser bem feita e rigorosamente acompanhada, 

avaliada e aferida. O supervisor, facilitador ou líder de equipe, ao ser informado pelo 

padrinho/monitor da conclusão do acompanhamento do aprendiz, deverá conferir 

(estudar), com o devido rigor, o parecer (relatório sucinto) que acompanha essa 

informação, isto é, verificar se o calendário do treinamento foi rigorosamente 
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cumprido, se o conteúdo prescrito foi suficientemente ministrado, aprendido e 

aferido. É dever do supervisor, facilitador ou líder de equipe, certificar-se de que o 

aprendiz está, de fato, apto ao trabalho para o qual fora preparado. 

As atividades de padrinho/monitor deverão 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. Outro pré-requisito exigido do 

padrinho/monitor é a disposição manifesta para aprender e principalmente para 

ensinar. Ressaltando que nenhum colaborador poderá exercer a atividade de 

padrinho/monitor, ainda que constante de suas atribuições, sem antes ter passado 

por treinamento específico para o desempenho da referida atividade. (9)  

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 

planos de desenvolvimento das lideranças – principalmente de coordenadores, 

supervisores, facilitadores, encarregados ou líderes de equipe – a incumbência de 

preparar pessoas para substituí-las, com desempenho aceitável, quando se fizer 

necessário. Aliás, a preparação de substitutos deveria fazer parte das atribuições 

nominais de todos os colaboradores, independentemente da função ou cargo que 

exerçam e que demandam conhecimento específico e experiência. É absolutamente 

necessário fazer o colaborador que vai acumular a função de monitor entender e 

aceitar que a preparação de substituto não implica fragilizá-lo no exercício de sua 

função, mas apenas e tão somente atender a uma diretriz da organização que visa 

estabilizar o seu sistema de gestão de pessoas. A ausência dessa iniciativa costuma 

gerar nas empresas, especialmente naquelas onde o colaborador poderá recorrer à 

aposentadoria especial, enormes dificuldades na reposição de mão de obra com a 
                                                 
9
  Do conteúdo do treinamento do padrinho/monitor deverão constar: estudo dos Procedimentos 

Operacionais (PO) ou Instruções de Trabalho (IT) e demais regras de trabalho envolvendo SST, 
noções básicas de percepção e de controle de riscos, principalmente distúrbios de comportamento, 
noções de abordagem, de conversação, negociação, fundamentos básicos de recusa de tarefa, 
Política de Consequências, comunicado de risco, entre outros itens.  
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desenvoltura requerida. (10) Evidentemente não se trata de uma experiência fácil de 

ser efetivada numa cultura de trabalho como a brasileira, egressa do escravismo. 

Mas, se houver boa vontade, clareza de propósito e fluência de comunicação, é 

possível, ao longo do tempo, fazer com que a experiência se transforme em 

elemento da cultura dominante das relações de trabalho da empresa.  

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 ou 

ações destinadas à prevenção de acidentes. Vai-se gastar tempo em familiarizar o 

contratado com as diretrizes e ações de segurança 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 conferido outra feição à iniciativa, reforça a inclusão 

das partes interessadas, com a transparência que uma iniciativa dessa natureza 

requer. Lembrando que ausência de transparência em relação à referida iniciativa, 

pode levar as pessoas nela envolvidas a falsa ideia (cisma) de que estão 

trabalhando na preparação de quem vai tomar os seus respectivos lugares.  

Abaixo, segue-se uma descrição sucinta de competências, atribuições das partes 

envolvidas diretamente no modelo de treinamento proposto: do Padrinho (monitor), 

do Afilhado (aprendiz) e do Supervisor/facilitador ou líder de equipe das áreas 

operacionais: (11)  

 

                                                 
10

  Na preparação de monitores para capacitar operadores e principalmente na capacitação de líderes 
(coordenadores, facilitadores, supervisores e líderes de equipes) 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.  

11
  Entende-se por aprendiz, sobretudo em relação ao acompanhamento de PO ou IT, qualquer 
colaborador, novato e/ou veterano, que esteja sendo treinado para trabalhar em atividades 
orientadas por regras formais utilizando-se o método de monitoria orientada.  
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É DE COMPETÊNCIA DO PADRINHO/MONITOR, ENTRE OUTRAS AÇÕES  

1. Assinar o termo de compromisso de acompanhamento e capacitação do 

afilhado (aprendiz).  

2. Submeter-se ao treinamento de monitores, com comprovação formal de 

aprendizagem de no mínimo 80% dos conteúdos constantes do treinamento.  

3. Elaborar ou ajustar, com base nas necessidades e nas diretrizes de SST da 

empresa, o planejamento das atividades que serão desenvolvidas pelo 

aprendiz. Essa ação é desenvolvida em conjunto com a supervisão ou 

facilitador da área, técnicos do SESMT e das equipes do RH.  

4. Desenvolver com o aprendiz os fundamentos básicos de percepção e de 

controle de risco, incluindo distúrbios de comportamento, com ênfase na 

correção de erros e principalmente em violações de regras de segurança de 

outras orientações recebidas.  

5. Instruir o aprendiz nas práticas de trabalho prescrito: Procedimento Operacional 

(PO), Instruções de Trabalho (IT) incluindo as Regras de Ouro ou Regras 

Específicas, Recusa de Tarefa (RT) e Análise Preliminar de Risco (APR). 

6. Acompanhar o aprendiz diariamente nas suas atividades.  

7. Proceder à avaliação da aprendizagem do aprendiz, conferindo nota de 

desempenho e de conceitos relacionados à motivação, assiduidade, 

sociabilidade, disciplina, entre outras.  

8. Orientar e cobrar o uso correto e obrigatório dos EPI e de outros dispositivos de 

Segurança no Trabalho.  

9. Orientar, incentivar e cobrar do aprendiz sua participação nos eventos internos 

da empresa, com destaque para os DDS.  

10. Prestar ao aprendiz informações de como se comportar diante de situações de 

emergência.  

11. Não permitir ao aprendiz desenvolver atividades, incluindo operação de 

máquinas e/ou equipamentos, para as quais não tenha sido treinado, com a 

respectiva comprovação formal de aprendizagem e sem autorização expressa.  
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12. Observar e corrigir, de imediato, desvios (erros e violações) cometidos pelo 

aprendiz, mostrando onde ele errou e valorizando seus acertos.  

13. Mostrar e discutir com o aprendiz as situações decorrentes de suas atitudes 

(negligência e/ou imprudência) que são suscetíveis de reprimenda ou de 

aplicação de medidas disciplinares.  

14. Transmitir para o aprendiz os princípios básicos de cortesia, cooperação, 

solidariedade e respeito aos colegas de trabalho.  

15. Ensinar e incentivar o aprendiz a relatar nos DDS todas as anomalias e quase 

acidentes percebidos por ele no decorrer da jornada de trabalho.  

16. Promover, semanalmente, a avaliação de desempenho do aprendiz, com as 

devidas anotações no prontuário de acompanhamento.  

17. 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 de trabalho.  

18. Preencher, assinar e encaminhar ao supervisor, facilitador ou líder de equipe o 

termo de conclusão do acompanhamento do aprendiz.  

Observação: se houver mais de um padrinho/monitor atuando na mesma área 

recomenda-se promover reuniões quinzenais ou mensais para atualização e 

compartilhamento de experiências entre eles.  

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO AFILHADO (APRENDIZ) (12) 

1. Ler e assinar o termo de responsabilidade do treinamento monitorado.  

2. Estudar e cumprir as regras de trabalho e de segurança.  

3. Seguir rigorosamente as orientações transmitidas pelo padrinho (monitor).  

                                                 
12

  Recomenda-se não permitir o acesso de trabalhador novato às áreas operacionais da empresa 
sem antes ter passado pelos treinamentos específicos exigidos pela área 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 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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4. Recorrer ao padrinho para dirimir dúvidas, solicitar esclarecimentos e 

orientações em relação ao trabalho que esteja sendo desenvolvido.  

5. Participar de todos os eventos constantes da programação do treinamento, 

incluindo os DDS.  

6. Submeter-se aos exames (avaliações escritas e orais) exigidos pelo 

treinamento.  

7. 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 2 meses.  

 Transferido de outra Gerência, com experiência na função – mínimo de 1  

mês.  

 Transferido de outra Gerência ou da mesma Gerência, sem experiência na 

função – mínimo de 3 meses.  

 Por definição do padrinho (monitor).  

NOTA: A retirada da braçadeira só poderá ser feita por decisão do 

padrinho/monitor, após a conclusão do acompanhamento, mediante a aferição 

da aprendizagem. A aferição será feita pela média das notas obtidas no 

decorrer do treinamento. 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 e auxilia no processo de inclusão 

do aprendiz.  
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SUPERVISOR, FACILITADOR OU 

LÍDER DE EQUIPE DA ÁREA OPERACIONAL 

1. Selecionar e nomear os padrinhos/monitores 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/monitores.  

4. Promover encontros quinzenais ou mensais com os padrinhos/monitores de sua 

respectiva área de atuação, com vista à troca de experiências e alinhamento de 

ações.  

5. Resolver, quando procedente, as demandas dos padrinhos.  

6. Avaliar o desempenho dos padrinhos, reconhecendo e valorizando os acertos e 

corrigindo os desvios ou insuficiência de desempenho. Um desvio que deve ser 

corrigido tão logo seja constatado é a manifestação de desinteresse pela 

atividade educativa. O interesse pela aprendizagem por parte do aprendiz 

decorre do interesse demonstrado, primeiro, pelas lideranças da área (Gerente e 

supervisor), depois, pelo padrinho/monitor. Onde não há interesse 

suficientemente demonstrado, por parte do supervisor da área e do monitor, não 

haverá aprendizagem. O programa, nessa circunstância, nasce falido. O fato de 

muitas iniciativas de treinamento monitorado não darem certo, em muitos 

aspectos, deve-se a ausência de demonstração de interesse pelo método de 

ensino, sobretudo por parte dos tomadores de decisões – gerentes e 

supervisores. 

7. Receber, avaliar, aprovar e encaminhar ao RH os relatórios de conclusão dos 

treinamentos realizados pelos padrinhos. Quando da reprovação do relatório 

(isso poderá ocorrer), mostrar ao padrinho/monitor as deficiências identificadas a 

auxiliá-lo na sua correção. Lembrete: a documentação referente ao treinamento 

deverá fazer parte do prontuário do trabalhador.  

NOTA IMPORTANTE: os técnicos do SESMT e o RH deverão acompanhar e 

assessorar os supervisores ou facilitadores na organização e condução dos 

treinamentos monitorados.  
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A importância do treinamento, quando bem feito, para o efetivo exercício das 

atividades laborais, padronizadas formalmente ou não, com vista à prevenção de 

acidentes, faculta ao trabalhador, em certas circunstâncias, a superar dificuldades, 

entre elas, a inibição no emprego voluntário da Recusa de Tarefa (RT).   

Um bom treinamento, aliado à experiência acumulada na realização das tarefas 

laborais e à disciplina operacional, mesmo em condições de trabalho onde a 

exposição ao risco é desfavorável, a probabilidade de ocorrência de desvios (erros e 

violações comprometedoras), que podem resultar em acidentes, é acentuadamente 

menor. Sobre essa afirmação, sugerimos verificar o disposto no Quadro 16, página 

43, na referência onde mostra que condições adequadas de trabalho associadas à 

disciplina operacional, reduz sistematicamente a ocorrência de desvios, ora por 

erros, ora por violações de regras prescritas. (13
)   

O treinamento quando bem feito e corretamente aferido, desperta no aprendiz a 

noção de inclusão e, consequentemente, de adesão às práticas de segurança no 

trabalho preconizadas pela empresa. Vale lembrar, no entanto, que não se deve 

creditar às práticas de treinamento a superação de outras variáveis que envolvem 

investimento em melhoria das condições de trabalho. Treinamento visa o exercício 

correto do trabalho em ambientes favoráveis á sua prática e não a superação de 

condições inseguras no trabalho que requeiram ações técnicas na sua correção. A 

mesma linha de raciocínio aplica-se aos aspectos da organização do trabalho, com 

destaque para a qualidade dos Procedimentos Operacionais (PO) ou Instruções de 

trabalho (IT). 

Ainda em relação à importância da aprendizagem e sua relação com a solução de 

problemas, sugere-se verificar a equação apresentada por um engenheiro belga em 

                                                 
13

 Quando se estuda o desempenho das áreas operacionais da maioria das organizações, onde foi 
instituído o trabalho formalmente prescrito por meio de PO ou IT, constata-se que o que prevalece 
de parte dos trabalhadores, são suas experiências práticas adquiridas e consolidadas ao longo dos 
anos de trabalho, com pouca ou nenhuma relação com o 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 50% do previsto nos 
procedimentos operacionais ou instruções de trabalho, instituídas formalmente. E não há dúvidas 
de que esse descompasso, entre outras variáveis, se deve ao que foi relatado nas letras a, b, c, d, 
e, Quadros 22, páginas 86 do presente texto. E é justamente nesse particular que o treinamento 
monitorado, quando bem feito, facilita não apenas a correção de “vícios” que terminam acarretando 
toda sorte de desvios em relação ao trabalho correto.  
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um seminário interno de prevenção de acidentes de uma empresa multinacional do 

ramo de metalurgia.  

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 adoção de medida de controle, simples, como 

é o caso da monitoria orientada, mas com adesão (aceitação plena) das partes 

envolvidas no processo de aprendizagem, especialmente de quem vai colocar em 

prática as lições aprendidas, pode produzir – e certamente produz – resultados bem 

mais efetivos.  

