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O cotidiano dos ambientes de trabalho no Brasil no momento, em decorrência 

da crise que assolam o país (política, moral e econômica) e das incertezas 

geradas por ela, tem facilitado o surgimento e consolidação de posturas 

acentuadamente reativas e comprometedoras em relação à prevenção de 

acidentes no trabalho. Essa afirmativa é facilmente percebida no trato de 

situações de riscos que antes despertavam atenção, não apenas no que tange 

à sua correta avaliação, mas também na adoção das medidas de controle 

requeridas. As situações de riscos a que nos referimos vêm, gradativamente, 

perdendo importância e deixando de merecer até mesmo os registros 

apropriados, quanto mais tratamento adequado. Passam, na maioria das 

vezes, passivamente despercebidas ou pior ainda, aceitas como situações 

normais de trabalho, pela maioria das pessoas com elas envolvidas, 

especialmente pelas lideranças de primeira linha: supervisores, encarregados e 

líderes de equipes. E paradoxalmente, são essas situações de riscos, 

acumuladas e potencializadas, que vêm ocasionando a maioria dos incidentes 

críticos e dos acidentes no trabalho, incluindo os que têm gerado lesões graves 

e mortes. Vale lembrar que lesões graves ou mortes por acidentes no trabalho 

não são frequentes em situações onde os riscos associados às ocupações, 

independentemente da sua natureza, são vistos e aceitos por quem a eles se 

expõe, como graves e suscetíveis de gerar efeitos imediatos. Nessas 

circunstâncias as medidas de controle preconizadas são levadas em conta e 

por isso, menos negligenciadas. Diferentemente das situações cujos riscos 

presentes, embora potencialmente capazes de gerar danos severos, não se 

afiguram, no entendimento ou na indiferença de quem a eles se expõe, como 

merecedores da atenção devida. Daí o desleixo ou negligência deliberada na 
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adoção das medidas de controle requeridas e na maioria das vezes, 

recomendadas.1   

Diagnóstico de cultura de Segurança e Saúde no Trabalho, realizados pela 

JCO e Associados, no decurso de dez anos, revelaram altos e baixos na 

gestão das ações de SST, especialmente a partir de 2014, quando os efeitos 

das crises vivenciadas pelas empresas tornaram-se mais evidentes e 

perturbadores. Os diagnósticos revelaram, entre outras variáveis importantes, 

que a trajetória evolutiva da gestão das ações de SST, vivenciada a partir da 

primeira década do ano 2000, vem sofrendo acentuada descontinuidade, se 

arrefecendo e gerando passividade comprometedora em relação ao 

enfrentamento dos problemas atinentes ao tema. Em decorrência disso, os 

índices de incidentes críticos (quase acidente) e de acidentes envolvendo 

danos materiais de monta, lesões graves e mortes, antes declinantes em 

muitas empresas, especialmente as de grande porte, vêm crescendo de 

maneira acentuada, preocupante, sobretudo nos últimos quatro anos. Outro 

fator relevante revelado pelos diagnósticos é o desencontro presente no 

discurso das lideranças das plantas industriais avaliadas em relação ao que se 

afirmam fazer e o que efetivamente se fazem, de concreto, na condução das 

ações de SST.  