Ainda em relação à importância do treinamento na prevenção de acidentes, sugere-

se verificar o disposto no Quadro 16, com destaque para a referência: “Condição 

inadequada versus Comportamento adequado”. Quando as pessoas se 

conscientizam da importância de não violar e/ou não permitir a violação de um 

dispositivo de segurança – regras ou bloqueio –, ainda que as condições de trabalho 

não sejam totalmente favoráveis ao correto exercício do trabalho, as chances de 

ocorrência de incidentes críticos que possam resultar em acidentes são bem 

menores. Evidentemente que esse estado de espírito necessariamente deverá estar 

associado ao emprego de ferramentas apropriadas de gestão de SST, entre elas, a 

Recusa de Tarefa.  
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Quadro 16: Condição de risco X Comportamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRETE IMPORTANTE: O que faz a diferença, em termos de resultados, na 

adoção de ações educativas voltadas para Segurança no Trabalho, 

independentemente das condições e circunstância em que elas estejam sendo 

desenvolvidas, é o papel desempenhado pela liderança – supervisor, encarregado, 

facilitador ou líder de equipe. As manifestações de compromisso manifestas pelo 

líder, por meio de ações concretas, suscetíveis de aferição, não há dúvida, se 

constituem na principal via de orientação e de exemplo para os liderados. Daí o foco 

dos programas ou ações bem sucedidas de capacitação em SST desenvolvidas 

mediante o emprego de padrinhos/monitores, ser centrado na figura do líder – 

encarregado ou supervisor. Nos ambientes onde a liderança assume e puxa, com 

determinação e firmeza, as ações de capacitação, os resultados positivos, em todos 

os sentidos, obtidos no curto prazo, saltam aos olhos.  

Adequado 

 

Probabilidade Esperado que ocorra  

Provável que ocorra  

Menos provável que ocorra  

Improvável que ocorra 

Inadequado Inadequado Adequado 

Inadequado 

Menos provável que ocorra Adequado Inadequada 

Improvável que ocorra  Adequado Adequada  

Provável que ocorra  Adequada  

Esperado que ocorra  Inadequado Inadequada  

PPrroobbaabbiilliiddaaddee  ddee  OOccoorrrrêênncciiaa    CCoommppoorrttaammeennttoo  CCoonnddiiççããoo  

CCoonnddiiççããoo  

Inadequada 

Adequada 

Inadequada 

Adequada 

CCoommppoorrttaammeennttoo  
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O lado inverso dessa situação é também verdadeiro, só que numa intensidade muito 

maior. Se o líder não assume o papel de dono das ações educativas, não incentiva 

seus liderados à aprendizagem, não se faz presente, não exige o andamento correto 

das ações, quaisquer que sejam as iniciativas levadas a cabo tendem a se arrefecer 

e consequentemente cair no esquecimento. Nesse sentido vale lembrar que os 

fatores que concorrem para o fracasso de alguns programas de capacitação de 

operadores mediante o emprego das estratégias de padrinho/monitor, são muitos, 

com destaque para a deficiência de planejamento e principalmente para a inépcia e 

desinteresse da liderança. Curioso é que em muitas situações o desinteresse 

manifesto pela liderança na aplicação da experiência educativa mencionada, decorre 

da falta ou deficiência de conhecimento.   

Vale ressaltar que a baixa desenvoltura da liderança na condução das ações 

educativas, envolvendo padrinho/monitor, não se restringe apenas ao foco de suas 

atenções, centrado exclusivamente na produção, mas também ao despreparo. A 

ação de ensinar demanda habilidade. E habilidade, ainda que aja aptidão, não se 

adquire sem treinamento especifico.  E esse tipo de treinamento, na maioria das 

organizações, raramente é oferecido à liderança de primeira linha.  
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4. FADIGA RECORRENTE E SUA RELAÇÃO COM A OCORRÊNCIA 

DE ACIDENTES NO TRABALHO 

 

A ocorrência de acidentes no trabalho ocasionados por erros no exercício do 

trabalho constitui-se no momento, em função da alta incidência, no principal desafio 

da segurança no trabalho na maioria das empresas, sobretudos nas que operam 

com contingentes elevados de mão de obra.  

Relacionar o cometimento de erros no trabalho com a ocorrência de acidentes é 

tarefa simples, basta confrontar os acidentes com as possíveis falhas, aparentes ou 

reais, que lhes deram causa. O que não é simples é identificar, com a clareza 

necessária, os determinantes causais daquilo que deu causa aos desvios do 

comportamento, que resultam em incidentes críticos, e às vezes, em acidentes.  

Atitudes equivocadas se assentam em múltiplas causas. Algumas de fácil percepção 

e outras, por sinal a maioria, de esclarecimento complexo, que requer abordagem 

diferenciada.  

Distúrbios de comportamento no trabalho podem ser ocasionados, entre outros 

fatores, por problemas recorrentes e de efeitos cumulativos relacionados a:  

1. Condições precárias ou inadequadas de trabalho;  

2. Falhas na organização do trabalho. Situações onde há descompasso entre a 

natureza do trabalho, carga, ritmo, duração da jornada e repouso com a aptidão 

física do trabalhador;  

3. Insuficiência de conhecimento, habilidades e experiências que o trabalho requer; 

4. Conflitos com chefias e/ou com colegas de trabalho; 

5. Pressão por cumprimento de metas de produção, independentemente das 

condições de trabalho; 

6. Improvisações perigosas e sem controle, tomadas por iniciativa própria ou 

incentivado pela liderança; 
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7. Aspectos ergonômicos (esforço exagerado, postura inadequadas, longas 

jornadas de trabalho com repouso inadequado, conflitos, etc.). 

8. Turnos rotativos de trabalho sem o devido preparo. Ver Capítulo 5, página 57, 

“Trabalho em turnos de revezamento e sua relação com o sono e a vigília; 

9. Desmotivação ocasionada por múltiplos fatores, mas principalmente por falta de 

expectativa de crescimento profissional.  

10. Fadiga recidivante. 

E é justamente no tocante aos efeitos negativos da fadiga que a abordagem 

convencional da segurança no trabalho deixa a desejar. Por não identificar, situar e 

qualificar adequadamente os fatores geradores da fadiga é conferido tratamento 

idêntico a situações distintas. Em consequência disso os resultados das ações 

empreendidas são, além de ruins, aleatórios. Acerta-se em algumas situações 

pontuais, poucas, e não se obtém êxito na maioria delas. E o pior é que os erros de 

tratamento, que resultam comumente em malogro, não repercutem apenas no baixo 

desempenho das ações de SST, mas também e principalmente na imputação de 

responsabilidades pela ocorrência dos acidentes aos acidentados. Quando isso se 

verifica, independentemente do estabelecimento correto de nexo causal, as vítimas 

dos acidentes são sempre vistas e tratadas como responsáveis pela sua ocorrência 

e em algumas situações, culpadas.   

O esquema apresentado nos Quadros 17-a e 17-b foi elaborado com o propósito de 

abordar a fadiga no trabalho, com ênfase nas relações interpostas entre os 

problemas que o indivíduo comumente vivencia no seu contexto de vida, somados a 

outros tantos vivenciados no trabalho. A confluência e somatório desses problemas 

concorrem, de maneira decisiva, ora para a promoção do equilíbrio ora para o 

desequilíbrio do organismo do indivíduo. Vale ressaltar que o desequilíbrio pode 

contribuir ou tornar-se decisivo no cometimento de erros no trabalho, que em muitas 

situações resulta em acidentes graves. O desequilíbrio pode, da mesma forma, 

provocar alterações substanciais no funcionamento normal do organismo, com 

repercussão no estado geral de saúde. É importante enfatizar que fadiga, por si só, 

não é doença tipificada. É a resposta natural do organismo diante da confluência e 

do acúmulo das exigências de ordem física e/ou mental a que ele possa estar 
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submetido numa dada situação e momento. A fadiga exacerbada e recorrente, ao 

longo do tempo, deprime (corrói) as defesas naturais do organismo tornando-o 

vulnerável ao aparecimento de doenças relacionadas principalmente ao sistema 

imunológico e/ou cardiovascular.  

Os Quadros 17-a e 17-b foram organizados tomando-se por base o funcionamento 

de uma balança primitiva. Nesse tipo de balança o ato de pesar – aferição do peso – 

consiste no estabelecimento de equilíbrio, isto é, no nivelamento entre duas 

grandezas distintas. Numa das conchas imaginárias da balança coloca-se o peso, 

que funciona como referência (padrão de medida), na outra, o que se pretende 

pesar. A pesagem (aferição) é representada pelo equilíbrio das conchas, ou seja, 

pelo seu nivelamento. 

 

Quadro 17-a: Relação Trabalho e Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do contexto 

da Vida  

Do 

Trabalho  

EEqquuiillííbbrriioo  ((ssaaúúddee))  

DDeesseeqquuiillííbbrriioo  ((ddooeennççaa))  

Suscetibilidade 

individual 

Hábitos  
Heranças 

genéticas  

Reação do 

organismo 

Exigências de 

vida 



Quadro 17-b: A relação Trabalho, Acidente e Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RELACIONADAS AO TRABALHO 

 
 Falta de identidade com o 

trabalho (não gostar do que 
faz);  

 Carga excessiva de trabalho; 
 Ritmo de trabalho; 
 Horário de trabalho (trabalho 

de turno); 
 Condições de trabalho: 

 Riscos físicos; 

 Riscos químicos; 

 Riscos biológicos; 

 Riscos de acidentes; 

 Problemas ergonômicos; 

 Relacionamentos 
Interpessoais; 

 Conflitos: horizontal ou 
vertical; 

 Ocupação x competência 
técnica; 

 Fadiga física e psíquica; 

 
 

RELACIONADAS AO CONTEXTO 
DA VIDA 

 
 Comprometimento na 

afetividade; 
 Relacionamentos pessoais 

conflituosos; 
 Dificuldade financeira / 

dívidas; 
 Perspectiva de vida; 
 Lazer; 
 Educação de filhos; 
 Moradia; 
 Angústias, entre outras; 

 
 
 
 
  
 

SUSCETIBILIDADE INDIVIDUAL: 

 Herança genética; 

 Sexo; 

 Idade; 

 Doenças pré-existentes; 

 Traços da personalidade; 

 Aptidão física 
 

   HÁBITOS: 

 Alimentares; 

 Atividade física e Lazer;  

 Vida social; 

 Alienação; 

 Consciência crítica; 

 Crenças religiosas; 

 Vícios. 
 

   VALORES ÉTICOS E MORAIS; 

   TABUS E MITOS; 

   SEXUALIDADE. 

EFEITOS RESULTANTES DO  

DESEQUILÍBRIO 

DE CURTO PRAZO: 

 Fadiga crônica; 

 Stress agudo e crônico; 

  Estado permanente de angústia 
e de apatia; 

 Falta de perspectiva em relação 
ao trabalho (síndrome de 
estagnação e/ou de final de 
carreira, de retrocesso, de 
fixação na aposentadoria).   

 Acidentes no trabalho 

 Sinais de adoecimento 

DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

 Úlcera gástrica 

 Diabetes 

 Hipertensão 

 Cardiopatias 

 Artroses  

 Doenças neurológicas 

 Invalidez 

 Morte  

EQUILÍBRIO  SAÚDE 

DESEQUILÍBRIO 
DOENÇA/ACIDENTE  

COMPLEXO DE EXIGÊNCIAS 
CAPACIDADE DE 

RESPOSTA DO ORGANISMO  
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O corpo humano, no que se refere ao seu funcionamento, pode ser, para fins 

didático, comparado ao funcionamento de uma balança primitiva, onde, de um lado 

(concha imaginária), coloca-se o complexo das exigências de vida, divididas, para 

efeito didático, em dois grupos, a saber: exigências típicas do trabalho somadas 

às exigências do contexto da vida do indivíduo. Do outro lado, ou seja, na outra 

concha imaginária, vislumbra-se a capacidade de interpretação das exigências e 

resposta do organismo. A relação entre as duas grandezas se traduzirá em 

tolerância ou intolerância, melhor dizendo, em equilíbrio (homeostase) ou em 

desequilíbrio do organismo num dado espaço de tempo. Vide Quadros 17-a e 17-b. 

A partir desse princípio, o equilíbrio pode ser entendido como tradução do estado 

geral de bem-estar, de saúde, no seu sentido amplo, como define a Organização 

Mundial de Saúde – OMS. O desequilíbrio, ao contrário, traduz-se na sensação de 

mal-estar, na apatia, no desânimo, na prostração (adinamia), nas diversas 

manifestações de distúrbios orgânicos, que podem resultar em doenças ou na 

falência do organismo. Assim, quando falamos em saúde estamos nos referindo ao 

estado geral de equilíbrio – o organismo dando respostas adequadas ao complexo 

de exigências a que ele está submetido no dia-a-dia. E quando falamos em doença 

e/ou acidente de qualquer natureza, estamos nos referindo às consequências das 

diversas manifestações de desequilíbrio orgânico.  

O desequilíbrio orgânico a que nos referimos, pode ser perfeitamente percebido 

(sentido) pelo trabalhador, em muitas situações e momentos, mas de maneira mais 

perceptível diante de um quadro agudo ou crônico de fadiga psíquica e/ou física que 

se expressa numa série de sintomas ou queixas.  

O cansaço ou fadiga, de qualquer natureza, constitui-se num dos mais importantes 

mecanismos de ajuste e de defesa do organismo (corpo) quando ele se aproxima ou 

atinge o seu limite de tolerância. Nesse sentido, a fadiga se assemelha a sensação 

de frio ou calor, à dor, à fome, à sede, a queda ou aumento de pressão sanguínea, à 

elevação da temperatura corpórea e ao medo, que se constituem, entre outros 

aparatos orgânicos, em mecanismo de adaptação, defesa e de preservação da vida.  

As respostas orgânicas, ainda que diante das mesmas situações de agravos, não 

são uniformes para todas as pessoas. As pessoas não são diferentes apenas no 
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físico, no jeito de ser, de sentir e de viver, mas também na capacidade de perceber, 

avaliar e reagir aos estímulos (exigências) do ambiente. Essas diferenças podem ser 

sentidas em situações distintas, mas principalmente no convívio cotidiano com 

determinadas exigências do trabalho. Um exemplo típico dessa situação pode ser 

observado na adaptação ao trabalho em turnos de revezamento. Algumas pessoas 

superam, com pouco esforço, as alterações sofridas pelo organismo decorrentes das 

mudanças no estado da vigília e do sono, ocasionadas pelo trabalho em turnos de 

revezamento. Elas conseguem proceder aos ajustes do “relógio biológico”, 

mantendo-se acordadas durante a noite e dormindo, com razoável facilidade, no 

decorrer do dia. Outras, pela natureza do próprio organismo, nem com muito 

esforço, conseguem proceder a esse ajuste sem passar pelos transtornos 

decorrentes. Situações idênticas podem ser percebidas nos relacionamentos 

conflituosos, sobretudo entre subordinados e chefias com altos níveis de exigências 

expressas de maneira áspera, arrogante e autoritária.  

No trabalho não são poucas as situações em que as pessoas utilizando-se dos 

mesmos recursos e com conhecimento e experiências semelhantes, agem de 

maneira diferente. Esse jeito diferente de agir, diante de circunstâncias idênticas, é 

explicado pelo jeito de ser de cada pessoa. Todavia, o jeito diferente de ser, pode 

interferir, mas não invalida a capacidade de adaptação às exigências do ambiente e 

especialmente do trabalho. O importante é cada trabalhador, no seu dia-a-dia de 

trabalho, procurar compreender e ajustar, na medida do possível, os estímulos do 

ambiente aos limites do corpo. E mais do que isso, se informar sobre o que deve ou 

não fazer para melhorar, cotidianamente, a sua resistência orgânica – (física e 

mental). Lembrando que não basta saber, é preciso fazer o que tem de ser feito.  

Como exemplo de queixas típicas de fadiga psíquica ou física, listamos a seguir 

algumas, escolhidas numa amostragem extraída de obras produzidas por diversos 

autores, brasileiros e estrangeiros, que estudaram exaustivamente o assunto.  

 

QUEIXAS COMUNS INERENTES AO QUADRO DE FADIGA: 

1. Cefaléia (dor de cabeça) mal definida ou sensação de peso na cabeça; 

2. Mal-estar geral (sensação permanente de cansaço); 
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3. Distúrbio do sono: acordar de madrugada e não dormir mais ou ter dificuldade 

de conciliar o sono; 

4. Irritabilidade, intolerância, falta de paciência – (estopim curto);  

5. Distúrbios alimentares – inapetência ou fome crônica;  

6. Sensação de falta de ar; 

7. Palpitações e tonturas; 

8. Dores gerais e precordiais;  

9. Dor na musculatura das costas e/ou nas pernas; 

10. Crises hipertensivas – pressão alta;  

11. Pesadelos – sonhar, com frequência, com coisas ruins; 

12. Complicações digestivas – dor e/ou fogo no estômago (azia, pirose); 

13. Pensamentos preocupantes – fixação em coisas ruins; 

14. Sudorese intensa (mãos e pés frios); 

15. Distúrbios sexuais (desinteresse, ejaculação precoce e impotência – frigidez); 

16. Angústia, pavor íntimo, vazio, sensação de tristeza e de abandono; 

17. Uso de tranquilizantes ou de bebidas alcoólicas, como mecanismo de alívio; 

18. Senso de urgência ou de prostração; 

19. Colite – prisão de ventre; 

20. Hipocondria – mania de doença e compulsão a remédios; 

21. Incompatibilidade com o trabalho – perder o interesse pelo trabalho.  

 

O desinteresse pelo trabalho aparece em itálico e sublinhado por se tratar de um dos 

piores efeitos da fadiga, indutor de erros graves no trabalho, sobretudo quando esse 

requer atenção permanente e movimentos rápidos e sincrônicos, como é o caso de 

operação de determinadas máquinas e equipamentos onde não há espaços para 

nenhum tipo de desvio que resulte em erros. Vale ressaltar que o desinteresse pelo 

trabalho funciona também como retro alimentador do estado geral de fadiga, ora ele 

é causa, ora é efeito.  
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A relação de equilíbrio e/ou desequilíbrio representada nos Quadros 17-a e 17-b 

pode, da mesma forma, ser retratada no Quadro 18: Quadro evolutivo do 

desequilíbrio.  

A representação do Quadro 18, a seguir, em formato de funil, que retrata o 

equilíbrio, na parte mais larga, situada entre os pontos “ÓTIMO” e “EQUILÍBRIO”, é 

simbolizado pela cor verde escura, sinalizando o ápice da zona de conforto, ou zona 

onde a capacidade do indivíduo de perceber e reagir aos estímulos do ambiente é 

mais aguçada. À medida que a figura vai se afunilando, até atingir o seu final, o 

verde vai se tornando mais claro e finaliza-se na zona de transição, aonde a 

capacidade de percepção e reação vai se tornando, com o passar do tempo e 

principalmente pelo acúmulo de cansaço, menos ativa.  

 

Quadro 18: Quadro evolutivo do desequilíbrio.  

 

 

 

 

 

 

 

A mesma figura, invertida e assinalada em cor vermelha, simboliza a zona que se 

afigura, a princípio, como de desconforto e se localiza entre os pontos “CRÍTICO” e 

“DESEQUILÍBRIO”. Da mesma forma que na primeira figura, no sentido inverso, o 

desequilíbrio inicia-se de maneira menos intensa na parte clara da figura, tornando-

se mais acentuado na zona que corresponde ao vermelho escuro, onde a 

capacidade de percepção e reação aos estímulos do ambiente pode ser 

severamente prejudicada. Na zona assinalada de vermelho escuro, o indivíduo tem a 

sua capacidade de perceber e estabelecer conexões rápidas entre variáveis 

EQUILÍBRIO: 
Percepção aguçada PONTO CRÍTICO Zona de transição 

Aumenta a probabilidade de 

ocorrência de erros no trabalho PONTO ÓTIMO DESEQUILÍBRIO: 
Baixa capacidade perceptiva 

EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSEEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO  
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distintas, acentuadamente reduzidas em decorrência da elevação dos níveis de 

fadiga/cansaço. O raciocínio e a capacidade motora, em consequência do acúmulo 

de fadiga, tornam-se mais lentos e às vezes imprecisos, especialmente diante de 

situações que requerem atenção permanente, movimentos coordenados, 

sincrônicos, rápidos e precisos. Essa é a zona onde o cometimento de erros, 

especialmente na realização de tarefas complexas, que requerem atenção 

permanente, torna-se mais frequente e consequentemente mais perigosa. Relatos 

de trabalhadores acidentados em atividades extenuantes e/ou de alta complexidade 

e com intervalos de repouso inadequado confirmam a presente afirmação. Ressalte-

se que em se tratando de fadiga, o conceito de trabalho extenuante 

necessariamente precisa ser associado à aptidão física do seu executante. Uma 

mesma atividade que pode ser extenuante para uma pessoa, em função da aptidão 

física, pode ter conotação diferente para outra.  

O modelo de entendimento da fadiga aqui apresentado se baseia em estudos 

epidemiológicos de acidentes e de doenças ocupacionais, realizados nas décadas 

de setenta e oitenta. O referido modelo foi incluído no roteiro dos trabalhos que 

estamos realizando em algumas empresas dos ramos de mineração, siderurgia, 

eletromecânica, cimento, serviços, fertilizantes, papel e celulose. O trabalho que 

estamos desenvolvendo – envolvendo estudo de casos de acidentes graves – se 

baseia num elenco de informações extraídas de fichas de investigação e análise de 

acidentes e de entrevistas, com roteiro cuidadosamente preparado, e realizadas com 

gestores, técnicos do SESMT e trabalhadores envolvidos, direta e indiretamente com 

a história dos acidentes. As informações levantadas por meio desses dois 

instrumentos são cruzadas com outras levantadas nos diagnósticos de cultura de 

SST – com destaque para os aspectos organizacionais que repercutem, de maneira 

significativa, no comportamento das pessoas envolvidas com os processos 

produtivos. 

É importante ressaltar que a maioria dos casos (acidentes) estudados ocorreu em 

atividades de rotina, em momentos distintos, muitos nas primeiras horas de trabalho, 

em situações de risco conhecidas por todos os envolvidos e familiarizados com as 

medidas de controle implementadas. Isso demonstra que a redução da capacidade 

perceptiva do trabalhador, com repercussão na capacidade motora, pode se 
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manifestar em momentos que não coincidem com o avanço ou o final da jornada de 

trabalho, como se pensava. Esse achado é importante porque sugere dificuldades, 

de parte dos trabalhadores acidentados, em procederem ao repouso requerido pelo 

organismo. (14) Ver Capítulo 5, “Trabalho em turnos de revezamento e sua relação 

com o sono e a vigília”. 

O que se sabia sobre as situações de risco que provocaram os acidentes, 

principalmente por parte dos gestores, era que se tratava de riscos conhecidos, 

estudados e controlados, utilizando-se dos recursos (materiais e técnicos) 

disponíveis. Na opinião dos gestores entrevistados não havia razão aparente para 

ocorrência dos acidentes, principalmente dos que resultaram em lesões graves e em 

óbitos. Depreende-se disso que as análises dos acidentes não levaram em conta as 

interferências na capacidade perceptiva dos trabalhadores que certamente foram 

contributivas no cometimento das falhas que deram causa aos acidentes. Alguns 

relatos indicavam que entre os trabalhadores acidentados, especialmente das áreas 

de manutenção pesada, no momento do acidente, se encontravam em estado tal de 

cansaço que seguramente lhes remeteriam à zona vermelha escura, indicada no 

Quadro 18, página 52. E que isso se dava principalmente pelo ritmo acelerado, 

prolongamento exagerado da jornada de trabalho e principalmente por pressões, de 

parte das lideranças, para liberação rápida de equipamentos, parados para reparos. 

Sobre essa particularidade, vale ressaltar depoimentos de trabalhadores das áreas 

de manutenção corretiva, acidentados mais de uma vez, com jornada esporádica de 

trabalho de mais de quinze horas sem descanso.    

Qualquer pessoa, por formação ou por instinto, é capaz de saber quando o seu 

estado geral de equilíbrio, que determina a plena capacidade de perceber, avaliar e 

reagir adequadamente às demandas do ambiente revela-se alterado. A leitura do 

corpo, de pessoa para pessoa, é expressa por meio de sinais, sintomas ou queixas 

que não passam despercebidas. Os avisos do corpo funcionam como uma espécie 

de termômetro, sinal de alerta, pedido de ajuda. Há momentos, porém, em que esse 

                                                 
14

  Uma das dificuldades interpostas no descanso dos trabalhadores, principalmente daqueles que 
trabalham em turnos de revezamento são as alterações no ciclo do sono e da vigília. Poucos são 
os trabalhadores que se preocupam em se educar e investir na construção de ambientes 
domésticos (fisco e psíquico) favoráveis ao descanso e principalmente ao sono reparador. Essa 
deficiência, de outra feita, é estendida à maioria das empresas, que não se preocupam em 
desenvolver ações educativas que pudessem ajudar o trabalhador no enfretamento do problema. 
Vide texto sobre trabalho em turno e sono.  
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alerta, embora percebido, não pode ser transformado em ações concretas de ajuda 

ao corpo que o reclama. O trabalho não para e impõe ritmo que nem sempre pode 

ser facilmente alterado, principalmente pelo trabalhador. Todavia, o que não se 

deve, por prudência, é ignorar ou menosprezar os avisos do corpo. Mesmo por que, 

o corpo não mente e nem deturpa sinais manifestos. E além do mais, não perdoa 

dívidas contraídas. Quanto maior é a dívida contraída (desgaste), maiores serão os 

juros agregados, traduzidos em envelhecimento precoce e vulnerabilidade a toda 

sorte de distúrbios orgânicos. Vide efeitos resultantes do desequilíbrio, nos Quadros 

17-a e 17-b, páginas 47 e 48.  

Algumas dessas queixas foram arroladas na listagem mencionada nas páginas 50 e 

51. O que as pessoas não sabem, mas que deveriam saber, além dos sintomas 

percebidos, é avaliar o limite de tolerância do organismo diante das exigências a que 

elas estão submetidas.  

As alterações do ciclo do sono e da vigília, por exemplo, que podem interferir 

negativamente no exercício do trabalho, não são, via de regra, tratadas de maneira 

adequada. Informações extraídas das entrevistas com trabalhadores acidentados 

sugerem, que no exato momento dos acidentes, eles sabiam que “algo de anormal” 

se fazia presente. Nos questionamentos diretos, nenhum deles foi capaz de explicar 

o que eles mesmos chamavam de “algo de anormal”, apenas sentiam.   