O cenário revelado pelos diagnósticos, sobretudo referente aos últimos quatro 

anos, no que tange a evolução das ações de SST, na maioria das unidades 

industriais avaliadas, não é nada animador. Muito do que se fez nos anos que 

antecederam à crise vivenciada pelas empresas, especialmente no que tange 

ao envolvimento compromissado das lideranças das áreas operacionais, está 

se esvaindo, de forma lenta, sutil, porém gradual. Lideranças que já haviam 

                                                 
1   As teses que buscam sustentar que lesões graves e mortes ocasionadas por acidentes no 

trabalho, na sua grande maioria, decorrem da exposição a riscos classificados como 
substanciais e intoleráveis (grave e/ou grave e iminente), sem os controles requeridos, na 
prática, carecem de revisão. O histórico acidentário das unidades industriais avaliadas pela 
JCO revela que a maioria das mutilações e fatalidades decorrentes de acidentes no trabalho, 
ocorridas nos últimos anos, origina-se da exposição a riscos denominados de “periféricos”, 
isto é, não associados às atividades cujos riscos são classificados como graves ou 
substanciais e intoleráveis. Essa constatação revela a necessidade imperiosa de conferir 
tratamento adequado às situações de riscos até então colocadas em segundo plano nas 
tomadas de decisões relativas à prevenção de fatalidades.  
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atingido níveis razoáveis, e em algumas situações satisfatórios, de 

conhecimento e, sobretudo de comprometimento com as questões de SST, em 

decorrência do redesenho dos sistemas produtivos e da redefinição de 

prioridades, vêm colocando o tema, por alegação de escassez de recursos e 

de falta de tempo, em segundo plano. Essa postura que já havia sido, em larga 

medida, superada na maioria das unidades industriais avaliadas, vem 

provocando, de maneira aberta e/ou subliminar, distúrbios comprometedores 

no gerenciamento das questões atinentes ao tema.   

Dentre outros distúrbios comprometedores identificados pelos diagnósticos, 

motivados pelas políticas de redução de custos, vale mencionar a perda, ora 

por aposentadoria incentivada, ora por demissão, de profissionais do SESMT, 

com experiência reconhecida, notadamente engenheiros. O mesmo fenômeno 

vem ocorrendo, de maneira acentuada, envolvendo profissionais dos setores 

produtivos e de serviços de apoio, com impactos negativos ainda mais 

acentuados no tocante à gestão das ações de segurança e saúde no trabalho.  

Vale ressaltar que muitas das anomalias identificadas pelos diagnósticos, dada 

a sua natureza, se não adequadamente corrigidas, seguramente contribuirão, 

no médio prazo, para a piora sistemática na gestão das ações de SST, com 

repercussão na elevação dos índices de incidentes críticos e de acidentes.  

Abaixo, enumeramos trinta anomalias, selecionadas entre as mais de uma 

centena identificadas, em trinta plantas industriais, de diferentes ramos de 

atividades, com concentração em mineração e metalurgia. As anomalias, em 

questão, foram selecionadas, levando-se em conta, entre outros, dois aspectos 

fundamentais: presença, com valores expressivos, dos itens selecionados em 

todas as plantas avaliadas e sua relevância na gestão das ações de SST.  

Vale ressaltar que das trinta plantas avaliadas, quatro delas, em decorrência do 

tamanho, os diagnósticos foram feitos por amostragem, cobrindo, no entanto, 

todas as áreas operacionais com maior incidência de riscos e com a presença 

contínua de pessoas a eles expostas. Os diagnósticos foram realizados entre 

2005 e 2015.  
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Amostra pesquisada, referente às 30 unidades industriais avaliadas consistiu 

de: 1.025 lideranças (diretores, gerentes executivos, gerentes de áreas, 

coordenadores, supervisores e líderes de equipes); 14.427 trabalhadores 

(envolvendo operação e áreas de apoio) e 1.056 técnicos do SESMT 

(engenheiros, técnicos de segurança, médicos e técnicos de enfermagem do 

trabalho).  

A coleta de informações foi feita mediante aplicação de questionários 

específicos, entrevistas individuais com lideranças de todos os níveis 

hierárquicos, estudo de documentos referentes ao histórico acidentário das 

empresas, incluindo entrevistas com pessoas envolvidas em acidentes (CPT), 

acompanhamento de trabalhadores em atividades orientadas por regras 

escritas, tais como: Procedimento Operacional (PO), Prática Padrão (PP), 

Análise Preliminar de Risco (APR), Ordem de Serviço (OS), entre outras 

prescrições formais.  