No entanto, quando o eixo das perguntas voltava-se para o jeito de entender e 

abordar as questões da segurança no trabalho e principalmente para traços 

relevantes de suas vidas particulares (como viviam, como dormiam, o que comiam, 

como se divertiam, como se relacionavam com a família, vícios, entre outros 

questionamentos), era perfeitamente possível estabelecer uma relação direta entre a 

ocorrência de erros no trabalho com uma listagem de eventos negativos vivenciados 

cotidianamente pelos acidentados. Eventos que, em algumas situações, se 

afiguravam como determinantes causais dos acidentes (causa imediata) e, em 

outras, como coadjuvantes de peso no seu desencadeamento.  

A partir do cruzamento das informações colhidas nas entrevistas, associadas à 

natureza e dinâmica das ações de SST desenvolvidas nas empresas pesquisadas, 

foi possível fazer as lideranças das áreas entender que a matriz causal dos 
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acidentes era mais complexa, que não se localizava simplesmente no descuido ou 

na falta de atenção do trabalhador – como estava anotado nas fichas de 

investigação e análise dos acidentes. Mesmo porque, o que se nomeia ou entende 

por “atenção ou alerta” não decorre apenas, da boa ou má vontade do trabalhador 

em assim se comportar, mas na sua plena capacidade, nos momentos precisos, de 

perceber e estabelecer conexões entre as diversas variáveis (exigências) que 

envolvem o seu contexto de vida e as condições ambientais de trabalho e reagir a 

elas de maneira adequada. Isso não subtrai, de maneira alguma, a responsabilidade 

do trabalhador nas tomadas de decisões. (15) 

Muitas têm sido as tentativas de inclusão dos trabalhadores nas políticas e práticas 

de SST das empresas. Algumas, com razoável sucesso de curto prazo, a maioria, no 

entanto, por razões óbvias, de desempenho sofrível. Motivos não faltam para 

justificar o baixo desempenho dessas iniciativas. O mais contundente deles, não há 

dúvida, consiste em abordar o comportamento do trabalhador, desvinculado dos 

elementos constitutivos da organização e das condições físicas do ambiente de 

trabalho. Nesse sentido vale ressaltar que, a princípio, ninguém erra com o propósito 

deliberado de errar, salvo sabotagem. Muitas vezes o trabalhador está 

desenvolvendo sua atividade de maneira errada, mas por estar produzindo o 

resultado esperado, a liderança finge não ver o cometimento dos erros. Quando se 

acidenta ou quebra um equipamento, aí sim, o líder não apenas ver os erros 

cometidos, mas trata de responsabilizar o trabalhador.  

 

                                                 
15

  A esse respeito recomenda-se verificar a relação, adaptado de Giovanni Moraes, de eventos 
comumente apontados nas empresas como responsáveis pelos desvios de comportamento do 
trabalhador, que resultam no cometimento de erros que costumam gerar acidentes: 
a) Não sabe o que é esperado que ele faça; 
b) Não sabe como fazer (limitação de conhecimento); 
c) Não sabe por que deveria fazer; 
d) Existência de obstáculos fora de seu controle; 
e) Não acredita que o que se define como correto, seja mesmo correto e que funcione; 
f) Acredita que a maneira como realiza as tarefas é melhor do que as especificadas nas IT ou PO; 
g) Não está motivado para o trabalho (atitudes reativas); 
h) É incapaz de fazer o esperado (limitação pessoal); 
i) Não tem tempo suficiente para executar a operação como programada; 
j) Está trabalhando em tarefas com prioridades erradas; 
k) Acredita que está fazendo certo (não existe retroalimentação); 
l) Orientações equivocadas, sobretudo de parte de sua chefia imediata; 
m) Problemas pessoais; 
n) Deficiência de treinamento;  
o) Espelha-se em exemplos negativos de colegas e das lideranças. 
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5. TRABALHO EM TURNOS DE REVEZAMENTO E SUA RELAÇÃO 

COM O SONO E A VIGÍLIA 

 

Não há dúvida de que a vida humana, em todos os aspectos, nas mais distintas 

regiões no mundo se alterou profundamente, especialmente a partir de meados do 

século XIX, em decorrência de uma série de acontecimentos que tiveram origem na 

Revolução Industrial. O mais importante desses acontecimentos foi o acesso ao 

trabalho remunerado de um contingente considerável da população, com fomento ao 

comércio, que resultou na acumulação de capital e consequentemente na 

construção dos alicerces da sociedade moderna de consumo. Em decorrência 

dessas transformações, em todos os sentidos, o homem passou a viver mais e 

melhor. A esperança de vida nas regiões mais desenvolvidas mais que dobrou, no 

decurso dos séculos XIX e XX.    

Todavia, é importante considerar que as mudanças nos sistemas produtivos, pela 

sua própria natureza, acarretaram ao homem moderno estilos de vida nem sempre 

compatíveis com a natureza do organismo humano. O trabalho noturno, por 

exemplo, obriga a quem a ele se submete, a alterar o seu ciclo do sono e da vigília, 

sobretudo no turno de trabalho que avança pela madrugada.  

É importante considerar que o homem é um animal cujo organismo foi desenvolvido 

ao longo de sua existência para hábitos essencialmente diurnos. Do ponto de vista 

da saúde, o ideal seria o dia reservado às atividades de trabalho e de lazer e à noite 

ao repouso, incluído o sono, em conformidade com as exigências do organismo de 

cada pessoa.   

Entretanto, não é isso o que ocorre. Para os que trabalham em regime de turnos, 

principalmente, esse princípio certamente não se aplica. Daí a necessidade da 

adoção de medidas que possam minimizar os impactos das alterações do regime do 

sono e da vigília.  

O trabalhador em turno noturno precisa se conscientizar da necessidade de criar 

ambientes domésticos favoráveis ao descanso e principalmente ao sono durante o 

dia.  A renovação das energias necessárias ao trabalho e à vida depende desse 
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expediente. É por meio dele que o trabalhador ajuda o organismo a proceder aos 

ajustes do “relógio biológico”, mantendo-se acordado durante a noite e dormindo no 

decorrer do dia. 

Ao sair do turno de trabalho, que avança pela madrugada, a única coisa que o 

trabalhador deverá fazer é se preparar para uma boa jornada de sono. O tempo 

necessário de sono varia de pessoa para pessoa, sendo que o recomendável para 

uma pessoa adulta é de seis a oito horas de sono contínuo. Para os trabalhadores 

que apresentam dificuldade em conciliar o sono no período do dia, é indispensável à 

adoção de medidas que possam ajudar o organismo no ajuste do “relógio 

biológico”, isto é, manter-se acordado no decorrer da noite e dormir durante o dia. 

As medidas abaixo sugeridas são de fácil aplicação e largamente utilizadas por 

trabalhadores que trabalham em regime de turnos, principalmente por serem de fácil 

adoção e de baixo custo. Para colocá-las em prática, no entanto, é necessário 

que o trabalhador tenha clara consciência de sua importância e que esteja, de 

fato, interessado em praticá-las. (16)   

a) QUANTO AO LOCAL DE DORMIR:  

 Reduzir a luminosidade: instalar cortinas escuras (Black out) nas janelas e, 

se necessário, usar vendas pretas nos olhos (essa medida é interpretada pelo 

organismo como se fosse noite); 

 Reduzir a temperatura ambiente: usar ventilador (circulador de ar) ou 

aspergir água no telhado, sobretudo no verão. (17) 

 Reduzir os níveis de ruído: evitar assistir televisão ou ouvir rádio no quarto, 

manter as janelas fechadas e, se necessário, usar protetor auricular tipo 

                                                 
16

  Além de outros distúrbios orgânicos o déficit de sono é responsável pelo cometimento de erros no 
trabalho, que muitas vezes resultam em acidentes graves e/ou fatais. A história acidentária registra 
uma quantidade considerável de acidentes graves, incluindo fatalidades, com trabalhadores que 
dormiram operando máquinas e/ou equipamentos que requeriam atenção permanente. Dormir, no 
horário e no ambiente de trabalho, por diversas razões, mas principalmente por questões 
disciplinares, constitui-se, por si só, em falta grave. O trabalhador que dorme no horário de trabalho 
coloca em risco a sua vida e a vida de outros.  

17
  O emprego de água como recurso para minimizar os efeitos do calor, embora eficaz, não é prática 
comum no Brasil. Para os que pretendem, no entanto, colocar em prática essa experiência, as 
orientações são as que se seguem: uma caixa d’água instalada no chão, uma pequena bomba 
elétrica que levará a água até os esguichos instalados sobre o telhado ou laje e calhas coletoras 
para reaproveitamento da água. Os benefícios proporcionados por essa experiência, sem sombra 
de dúvida, pagam os seus custos, tanto de instalação como de manutenção.  
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tampão – espuma ou silicone – (lembrando que barulho é altamente 

prejudicial ao sono); 

 OUTRAS MEDIDAS IMPORTANTES:  

o Assuntos familiares: os assuntos domésticos, salvo coisas de urgência, 

deverão ser tratados somente após a jornada regular de sono.  

o Escola dos filhos: as crianças deverão estudar no turno da manhã, 

coincidindo com o horário de sono do pai. O mesmo procedimento deverá 

ser utilizado em relação à mãe, se ela trabalha em horário noturno.  

o Alimentação: fazer uma refeição leve, evitando ingerir alimentos de 

digestão dificultosa, antes de dormir. Não dormir com o estômago vazio.  

o Bebidas estimulantes: Evitar bebidas estimulantes como café, chá mate, 

coca cola e guaraná, por exemplo, antes de dormir.  

o Outros estimulantes: evitar fumar, no mínimo 2 horas antes do horário de 

dormir. Aliás, o hábito de fumar deveria ser totalmente abolido.  

o Bebidas alcoólicas: terminantemente proibidas na semana em que tiver 

de dormir durante o dia.  

o Medicamentos: não fazer, em hipótese alguma, uso de medicamentos 

indutores do sono sem orientação médica.  

 

b) LEMBRETES IMPORTANTES:  

 Não há como separar o ato de viver do ato trabalhar, daí o sentido que se 

deve conferir ao trabalho. É importante que o trabalho seja exercido com 

vocação e entusiasmo. Essa postura faz bem ao corpo e ao espírito. 

 Procurar viver uma vida familiar harmoniosa. Fazer da família a principal 

razão de viver. Não se esquecendo de que esse gesto requer:  

o Amor às pessoas e à vida;  

o Respeito mútuo;  

o Generosidade e  

o Elevado sentimento de gratidão.  
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6. CONSIDERAÇÕES SOBRE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE 

ACIDENTES 

 

As atividades de investigar, analisar e emitir pareceres e conclusões sobre a 

ocorrência de incidentes críticos e/ou acidentes do trabalho têm por finalidade 

produzir informações que servirão de base para definição de ações destinadas à 

prevenção de ocorrências futuras de situações semelhantes às que foram 

investigadas.  

No entanto, é importante enfatizar que o emprego correto desse recurso demanda  

assimilação e alinhamento de alguns conceitos sobre segurança e saúde no 

trabalho, imprescindíveis à definição de conclusões acerca das investigações e 

principalmente na definição de medidas de controle, necessárias e cabíveis. Dentre 

os termos que carecem de assimilação e alinhamentos no seu entendimento, 

destacam-se:  

 COMPORTAMENTO ABAIXO DO PADRÃO ESPERADO – desvios: erros e 

violações de regras de segurança.  

 COMPORTAMENTO SEGURO. Cumprimento das diretrizes e regras de trabalho 

e de segurança.  

 CONCEITO DE DONO. Assumir, sem restrições, as atribuições e 

responsabilidades de colocar em prática as ações de segurança preconizadas 

pela empresa. Essa determinação é aplicada a todos os colaboradores da 

empresa.      

 CUIDADO ENTRE AS EQUIPES. Espírito de cooperação e de solidariedade no 

cumprimento das regras e orientações de segurança.  

 DESVIO. Violação de regras ou instruções de segurança no trabalho.   

 ERRO. Não realizar as tarefas conforme especificado nas orientações de 

trabalho, por falta de conhecimento ou por  negligência e/ou imprudência.  

 VIOLAÇÃO DELIBERADA. Descumprimento voluntário e consciente de regra de 

segurança. Violação deliberada é aquela em que a regra não é considerada.  



 61 

 VIOLAÇÃO CIRCUNSTANCIAL. Descumprimento de regras de segurança 

motivado por circunstâncias ou interveniências não previstas.  

 DISCIPLINA OPERACIONAL. Cumprimento rigorosos nas regras de trabalho e 

de segurança.   

 ATUAÇÃO PROATIVA. Agir na prevenção: no surgimento, ou na solução de 

problemas que possam facilitar a ocorrência de incidentes críticos e/ou acidentes.   

 ATUAÇÃO REATIVA. Agir nas conseqüências dos problemas. Esperar 

acontecer para depois tomar alguma ação de controle.    

 LIDERANÇA PERCEBIDA. Gestão à vista. Fazer o que é necessário e 

esperado. Divulgar o que está sendo feito. Promover a inclusão das equipes de 

trabalho na gestão das ações de SST. 

 PERCEPÇÃO DE RISCO. Identificar, avaliar e definir o grau de significância dos 

riscos existentes no trabalho.   

 POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIAS. Ferramenta de gestão de SST que cuida de 

avaliar e reconhecer desempenho positivo e de ajustes de conduta mediante 

emprego de medidas punitivas.  

 RECUSA VOLUNTÁRIA DE TAREFA. Interromper ou não iniciar, 

voluntariamente, uma atividade que ofereça risco de acidente, sem os controles 

devidos.   

 RECUSA COMPULSÓRIA DE TAREFA. Interromper ou não iniciar uma tarefa 

que ofereça risco grave de acidente, e que não possa ser realizada em 

conformidade com as regras ou instruções de trabalho definidas pela empresa.   

 REGRAS ESPECÍFICAS OU REGRAS DE OURO. Regras que orientam a 

realização de atividades enquadradas na categoria de risco substancia e/ou 

intolerável, ou ainda na categoria de risco “A”.  

 RISCO GRAVE E IMINENTE. Situação de risco, que pela ausência de controle, 

torna-se altamente vulnerável à ocorrência de acidente grave.   

 SANÇÕES. Ajustes de conduta mediante emprego de medidas punitivas: alerta 

preventivo, advertência escrita, suspensão e/ou rescisão de contrato de trabalho. 
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 TOLERÂNCIA ZERO. Trabalhar fortemente não prevenção e não ser tolerante 

face à ocorrência de desvios: erros e/ou violações.  

 TOLERÂNCIA CIRCUNSTANCIAL E CONTROLADA. Discutir e ponderar sobre 

a ocorrência de erros e/ou violações motivadas por circunstâncias não previstas 

antes da realização da tarefa.   

 VIGILÂNCIA COMPARTILHADA. Cuidar de si e cuidar do outro e ainda permitir 

ser cuidado pelo outro. Não descumprir e nem permitir o descumprimento de 

regras de trabalho incluindo itens de segurança, quando percebida.  

 GUARDIÃO DE SEGURANÇA. Colaborador treinado e designado para 

identificar, avaliar riscos  e propor medidas de controle.   

 PATRULHA DE SEGURANÇA. Grupos constituídos por lideranças, 

trabalhadores e técnicos de segurança  com a finalidade de identificar e corrigir 

riscos no trabalho, especialmente distúrbios de comportamento.  

O alinhamento dos conceitos mencionados acima, aplicados à investigação e 

análise de incidentes críticos e de acidentes, não serve apenas para favorecer o 

entendimento acerca do evento investigado, mas principalmente para definir o jeito 

de ver e de tratar a segurança no trabalho como elemento intrínseco e essencial aos 

processos produtivos. O emprego correto dos conceitos mencionados facilita ainda 

abordar as variáveis envolvidas no objeto da investigação numa visão convergente 

de parte das pessoas envolvidas no processo investigativo. O alinhamento de 

conceitos, associado a convergência de opiniões baseadas em conhecimento de 

causa, facilita sobremaneira:  

a) Investigar e analisar os incidentes críticos e os acidentes com base em 

referências objetivas que facilitam o encaminhamento das discussões e 

consequentemente das conclusões; 

b) Tratar as vivências e experiências dos trabalhadores como elementos essenciais 

na compreensão dos elementos envolvidos nos episódios investigados.   

c) Evitar conduzir as discussões acerca das causas dos eventos investigados, 

assentadas em princípios e valores pessoais, que nem sempre coadunam com a 

percepção do grupo envolvido no processo. 
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d) Evitar conduzir as discussões numa visão defensiva, isto é, procurando se eximir 

de responsabilidades em relação ao objeto na análise, quando for o caso.     

e) Não influenciar as discussões visando apontar e nomear culpados pelos eventos 

investigados. 

f) Na minimização ou maximização das variáveis envolvidas nas ocorrências 

investigadas.  

 As investigações de eventos envolvendo segurança no trabalho, especialmente 

ocorrência de acidentes com danos materiais e/ou pessoais, não devem ser 

conduzidas à margem das observações mencionadas acima, notadamente no que 

se refere ao consenso do grupo envolvido na investigação.    

A tarefa de investigar acidentes, com o alinhamento de conceitos envolvendo o 

tema, e principalmente com nível mais elevado de conhecimento dos envolvidos no 

processo investigativo, foi sofrendo alterações ao longo do tempo; primeiro, nas 

formas de abordagens e depois nas estratégias de investigação. As conclusões 

aventadas, a partir da utilização de instrumentos mais adequados, da difusão de 

informações, do envolvimento das lideranças das áreas, da inclusão de indicadores 

inerentes à organização do trabalho e, sobretudo, a partir da redefinição de papéis e 

de responsabilidades de todos os envolvidos nos processos produtivos, melhoraram 

consideravelmente. De outra feita, as metodologias modernas de análise que vêm 

sendo utilizadas, por sua própria natureza, ampliaram o campo da investigação, 

levando a conclusões menos equivocadas.  Numa comparação, ainda que 

superficial, dos resultados das investigações e análises de acidentes feitas no 

passado, com as que se fazem no presente, destacam-se alguns pontos 

importantes: 

a) As análises passaram a ser feitas com a utilização dos métodos e ferramentas 

destinadas aos controles dos processos produtivos. Com isso, houve maior 

participação do grupo, uniformização da linguagem e convergência de ideias e 

conceitos até então divergentes; 

b) A preocupação com os atos e condições inseguras vai cedendo lugar a outras 

compreensões, notadamente aquelas ligadas aos aspectos da organização do 
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trabalho. Ênfase especial passou a ser conferida às questões administrativas, 

envolvendo principalmente os aspectos de planejamento do trabalho.  

c) O papel desempenhado pelo acidentado no desencadeamento do acidente 

passa a ser encarado e compreendido como resultante da maneira pela qual o 

trabalho é organizado, realizado, acompanhado e avaliado; 

d) Decresce a preocupação das lideranças das áreas operacionais em se eximirem 

de responsabilidade pelo acidente, de transferir tal responsabilidade ao vitimado 

pelo evento investigado; 

e) As conclusões das investigações e das análises começam a apontar para 

indicadores que denotam a preocupação de todos os envolvidos nos fatos com o 

bem-estar das pessoas e com a lisura da empresa; 

f) A ocorrência de incidentes críticos e de acidentes, gradativamente, passa a ser 

vista e aceita como resultante de falhas na organização do trabalho, tais como: 

ausência e/ou deficiência de planejamento do trabalho, falhas de execução e 

precarização na avaliação de desempenho.  

g) Quando a causa do acidente é definida como violação de regras – Procedimento 

Operacional, Instrução de trabalho ou Análise Preliminar de Riscos – o foco da 

investigação passa a ser centrado nos elementos constitutivos da organização do 

trabalho. Ver Quadro 22, página 86.  

A iniciativa de vincular as causas dos acidentes aos fatores inibidores da qualidade 

dos processos produtivos tem crescido e ganhado corpo com essa nova maneira de 

entender as questões relacionadas à segurança no trabalho. 

O mais importante de tudo isso é que à medida que essa compreensão ganha corpo 

e se universaliza, a maneira de perceber os problemas (riscos), avaliá-los e corrigi-

los modifica-se radicalmente. O eixo do enfoque das condições inseguras (máquinas 

sem proteção, ferramentas defeituosas, improvisadas ou inadequadas; instalações 

irregulares, sistemas elétricos sem proteção, etc.), e de manifestação de 

comportamento abaixo dos padrões esperados, sobretudo de parte das lideranças, é 

deslocado para os fatores ligados à qualidade do sistema de gestão. A mudança de 

eixo no olhar dos aspectos da segurança no trabalho facilita ainda a compreensão 

de que, se existem condições inadequadas de trabalho, como descritas acima, 



 65 

desvio de comportamento das pessoas envolvidas nos processos produtivos é por 

que há, sem dúvida alguma, terreno fértil para o surgimento, manutenção e 

proliferação de tais condições. E mais do que isso, proporciona indagar pelas 

origens dos problemas que estão favorecendo a ocorrência de desvios que 

comumente resultam em incidentes críticos e não raro, em acidentes.  

É importante que o foco das indagações seja centrado nos itens que se seguem:  

a) Por que (motivo) os problemas existentes foram criados?  

b) Porque eles estão sendo mantidos?  

c) Quem os criou ou quem os mantém? 

d) A presença dos problemas não foi percebida em nenhum outro momento?  

e) Não houve nenhuma interpelação de parte das lideranças responsáveis pelas 

áreas no sentido de corrigi-los? 

f) A alta direção da empresa sabia da existência dos problemas, especialmente dos 

críticos? 

Quando o eixo da abordagem da segurança no trabalho se desloca das 

consequências dos problemas, como ocorre na maioria das empresas, para as 

causas reais dos problemas, fica patente a necessidade de intervir não naquilo que 

se percebe facilmente (risco ativo ou explícito), mas nas suas origens, isto é, nos 

métodos e nos processos de trabalho que os tenham gerado (riscos latentes). 

Se as pessoas violam regras de trabalho e de segurança, se equipamentos 

funcionam irregularmente, não há dúvida, é porque alguém define ou permite que as 

coisas funcionem dessa maneira e não como deveria funcionar. Nos ambientes de 

trabalho, nada ocorre por acaso. Há sempre uma relação de causas e de efeitos.  

Quando o olhar da segurança no trabalho é deslocado para os processos 

produtivos, com destaque para os elementos constitutivos da organização do 

trabalho, verifica-se que a investigação e a análise de incidentes críticos e de 

acidentes passam necessariamente a ter o seu foco direcionado para o nascedouro 

dos problemas, para o que James Reason denomina de Riscos Latentes.  



 66 

Vale ressaltar que essa nova maneira de abordar as questões relacionadas à 

segurança no trabalho, implica, necessariamente, em trabalhar, melhor dizendo, em 

reordenar ou definir, com absolta clareza, as linhas de competência e de 

responsabilidades das lideranças envolvidas como o tema. Problemas nos 

ambientes de trabalho não surgem espontaneamente, são criados. Daí a 

importância de voltar o eixo da investigação para o nascedouro dos problemas.  

É de fundamental importância que a empresa defina regras claras de conduta no 

tocante à geração, manutenção e correção de riscos no trabalho. É difícil, para não 

dizer impossível, transpor as barreiras do segundo para o terceiro estágio de 

maturidade em SST – (dependente para independente – ver curva de Bradley) –, 

apenas intervindo nos riscos ativos, isto é, no cenário de problemas já instalados. É 

necessário avançar. E avançar significa corrigir o que carece de correção, mas 

também e principalmente, atuar na prevenção do surgimento de novos problemas 

(riscos). É preciso que as pessoas que respondem pelos processos produtivos, pela 

exposição de trabalhadores a riscos de acidentes e de doenças, estejam cientes de 

que a competência para gerar e principalmente para manter situações de agravos à 

segurança no trabalho, seja da mesma maneira, utilizada na prevenção do 

surgimento de novos riscos. E mais do que isso, é preciso que a segurança no 

trabalho seja associada aos aspectos de empregabilidade. Permanece e faz carreira 

na organização quem atende às expectativas, em todos os sentidos, da 

organização. Lideranças altamente produtivas, mas que por desleixo em relação à 

segurança no trabalho, colocam em risco a vida de seus respectivos liderados, estão 

sendo gradativamente expelidas das organizações que investem na preservação de 

sua imagem.  

 
CONSIDERAÇÕES SOBRE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES EM 

ATIVIDADES PADRONIZADAS  

Ao investigar um incidente crítico, com potencial de gerar dano severo, ou de um 

acidente ocorrido em atividade padronizada, é de fundamental importância observar:  

a) Qualidade do Procedimento Operacional ou Instrução de Trabalho. Verificar 

se o Procedimento Operacional (PO) ou Instrução de Trabalho (IT) contempla 

todos os riscos associados às atividades orientadas por ela e se a linguagem 
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empregada na sua redação é de fácil entendimento por parte dos trabalhadores. 

Verificar ainda se o PO ou IT contempla, com a clareza necessária, a 

significância dos riscos associados à atividade investigada.   

b) Adequação do PO ou IT às condições de trabalho. Verificar a adequação do 

Procedimento Operacional ou da Instrução de Trabalho à realidade do ambiente 

laboral. Observar se as condições de trabalho favorecem o cumprimento efetivo 

dos itens de SST constantes dos PO ou IT.  

c) Capacitação dos operadores. Verificar os níveis de capacitação dos 

operadores para o exercício correto do trabalho orientado por PO ou IT. O 

trabalhador precisa estar suficientemente preparado para o exercício correto do 

trabalho prescrito. Ver Capítulo 3, página 31, Treinamento prático em segurança 

no trabalho para operadores – monitoria orientada. 

d) Endereçamento de cobrança. Verificar os níveis e endereçamento de 

cobranças, feitas pelos encarregados, supervisores ou facilitadores, em relação 

ao cumprimento dos PO ou IT. Verificar os níveis de flexibilidade das lideranças 

em relação ao cumprimento dos itens de SST constantes dos PO ou IT, 

notadamente daquelas que orientam a realização de atividades críticas – riscos 

substancial ou intolerável – “A”.  

e) Obediência. Verificar os níveis de obediência, de parte dos operadores, no 

cumprimento dos PO, IT ou APR.  

 
VIOLAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL (PO)OU DE INSTRUÇÃO DE 

TRABALHO (IT), INCLUINDO ITENS DE SST. 