 

Anomalias identificadas: 

1. Dissociação acentuada das ações de Segurança e Saúde no Trabalho 

(SST) dos processos produtivos, possibilitando e incentivando o surgimento, 

entre outros, dos seguintes desvios: 

a) Direcionar o foco das ações de SST na abordagem (identificação, 

avaliação e controle) de riscos já instalados (risco ativo), em detrimento 

de ações preventivas que pudessem atuar na antecipação dos riscos, 

isto é, ações que evitassem o surgimento e/ou recidiva de riscos. 

b) Facilitar o surgimento e proliferação de manifestações subliminares de 

resistência das lideranças das áreas operacionais em assumirem, na 

qualidade de “dono” a condução das ações de SST, respondendo por 

elas em todos os sentidos: técnico e administrativo. Nota: quando a 

abordagem dos riscos é realizada dissociada dos processos produtivos 

(foco em riscos já instalados e não no seu nascedouro) há uma forte 

tendência de as ações de SST se transformarem numa espécie de “jogo 
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de empurra”. Deixa de haver rumo certo para o endereçamento de 

cobranças.  

c) Transferir ou deixar por conta dos técnicos do SESMT a execução de 

ações de SST que impreterivelmente deveriam estar a cargo dos 

gestores das áreas operacionais, vez que somente eles detêm poder 

para tomar as decisões requeridas.   

d) Dificultar o entendimento de que quando as ações de SST são tratadas 

como partes intrínsecas e essenciais dos processos produtivos 

(intervenção na fonte dos riscos), quem responde pelos referidos 

processos, necessariamente, responde pelas ações de SST. A causa 

preponderante desse desvio, entre outras variáveis, está na ausência de 

descrição formal de atribuições, envolvendo SST. 

e) Proporcionar o surgimento de diferenças exageradas de entendimento 

sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, com repercussão 

negativa nas tomadas de decisões referentes à definição e adoção das 

medidas de controle. Em muitas situações as medidas de controle 

sugeridas pelos técnicos do SESMT não são consideradas pelos 

gestores das áreas operacionais, entre outros motivos, por deficiência 

de entendimento referente à sua necessidade.  

f) Facilitar o surgimento e a exacerbação de atitudes reativas “não é 

comigo” em relação aos controles de riscos do trabalho. Situações de 

riscos, sobejamente conhecidas, que não podem ser negligenciadas não 

recebem o tratamento devido porque não há definição clara de quem, de 

fato, se responsabiliza por elas.  

g) Autorizar e/ou permitir a realização de tarefas, com presença de risco 

grave e iminente, sem adoção das medidas de controle necessárias, 

incluindo a emissão de Permissão de Trabalho de Risco (PTR), quando 

cabível.  

h) Responsabilizar os trabalhadores pela ocorrência de incidentes críticos 

e/ou de acidentes, independentemente das condições de trabalho, dos 

níveis de vigilância e do volume e direcionamento das cobranças 
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atinentes ao cumprimento do ordenamento (formal ou informal) do 

trabalho.  

i) Abordar, por demanda, os riscos existentes nas tarefas ou no ambiente 

de trabalho, em detrimento de sua antecipação mediante planejamento 

adequado das medidas de controle.  

2. Diferenças exageradas entre o que se fala sobre a gestão das ações de 

SST e o que, de fato, se faz de concreto, suscetível de aferição. No 

discurso da maioria dos prepostos das empresas, especialmente das 

chefias das áreas operacionais, as questões de SST são satisfatoriamente 

resolvidas; na prática, todavia, não é bem o que ocorre, pois que muitas 

situações de riscos a que os trabalhares permanecem expostos não 

recebem o tratamento divido. Relatos colhidos nas entrevistas, 

especialmente com supervisores, encarregados, facilitadores e líderes de 

equipes, não deixam dúvidas da discrepância entre o que se fala e que 

efetivamente se faz no tocante ao tema.  