A violação de regras de segurança ocorre por várias razões. A principal delas é a 

falta de crença e comprometimento com a nova forma pela qual o trabalho foi 

organizado. Não há dúvidas de que é bem mais fácil e cômodo repetir experiências 

consolidadas, ainda que inadequadas e até mesmo mais dispendiosas, do que se 

submeter a novas aprendizagens – principalmente quando essa atividade exige, no 

seu exercício, disciplina rígida. Outro fator determinante no descumprimento de PO 

ou de IT, por parte dos trabalhadores, se localiza nas incompatibilidades que se 

estabelecem entre o conteúdo das referidas regras e as reais condições de trabalho. 

O que está escrito no PO ou na IT é o que deveria ser seguido, isto é, realizado. 
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Todavia, entre o que é escrito e o que é factível de ser praticado se interpõem 

obstáculos que não foram levados em conta na formulação dos Procedimento 

Operacional ou da Instrução de Trabalho, e é justamente dessa particularidade que 

resulta a impossibilidade de sua fiel observância por parte dos trabalhadores.  Além 

do mais, nem sempre o que está escrito é o que é exigido dos trabalhadores, 

enquanto prática corrente. É frequente, em muitos ambientes laborais, os 

trabalhadores serem cobrados pelo resultado final do trabalho (produção) e não pela 

maneira correta de se chegar ao resultado esperado, que se traduz no cumprimento 

das regras que orientam a realização das tarefas.  

As constantes violações de PO ou IT estão intimamente relacionadas à 

inobservância de parte das premissas mencionadas acima. Não se aprendeu o 

suficiente para executar corretamente a atividade conforme estabelecido no PO ou 

na IT; ou não se acreditava o bastante na nova forma de organização; ou ainda por 

não ter sido suficientemente capaz de se submeter às novas regras, passando sobre 

elas; ou, então, por não estar comprometido o bastante para, na impossibilidade de 

executar a tarefa como o estabelecido nas regras escritas, fazer uso da Recusa de 

Tarefa, quando cabível, e solicitar ajuda da chefia imediata.  

Os comportamentos inadequados em relação ao trabalho devem ser corrigidos por 

meio de práticas educativas adequadas, compatíveis com a capacidade de 

aprendizagem do trabalhador. Quando essa maneira de agir não for suficiente, fazer 

uso correto da Política de Consequências, nos seus aspectos corretivos.  

 
OUTRAS VARIÁVEIS QUE CARECEM DE OBSERVAÇÃO 

Pode haver deficiência na padronização das atividades por razões ou motivos  não 

previstos à época de sua elaboração – fato que pode vir a aparecer ao longo de sua 

aplicação. Nesse caso, como nos outros, a solução é rever o padrão, o que deverá 

ser feito dentro dos princípios do PDCA, com o envolvimento incisivo das equipes de 

trabalho. Vale ressaltar que isso não é fácil; exige a atinência disciplinada às regras, 

notadamente nos primeiros momentos de sua aplicação.  

 



 69 

7. POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIAS COMO FERRAMENTA DE 

GESTÃO DE SEGURANÇA NO TRABALHO (Em que 

circunstância aplicar)  

 

A expressão “Política de Consequências”, nos seus aspectos corretivos, 

associada à gestão das ações de Segurança e Saúde no Trabalho, nos remete a 

outras expressões largamente conhecidas nas organizações, como: “Disciplina 

operacional”, “Ajustes de condutas”, entre outras. É importante observar que as 

expressões citadas estão intimamente associadas ao entendimento, adesão e 

obediência às regras e/ou normas que dispõem sobre Segurança no Trabalho, 

instituídas pela empresa.  

Obediência às regras que orientam o exercício do trabalho correto, sobretudo com 

vista à prevenção de acidentes, significa adesão ao trabalho organizado, orientado 

por regras escritas – Procedimento Operacional (PO) ou Instrução de Trabalho (IT). 

Enfatizando que regras, normas, padrões ou ordens verbais se constituem em 

orientações a que os colaboradores, especialmente trabalhadores, necessariamente 

devem obediência. Regra prescrita significa orientação, afeta a todos os envolvidos 

nos processos produtivos, de como se proceder. Proceder significa agir, ação. Logo, 

quaisquer orientações, verbais ou escritas, passadas aos trabalhadores se traduzem 

em regras ou normas de conduta, no jeito de agir, de realizar as atividades 

laborais. O ordenamento, formal ou informal do trabalho, na prática, traduz-se no 

como os colaboradores devem executar as suas atividades com vista ao alcance 

dos objetivos pretendidos.  

Constitui-se erro crasso a crença de que regras ou procedimentos que orientam a 

execução das atividades laborais se restringem apenas ao que é escrito. Quaisquer 

orientações passadas aos trabalhadores, não importa se escritas ou verbais, 

necessariamente deverão ser entendidas como regras ou normas que prescrevem 

e estabelecem o jeito de agir, de se comportar em relação ao trabalho. Essa 

afirmação nos remete ao conceito de disciplina, imprescindível à estabilização dos 

processos produtivos, não se restringe apenas ao trabalho prescrito, mas a 
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quaisquer orientações passadas aos trabalhadores com a finalidade de orientá-los 

no exercício do trabalho.   

Entre outros indicadores utilizados na avaliação da evolução e da maturidade das 

ações de prevenção de acidente, disciplina, traduzida em obediência férrea ao 

ordenamento, formal e/ou informal do trabalho, se constitui na principal fonte de 

referência. É a partir da aferição dos níveis de obediência ao que se define como 

trabalho correto, na maneira de se trabalhar, que se avalia o desempenho do 

trabalho prescrito. Vale lembrar que para se alcançar níveis elevados de obediência 

ao cumprimento de regras formais de trabalho, entre outros requisitos 

indispensáveis, como os mencionados nas letras a, b, c, d, Quadro 22, página 86, é 

necessário promover a efetiva inclusão (participação) dos trabalhadores nas ações 

de segurança desenvolvidas pela empresa. Inclusão significa a participação dos 

trabalhadores, de maneira ativa e incisiva, em todas as tratativas que envolvem os 

principais aspectos da organização do trabalho, com destaque para o trabalho 

orientado por regras formais – PO, IT, APR, entre outras. Essa participação deverá 

iniciar-se a partir dos estudos e das discussões para a definição das atividades cuja 

realização deverá ser orientada por regras formais – escritas.   

Nas organizações onde os trabalhadores participam ativamente das discussões para 

a definição das atividades que deverão ser orientadas por regras prescritas – PO ou 

IT – entre outros ganhos, evidencia-se a escolha (eleição) correta das atividades que 

deverão ser orientadas por instruções escritas. Além desse aspecto, a inclusão dos 

trabalhadores favorece, de maneira decisiva, a elaboração e/ou revisão correta dos 

PO ou IT. Ressaltando que esse aspecto é de fundamental importância no 

cumprimento das instruções e na mesma linha de ação, na aplicação correta da 

Recusa de Tarefa (RT), quando o seu emprego se fizer necessário.   

Os trabalhadores deverão participar ativamente de todas as discussões relacionadas 

à elaboração ou revisão dos PO ou IT ou de quaisquer outras orientações que 

dispõem sobre o como realizar as suas respectivas tarefas. Falhas na elaboração 

dos PO ou IT, bem como na sua adequação às condições de trabalho, ou na 

capacitação dos trabalhadores se manifestam abertamente nos momentos que 

coincidem com as cobranças efetuadas pelas lideranças em relação ao seu 

cumprimento. E é justamente no momento das cobranças feitas pelas lideranças 
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(quando feitas) que os conflitos decorrentes das falhas mencionadas acima se 

afloram, envolvendo principalmente a figura dos trabalhadores, por serem eles, a 

princípio, os responsáveis pela realização do trabalho orientado pelas regras 

prescritas, PO ou IT. Na maioria das vezes, quando o descumprimento de uma regra 

resulta em incidente crítico ou acidente, não importando o que motivou o desvio, por 

serem os trabalhadores os seus proponentes executantes, há uma forte tendência 

em responsabilizá-los e não raro culpá-los pelo ocorrido. Vale ressaltar que mais de 

80% das análises de acidentes realizadas nas empresas, estudas pelos técnicos da 

JCO, apontam como causa dos incidentes críticos e dos acidentes violação de 

Regras de Segurança – PO ou IT. O que essas análises não apontam, com a 

clareza necessária, são os motivos reais que concorrem para o desencadeamento 

dos eventos. Muitas vezes os colaboradores deixam de cumprir um item de alta 

relevância (crítico) de uma determinada regra, envolvendo Segurança no Trabalho, 

não por desobediência deliberada (violação premeditada), mas por uma série de 

outras variáveis que fogem à sua governabilidade – entre elas, pressão no trabalho, 

subliminar ou explícita da liderança, traduzida em cobranças por resultados. É 

importante lembrar que o cumprimento de normas – PO e IT –, nos estágios básicos 

de SST (primeiro e segundo), está fortemente condicionado aos níveis de cobranças 

efetuadas pelas lideranças dos colaboradores. E a efetivação das cobranças, por 

sua vez, depende fundamentalmente da consistência das normas – PO e IT –, de 

sua adequação às condições de trabalho e principalmente dos níveis de capacitação 

dos trabalhadores para o exercício correto do trabalho procedimentado, justamente 

onde se localizam as principais deficiências. Ver Quadro 22, página 86, letras a, b, 

c, d, do presente texto. Verificar que o maior volume de anomalias identificadas se 

localiza na qualidade dos – PO ou IT. 

É importante observar que quando o descumprimento de um PO ou IT for 

ocasionado por erros cometidos pelos colaboradores na execução das tarefas, 

orientadas pela Instrução em apreço, o que se recomenda fazer é verificar 

atentamente o que motivou o cometimento do erro, observando as etapas dos 

processos de capacitação: conteúdo ministrado, estratégia de ensino e aferição da 

aprendizagem. Todavia, quando se tratar de violação deliberada (premeditada) – 

essa é uma ocorrência que se verifica com razoável frequência –, o que se deve 

fazer, depois da constatação do evento e estabelecidos, com as correções devidas, 
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os respectivos nexos de causalidade, é aplicar, quando cabível e necessário, as 

medidas corretivas previstas na Política de Consequências.  

Não se deve esquecer, no entanto, de que a aplicação correta da Política de 

Consequências, nos seus aspectos punitivos, requer identificar e definir, com 

absoluta clareza, a natureza (categorização) dos desvios que estão ensejando o 

emprego da referida ferramenta. Desvios, para efeito de estabelecimento de nexo 

causal, devem ser divididos em duas categorias distintas: ERROS e VIOLAÇÕES, 

como dispostas no Quadro 19.  

 
Quadro 19: Categorização de comportamentos inseguros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERROS, independentemente da natureza, normalmente ocorrem por deficiência de 

conhecimento e de habilidades exigidos pelo trabalho que se está executando. 

Podem ser motivados também por problemas relacionados às condições de 

trabalho, que dificultam e/ou comprometem o seu correto exercício; por pressões por 

produção, sutis ou explícitas, exercidas pela liderança; por instabilidade emocional 

decorrente de distúrbios resultantes de clima ruim vivenciado pela organização; por 

imprudência ou negligência, por monotonia, stress, cansaço físico, entre outros 

desarranjos associados, ora à pessoa do executante da tarefa, ora aos traços 

dominantes da organização do trabalho. Ver Quadro 18, página 52. 

Possíveis ativadores 
do comportamento 

Características  

ERRO DE 

HABILIDADE 

Falha de atenção, memória, 

incapacidade, falha técnica  

ERRO DE 

PERCEPÇÃO Dificuldades de perceber 

ERRO DE 

DECISÃO 

Intencionais enquanto ato e 
aleatório enquanto 

consequências 

DELIBERADA 
Intencional, o agente da ação 

sabe que está violando a regra 

 

CIRCUNSTANCIAL 
Motivada por circunstâncias 
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VIOLAÇÕES, na acepção do termo, originam-se de ações erráticas, não conforme 

ao enquadramento antecipado do trabalho, definido por meio de regras 

estabelecidas pela empresa – Procedimentos Operacionais (PO), Instruções de 

Trabalho (IT), Análise Preliminar de Risco (APR) ou outras orientações, formais e/ou 

informais de como o trabalho deverá ser desenvolvido.  

Ao estudar as origens (causas) de desvios, enquadrados na categoria de violações, 

necessário se faz identificar e categorizar as matrizes causais das ações não 

conforme, separando-as e agrupando-as por espécie: premeditada ou 

circunstancial.  

Na violação premeditada (deliberada), a ação errática se assenta na premissa de 

que o seu executante conhecia perfeitamente o conteúdo do Procedimento 

Operacional (PO), da Instrução de Trabalho (IT) ou da APR ou de quaisquer outras 

instruções que orientam a execução correta das atividades laborais e da 

possibilidade de executá-las em conformidade com as orientações estabelecidas. A 

ocorrência de violações, nessas circunstâncias, se caracteriza como decisões que 

levam a realização de ações antecipadamente pensadas, premeditadas. O agente 

da ação tem consciência plena do que se está fazendo. Na circunstância aventada 

ele poderia, dependendo da natureza do risco oferecido pela tarefa, optar pela 

procura de ajuda, especialmente de sua respectiva liderança para decidirem, juntos, 

o que fazer. Poderia da mesma forma, não ter iniciado ou imediatamente 

interrompido a execução da tarefa em questão. É importante verificar que a segunda 

alternativa refere-se a situações de risco caracterizadas como de alta relevância 

(risco substanciais e/ou intoleráveis – “A”), que ensejam o emprego compulsório da 

Recusa de Tarefa (RT). Ver conceitos e aplicação de Recusa de Tarefa (RT) na 

página 82, do presente texto.  

Na violação circunstancial (não deliberada), ou não premeditada, a atitude do 

agente da ação é instintiva e movida por circunstâncias não previstas no 

planejamento prévio do trabalho. Esse tipo de atitude, na maioria das vezes, é 

motivada por situações anômalas e inesperadas. Diante de tal situação o autor da 

ação não tem como estabelecer relação entre as orientações contidas nos PO e IT e 

sua correta execução. O agente da ação, nessas circunstâncias, não pensa 

antecipadamente sobre o que é ou não conveniente fazer. Não estabelece nexo de 
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causa e efeito entre uma coisa e outra. Ele age por impulso e vislumbra apenas o 

resultado prático e imediato da ação em curso, independentemente das 

consequências que dela poderão advir. (18)  

Face ao exposto se verifica que a diferenciação que se deve estabelecer entre as 

variáveis acima mencionadas (erro, violação premedita e violação 

circunstancial), não serve apenas para a definição correta das medidas de controle, 

mas também e principalmente, para as tomadas de decisões relacionadas à 

aplicação de medidas corretivas previstas na Política de Consequências, quando o 

seu emprego se fizer necessário. Lembrando que respostas idênticas (medidas de 

controle) conferidas a situações distintas costumam não produzir os resultados 

almejados. Pelo contrário, confundir erro e violação circunstancial com violação 

deliberada (premeditada) e indistintamente tratá-las mediante emprego de medidas 

corretivas, pode e certamente significa retrocesso na gestão das ações de SST. O 

impacto imediato dessa imprevisibilidade, na maioria das vezes, resulta na geração 

de instabilidade emocional, com repercussão na exacerbação dos níveis de 

insegurança, com aumento da probabilidade de ocorrência de erros. (Ver efeitos da 

fadiga psíquica, página 50). A medida (punição) aplicada com o propósito de 

promover o ajuste de conduta do infrator, poderá se transformar em desequilíbrio 

emocional, com impactos negativos na realização das tarefas. Vale lembrar que a 

sensação de medo se constitui numa das mais importantes armas de defesa, 

também do homem, diante de situações adversas, de perigos ou de riscos. Nas 

relações de trabalho, no entanto, o que deve orientar a conduta das pessoas 

expostas a riscos de acidentes é o discernimento: capacidade de identificar e avaliar 

o risco. É importante ressaltar que esse alerta não significa deixar de utilizar Política 

de Consequências, nos seus aspectos corretivos, como ferramenta de gestão de 

SST, quando seu emprego for considerado absolutamente necessário, apenas 

ressalta a importância de não se cometer erros na sua aplicação.   

A aplicação de Política de Consequências, nos seus aspectos corretivos, como 

ferramenta de gestão das ações de SST, para produzir os resultados almejados, é 

                                                 
18

  Nos ambientes de trabalho podem ocorrer situações inesperadas (quebra de equipamento, 
vazamento de substâncias químicas tóxicas ou inflamáveis, incêndio, por exemplo) que podem 
levar o trabalhador a assumir posturas, que analisadas em situações normais, são descritas como 
erráticas ou abaixo dos padrões esperados.  
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necessário que se leve em conta o disposto nos 12 itens descritos abaixo, 

associando-os com o Quadro 20, página 81.  

1. Clareza na definição de atribuições e de responsabilidades para todos os 

colaboradores, especialmente para as lideranças;  

2. Avaliação precisa do cenário de perigos e riscos existentes nos ambientes e nas 

atividades laborais. Em muitos lugares essa aferição está contida nos 

documentos da OHSAS 18001;  

3. Procedimentos Operacionais, Instruções de Trabalho ou outras orientações de  

trabalho de boa qualidade e testadas antes de sua oficialização. Ver itens a, b, 

c, d, e, Quadro 22, página 86, do presente texto;  

4. Comunicação eficaz (clara e objetiva) em todos os níveis, especialmente entre 

trabalhadores e lideranças;  

5. Compartilhamento de valores. É importante que aquilo que a empresa define e 

apregoa como valor, seja de fato, transformado em práticas correntes que 

possam ser percebidas pelos colaboradores;  

6. Documentação atualizada, especialmente PO ou IT, revisada com os ajustes 

devidos;  

7. Recusa de Tarefa (RT) franqueada a todos os colaboradores e largamente 

divulgada. É necessário que os conceitos de “voluntário” e “compulsório”, 

utilizados na aplicação da RT, sejam nivelados em todos os ambientes de 

trabalho;  

8. Liderança receptiva, isto é, que apoia e incentiva os trabalhadores nas tomadas 

de decisões em relação à aplicação da recusa de tarefa;  

9. Níveis reduzidos de permissividade (complacência), tanto de parte das lideranças 

como dos trabalhadores em relação ao cometimento de erros e principalmente de 

violações de regras que orientam o exercício correto do trabalho;  

10. 5S bem feito e atualizado, com participação efetiva da população trabalhadora. 

Ver gestão à vista das ações de 5S;  
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11. Equidade na aplicação da Política de Consequências – ser inflexível com um e 

complacente com outro;  

12. Promoção e valorização do trabalho em equipe;  

As dificuldades verificadas na aplicação correta de medidas disciplinares por 

descumprimento de regras de trabalho envolvendo SST não se esbarram apenas 

nas anomalias descritas no Quadro 20, página 81, mas também em muitas outras 

barreiras, com destaque para as citadas abaixo:  

a) Escassez de mão de obra. Em muitas situações, a liderança alega não poder 

abrir mão do colaborador, independentemente de seu comportamento 

acentuadamente de desleixo, “lambão”, por não haver outro com idêntica 

capacidade para substituí-lo, de imediato. Esse fenômeno ocorre com mais 

frequência, notadamente nas áreas de manutenção, em empresas onde não 

existem diretrizes e ações de preparação de reserva técnica de mão de obra 

especializada. Vale lembrar que uma das maiores dificuldades que se interpõem 

no trato com trabalhador rotulado de “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. De 

qualquer forma, a tolerância em relação ao comportamento inseguro de um 

trabalhador rotulado de “lambão”, constitui-se no principal instrumento de 

desgaste, desmoralização de quaisquer iniciativas de SST. A permanência no 

trabalho de um trabalhador desleixado, no que tange à prevenção de acidente, 

independentemente de sua capacidade produtiva, não é nada recomendável, 

pelo contrário. Não é raro suas atitudes ocasionarem a rescisão contratual da 

liderança que o protege.  

b) 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, destacando as variáveis avaliadas. Quando o colaborador é 

informado frequentemente de seu desempenho (positivo e/ou negativo), 

reprimenda ou quaisquer outras formas de ajustes de condutas não são vistas 
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por ele como “marcação” ou perseguição. Ao ser avaliado em intervalos curtos de 

tempo, o colaborador fica sabendo onde precisa melhorar o seu desempenho e 

principalmente onde é vulnerável a ações de reprimenda. Nessa circunstância, 

quando a punição o atinge (acontecimento raro), seu entendimento sobre ela não 

é de espanto, tampouco de injustiça. O faltoso sabe e aceita que se comportou, 

numa da situação específica, de maneira indevida em relação ao que se 

esperava dede. A ausência desse expediente, como rotina do supervisor, 

encarregado ou facilitador, tende a transformar as penalidades, ainda que 

necessárias e corretamente aplicadas, em instrumento de realce somente dos 

aspectos negativos do desempenho do colaborador. 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.  

c) Vínculos de amizade entre liderança e subordinado (ver figura denominada de 

“peixe” – o protegido do chefe). Onde há fortes vínculos de amizade sem os 

discernimentos devidos, a noção de hierarquia tende a ser minimizada ou 

subestimada. Curioso é que o “peixe” não é eleito deliberadamente. Ele surge em 

decorrência de uma série de fatores, entre eles, disposição para o pronto 

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 e de desempenho apresentado por ele. De parte do 

“peixe” nunca lhe falta disposição para atender as demandas do “chefe”.  

d) Desempenho pessoal e profissional do colaborador. Às vezes, o colaborador 

faltoso, independentemente da maneira de se comportar em relação às 

formalidades do trabalho, é altamente produtivo. (19)  

                                                 
19

  Dos acidentes fatais por queda de altura analisados pela JCO, dois deles ocorreram por 
desobediência deliberada de Instruções de Trabalho com definição clara de itens relacionados à 
SST. As condições de trabalho eram totalmente favoráveis ao cumprimento dos Procedimentos 
Operacionais ou Instruções de Trabalho (IT) que orientavam a realização de trabalho em altura. Os 
trabalhadores vitimados eram velhos de casa, treinados 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”. Isso mostra que disciplina não é uma 
coisa que se impõe, mediante pressão (embora a pressão possa ser necessária), mas mediante 
adoção de políticas educacionais, com persistência, ao longo do tempo.  
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e) 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 (trabalho rápido) em um ambiente confinado, com presença de 

gases tóxicos, em desacordo com as regras específicas de segurança.  

f) Constrangimento, por motivos diversos, mas principalmente pelos aspectos de 

cultura (não ser prática corrente na empresa aplicar punições). Vale lembrar que 

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.  

g) 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 sido ocasionado pela 

intenção de evitar um dano maior, prejuízo à empresa. Frustração pode ser 

causada por diversos fatores, como por exemplo, 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 não foi considerado” – relatou um 

trabalhador velho de casa, 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. E mais, no seu julgamento, a ação cometida por ele se destinava a 

beneficiar a empresa – agilizar o trabalho ou evitar prejuízo.  

Ao ser confrontado, com situações dessa natureza, o colaborador costuma 

reconhecer e aceitar que errou, que violou uma instrução de trabalho ou um 

procedimento operacional, mas tenta justificar ou minimizar a falha, com base no 

seu endereçamento: promover ganhos e/ou evitar prejuízo à empresa. Isso não 
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invalida, de forma alguma, a aplicação da Política de Consequências nos seus 

aspectos corretivos, quando sua aplicação for julgada procedente e necessária. 

Por outro lado, penalidades com pouca ou nenhuma procedência (pouca 

fundamentação), quando aplicadas, costumam transformar-se em verdadeiro 

desastre nos relacionamentos do colaborador com a liderança que tomou tal 

decisão. Atitudes dessa natureza geram incertezas e rancores não apenas no 

penalizado, mas em toda a equipe envolvida no seu trabalho.  

h) 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).  

i) Sentimento de culpa. Muitas vezes a liderança cobra do trabalhador o 

cumprimento de determinadas normas que ela mesma sabe das dificuldades que 

se interpõem no seu cumprimento. Ver Quadro 22, letras a, b, c, d, página 86. 

j) Prestação de contas às chefias superiores. O supervisor, facilitador, encarregado 

ou líder às vezes se vê na contingência de ter de explicar os motivos das 

tomadas de decisões que culminaram na aplicação de penalidades. Às vezes, ao 

explicar os motivos que ensejaram a aplicação de medidas corretivas, o eixo da 

questão, em decorrência das evidências apresentadas, tende a voltar-se contra a 

própria liderança: os motivos apresentados por ela apontam para aspectos de 

gestão, que direta ou indiretamente, repercutiram negativamente nas tomadas de 

decisões do trabalhador. (20)  

Os inibidores citados acima, diante de dificuldade de discernimento, costumam 

funcionar como “amortecedores” nas tomadas de decisões relacionadas à aplicação 

de medidas disciplinares. As tomadas de decisões, como ilustradas no Quadro 20, 

página 81, são comumente feitas com base em dois princípios básicos:  

1. Fatos concretos. Situação onde existem evidências concretas que comprovam, 

sem rodeio, o desvio, enquadrado como violação deliberada. Exemplos: não usar 

cinto de segurança em trabalhos em altura, onde há disponibilidade do 

equipamento e de ancoradouro adequado; executar trabalho de manutenção em 

                                                 
20

  Os distúrbios de gestão relacionam-se principalmente com as letras “a” e “b”, do Quadro 22, 
página 86.  
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rede elétrica sem adoção das medidas de controle exigidas. Colaborador ir ao 

trabalho com teor altíssimo de álcool no organismo, apanhado em teste do 

bafômetro.  

2. Conjecturas. Situações onde há suspeita de violação, mas não há evidência 

concreta que possa caracterizar o evento como tal.  

Além das duas variáveis descritas acima, o Quadro 20, na página 81, retrata duas 

situações vivenciadas no julgamento da aplicação de medidas corretivas 

relacionadas ao descumprimento de regras formais de trabalho e de SST: Ambiente 

não permissivo e Ambiente permissivo.  

Nos ambientes onde o trabalho prescrito (cumprimento das regras formais – PO ou 

IT) já incorporou as rotinas normais dos colaboradores, dois fenômenos se 

evidenciam claramente:  

a) Os níveis de desvios (violações) são relativamente baixos,  

b) Pouca ou nenhuma indecisão na aplicação de medidas corretivas, quando o seu 

emprego é julgado procedente.  

Nesses ambientes os níveis de maturidade postos em prática no enfrentamento dos 

problemas relacionais à SST, são altos. As dificuldades típicas dos estágios reativos 

(primeiro e segundo) já foram, em muitos aspectos, superadas.  

Já nos ambientes onde o trabalho prescrito não foi suficientemente incorporado às 

rotinas dos colaboradores, os níveis de desobediência (violações) motivados 

principalmente por falta de cobranças por parte das lideranças, são altos e a 

correção, via aplicação de medidas punitivas, de difícil efetivação. Nos julgamentos 

destinados a aplicação de medidas corretivas, por desinformação ou inexperiência, o 

emaranhado de dúvidas que estimula toda sorte de questionamentos acaba 

interferido nas tomadas de decisões. E o que termina prevalecendo é a impunidade.  
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Quadro 20: Fluxograma de aplicação de medida disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se tratar de descumprimento de regras formais de trabalho (PO ou IT), 

identificados os motivos, independentemente de outras atitudes que deverão ser 

tomadas, o que se impõe, em primeira mão, é revisar com a participação efetiva dos 

trabalhadores, os Procedimentos Operacionais e/ou Instruções de Trabalho, 

observando os cinco passos contidos nas letras a, b, c, d, e, do Quadro 22, página 

86, do presente texto, com destaque para os aspetos referentes a qualidade dos  PO 

ou IT, sua adequação ao ambiente de trabalho e capacitação dos operadores.  

Em relação à revisão dos PO ou IT, uma via que vem se transformando em opção 

na maioria das empresas, especialmente nas que operam com SST de primeiro e 

segundo estágios de maturidade (reativo e dependente – curva Bradley), é eleger, 

por área operacional, entre os PO ou IT existentes, aquelas que orientam a 

realização de atividades com riscos elevados de ocorrência de acidentes graves 

(riscos substanciais e intoleráveis, “A”) e que obrigatoriamente terão de ser revistas, 

com as adaptações devidas. A escolha dos PO ou IT deverá ser feita com base em 

critérios técnicos, mediante acordo entre as partes interessadas: lideranças, 

trabalhadores e técnicos do SESMT.    

Outro assunto importante a ser tratado, com mais atenção, envolvendo Política de 

Consequências é a relação existente entre cumprimento de regras formais – PO ou 
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IT – e eventualmente, Recusa de Tarefa (RT). O assunto Recusa de Tarefa é 

recorrente no texto porque não há como aplicar Política de Consequências, nos seus 

aspectos punitivos, sem a possibilidade do emprego correto, por parte dos 

trabalhadores, do referido recurso. Vale lembrar que RT é uma ferramenta que vem 

sendo utilizada pelas empresas, muitas vezes de maneira equivocada, na gestão 

das ações de SST. A expressão Recusa de Tarefa significa não iniciar ou 

interromper quaisquer atividades laborais que ofereçam risco de acidente grave, sem 

os controles necessários.   

 

Recusa de Tarefa (RT), entender para não se cometer erro na sua aplicação. 

A aplicação da Recusa de Tarefa é, ou deveria ser feita, de duas maneiras distintas:  

Recusa voluntária e Recusa compulsória:  

Nas atividades em que as instruções de segurança sejam classificadas como 

Regras de Ouro ou Regras Específicas, com itens de SST definidos como de alta 

relevância – ver Quadro 21, página 86 –, na impossibilidade de cumpri-los, o 

emprego da RT, deverá ser feito em caráter obrigatório. Em relação aos itens de alta 

relevância, listados em cor vermelha no Quadro 21, tomado como exemplo, o que se 

exige do trabalhador para aplicação correta da Recusa de Tarefa é disciplina 

rigorosa. Enfatizando que quando um item considerado de alta relevância em SST 

(risco substancial, intolerável ou “A”), constante de um PO ou IT, independentemente 

do motivo, não puder ser cumprido, o que o trabalhador deverá obrigatoriamente 

fazer, é interromper ou não iniciar a atividade e comunicar, imediatamente, à sua 

liderança. Na prática, isso é que se chama de recusa compulsória de tarefa.  

Quando não há diferenciação (categorização) de riscos nos PO ou IT, o emprego da 

Recusa de Tarefa estará condicionado à capacidade de percepção de riscos dos 

operadores ou de quem esteja envolvido nas operações. Os operadores vão fazer 

uso da referida ferramenta quando eles acharem que o seu emprego é cabível e 

necessário. E é justamente nesse ponto que a utilização correta da referida 

ferramenta se resvala. A capacidade de percepção de riscos, não apenas dos 

operadores, mas também das lideranças de chão de fábrica (supervisores, 

encarregados, facilitadores e líderes de equipe), deixa a desejar, ou seja, não é 



 83 

confiável. Ver Quadro 23, itens 3 e 5, página 87, do presente texto. Vale ressaltar 

que as limitações na capacidade de perceber riscos refletem negativamente não 

apenas no volume (quantidade), mas também na correta aplicação da Recusa de 

Tarefa (RT). O colaborador poderá deixar de fazer uso da RT por desconhecimento 

do risco a que está exposto ou por avaliá-lo de maneira errada: subestimá-lo.  

É importante reconhecer que a Recusa de Tarefa (RT) se constitui num instrumento 

franqueado aos trabalhadores em todas as empresas que estão trabalhando 

fortemente na transição dos estágios básicos – primeiro e segundo para o terceiro 

estágio de maturidade em SST. Os trabalhadores têm conhecimento desse 

expediente e eventualmente fazem uso dele. A Recusa de Tarefa, 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 Recusa de Tarefa não se 

deve abrir espaço a nenhum tipo de questionamento ou ponderações: se a 

ferramenta deverá ou não ser aplicada. O que deverá prevalecer é o que está escrito 

na Instrução de Trabalho (IT) ou Procedimento Operacional (PO), que orienta a 

realização da tarefa. (21)  

Vale lembrar que o emprego correto da Recusa de Tarefa (RT) requer incentivo por 

parte das lideranças, traduzido em ajuda ao trabalhador no entendimento das 

finalidades do emprego da referida ferramenta, o que, na prática, nem sempre se 

verifica. É comum o emprego da RT se esbarrar na relutância e/ou resistência 

deliberada de algumas lideranças em aceitá-la como ferramenta usual na gestão das 

                                                 
21

  Entende-se por ponderações as margens de tolerância ou flexibilidade que se deve ter no 
cumprimento dos itens das Instruções de Trabalho (IT) ou Procedimentos Operacionais (PO) de 
média e principalmente de baixa relevância em termos de SST. Vale lembrar que a tolerância aqui 
proposta se baseia em critérios técnicos e organizacionais, definida mediante consenso das 
equipes de trabalho, com 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 necessários. As experiências acumuladas ao longo do 
tempo no acompanhamento de aplicação prática de PO ou IT têm nos ensinado algumas lições 
cruciais: ao querer controlar tudo, sem nenhuma distinção de relevância, termina não controlando o 
que efetivamente precisa ser controlado. Ouvimos de dezenas de gerentes de áreas: “aqui todas 
as instruções de trabalho ou Procedimentos Operacionais independentemente na natureza do 
trabalho, têm de ser cumpridos”. Vale lembrar que a afirmativa “têm de ser cumpridos” não é a 
mesma coisa que “efetivamente cumpridos”. Em todos os ambientes onde os gestores fizeram tal 
afirmação, a pesquisa de cultura de SST revelou que o efetivo cumprimento dos PO ou IT não 
passa de 50% das amostras pesquisadas. Ver nota de rodapé de número 13, página 41.  
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ações de SST. No julgamento de algumas lideranças (percentual acima de 50% da 

amostra pesquisada), 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. E mais, não conhecemos caso de demissões de colaborador por uso de 

Recusa de Tarefa, mas temos conhecimento de muitas demissões pela ocorrência 

de incidentes críticos, com potencial de gerar danos severos e principalmente pela 

ocorrência de acidentes graves, sobretudo com óbitos.  

O descumprimento de padrões de trabalho, independentemente dos motivos, sem 

adoção de medida corretiva, além de outros prejuízos suscetíveis de serem 

ocasionados aos processos produtivos, 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 dentre as causas identificadas do não cumprimento dos 

Procedimentos Operacionais (PO) ou Instruções de Trabalho (IT) – listadas nas 

letras a, b, c, d, do Quadro 22, página 86 –, evidenciam-se a qualidade das normas, 

PO ou IT (26,61%) e ausência de cobranças por parte das lideranças (23,95%). 

Outro fator relevante relacionado ao cumprimento de padrão, PO ou IT, relaciona-se 

com o 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 orientado por 

regras escritas. É difícil, para não dizer impossível, imaginar a efetivação de trabalho 

prescrito sem disciplina férrea da parte de quem esteja envolvido direta ou 

indiretamente com ele – o trabalhador e, principalmente, sua respectiva liderança. 

Nesse aspecto é conveniente ressaltar que as heranças culturais brasileiras no que 

tange à disciplina, são por demais sofríveis. Um fato histórico marcante envolvendo 

a cultura dos povos latinos, especialmente dos ibéricos, no tocante à disciplina, foi a 

Reforma Protestante. 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 
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Dinamarca e da Holanda, por exemplo, por causa da atuação da inquisição só 

começaram a chegar ao Brasil muito tardiamente, final do século XIX. A ocorrência 

desse fenômeno, além de tardio e lento, se verificou com a chegada dos imigrantes 

europeus oriundos dos países onde a Reforma Protestante já havia se consolidado.  

Para Calvino, especialmente, a disciplina 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 esses, que uma vez observados (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 circunscreviam-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 portugueses, especialmente, que se mantiveram por muitos séculos à 

margem dos fundamentos da Reforma Protestante, notadamente no que tange aos 

princípios que balizam o comportamento dos indivíduos nas suas vivências sociais. 

A resistência do brasileiro ao cumprimento de regras prescritas, sejam elas legais e/ 

ou pertencentes ao ordenamento formal das empresas, tem suas origens 

assentadas nas políticas e regulamentos adotados pelos portugueses à época do 

Brasil colônia. Sobre esse tema sugerimos a leitura atenta das obras: Bandeirantes e 

pioneiros, de Viana Moog e O povo brasileiro, de Darci Ribeiro.  

Os dados constantes do Quadro 22, página 86, foram levantados por meio de 

auditoria “pente fino” de 187 Procedimentos Operacionais (PO), nas áreas 

mencionadas, numa unidade siderúrgica de grande porte, que resultou na 

identificação de 902 anomalias (não conformidades) que interferiam, direta e/ou 

indiretamente, na realização das tarefas orientadas pelos Procedimentos 

Operacionais ou Instruções de Trabalho, auditadas.  

A quantidade de anomalias (não conformidades) identificadas, entre outros fatores, 

decorre da indefinição de relevância dos itens de segurança constantes das IT ou 

PO. Itens de SST, que parcialmente cumpridos ou não cumpridos, causariam 

transtornos de baixo impacto, na ausência de definição de relevância, são tratados 

no mesmo nível de importância daqueles cuja violação poderia resultar em acidente 
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de extrema gravidade. Ver definição de relevância, Quadro 10, página 14, do 

presente texto.  

 
Quadro 21: Fluxo de uma Instrução de Trabalho (IT) – itens de SST.  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Quadro 22: Interferência no cumprimento de Instrução de Trabalho (IT).  

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 das IT – conteúdo e linguagem.  
 (b) Adequação das IT às condições de trabalho.  
 (c) Capacitação dos trabalhadores para o cumprimento das IT.  
 (d) Cobranças do cumprimento das IT por parte das lideranças.   
 (e) Obediência ao cumprimento das IT.  

(*) “n” refere-se à quantidade de desvios identificados. 

 

Alta Baixa Média Relevância:  Legenda:  
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Início da 
operação: 
Itens da IT. 

 

 

Fim da 

operação. 

Relevância: Alta = substancial e intolerável - “A”  
Média = moderado – “B”  

                       Baixa = trivial e tolerável – “C” 
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Quadro 23: Situações que concorrem para ocorrência de acidentes no trabalho.  

 

 

Resposta 

Cargo 
Trabalhador Gestor SESMT 

n % n % n % 

1. Descumprimento de Instrução de Trabalho (IT) por falta 
de cobrança de parte da chefia imediata dos 
trabalhadores. 

697 35,24 167 43,95 41 55,41 

2. Pressão das gerências das áreas para cumprimento de 
cronogramas de produção, independentemente dos 
aspectos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). 

565 28,56 50 13,16 15 20,27 

3. Falhas na identificação e avaliação dos riscos do 
trabalho. 

965 48,79 251 66,05 37 50,00 

4. Deficiência de treinamento para a execução correta do 
trabalho. 

712 36,00 128 33,68 18 24,32 

5. Aceitação de condições de riscos como situações 
normais de trabalho. 

590 29,83 166 43,68 30 40,54 

6. Falhas administrativas (tarefas descritas de uma maneira 
e executadas de outra). 

264 13,35 47 12,37 15 20,27 

Nota: Casos sem informação:  Trabalhador  71 casos Gestor  4 casos SESMT  3 casos 
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Percepções:

DIFERENÇAS 
DE 

PERCEPÇÕES: 

Até 10%: 
Aceitável 

De 11% a 20%: 
Ruim 

De 21% a 30%: 
Muito ruim 

Acima de 30%: 

Péssimo 

Temário: Em sua opinião, os acidentes ocorridos na Unidade Industrial onde você trabalha, 
nos últimos três anos, tiveram como causas prováveis: 

AMOSTRA: 2.049 Trabalhadores, 384 Gestores e 77 Profissionais do SESMT. A população 
trabalhadora foi levantada por amostragem. 

  A amostra foi extraída de quatro plantas industriais do ramo de siderurgia. A 
pesquisa foi realizada nos anos de 2013 e 2014. 

Em sua opinião, os acidentes ocorridos na Unidade Industrial onde você trabalha, nos últimos anos, tiveram 

como causas prováveis: 
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