3. Terceirização de atividades críticas (risco grave e/ou grave e iminente), com 

emprego de mão de obra desprovida da qualificação e experiência 

requeridas. Em algumas situações, a mão de obra empregada, não atende 

aos requisitos de qualificação exigidos por lei e nem tampouco ao exigido 

(itens de contratos) pelas empresas contratantes. As exigências do 

contratante, em muitas situações, limitam-se às formalidades contratuais.2  

4. Realização de trabalho em atividades críticas (presença de risco grave e/ou 

grave e iminente), por empresas prestadoras de serviços (terceirizadas), 

sem planejamento adequado das tarefas e sem acompanhamento 

(monitoramento, in loco) de parte do contratante. Em muitas situações os 

prestadores de serviços eram deixados à vontade na execução das tarefas 

que necessariamente requeiram monitoramento por parte do contratante.  

                                                 
2 Em seis das unidades industriais pesquisadas, foram encontrados documentos 

comprobatórios de qualificação de mão de obra de prestadores de serviços, para o exercício 
de trabalho envolvendo riscos suscetíveis de provocar acidentes graves. Ao acompanhar 
alguns trabalhadores das referidas empresas, no exercício prático do trabalho, verificou-se 
que a aludida comprovação era meramente documental. Os trabalhadores não conheciam 
ou conheciam parcialmente os riscos associados às tarefas desempenhadas por eles.  
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5. Substituição de mão de obra experiente por trabalhadores jovens, com 

pouca ou nenhuma vivência em ambientes industriais ou de atividades de 

riscos. Em algumas unidades industriais avaliadas, verificou-se que a alta 

rotatividade de mão de obra interfere negativamente na capacitação exigida 

para o exercício pleno do trabalho. Esse fenômeno ocorre com mais 

frequência nas empresas prestadoras de serviços, nas quais a rotatividade 

é acentuadamente mais alta.  

6. Agrupamento (fusões) de áreas de produção gerando sobrecarga de 

trabalho e de responsabilidades, especialmente para supervisores, 

encarregados, facilitadores e líderes de equipes. Esse item apareceu 

fortemente nas entrevistas individuais, realizadas com gestores. Em 

algumas unidades industriais avaliadas um único supervisor é responsável 

por três turnos de trabalho. Suas ausências são cobertas por operadores 

veteranos e experientes, mas desprovidos de poder decisório e 

principalmente de experiência de comando.  

7. Baixa iniciativa das lideranças nas tomadas de decisões em relação às 

ações de identificação e avaliação dos riscos de acidentes e de patologias 

existentes no trabalho. Esse item revelou-se mais crítico nos ambientes 

onde a fusão de áreas foi mais acentuada, envolvendo atividades cujo 

conhecimento das lideranças era limitado. A capacidade para avaliar riscos 

revelou-se sofrível (baixa), inibindo as tomadas de decisões relacionadas às 

medidas de controle, sobretudo no que tange a definição de prioridades. Em 

relação aos prestadores de serviços, em muitas situações, essa deficiência 

mostrou-se bem mais acentuada.  

8. Perda e/ou não aquisição de informações técnicas ou de gestão por parte 

dos supervisores, encarregados, facilitadores e líderes de equipes, com 

repercussões negativas no atendimento às demandas dos trabalhadores, 

especialmente no tocante à segurança no trabalho. Entre outros, três 

fatores concorrem decisivamente para esse distúrbio:  

a) Escassez de tempo motivada pela carga excessiva de trabalho 

ocasionada pela fusão de áreas operacionais e do acúmulo de afazeres.   
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b) Pouco ou nenhum interesse, por parte da maioria das lideranças, para 

se dedicarem, de maneira ativa, às questões relacionadas à Segurança 

e Saúde no Trabalho. Na prática, os assuntos de SST são delegados 

aos técnicos do SESMT, independentemente do poder a eles conferido 

para as tomadas de decisões requeridas. Nota: não é raro o surgimento 

de conflitos envolvendo as lideranças das áreas operacionais quando os 

técnicos do SESMT assumem, na prática, o papel de executores de 

determinadas ações de SST, especialmente quando sua implementação 

requer intervenção nos processos produtivos e interrupção da produção.   

c) Desperdício de tempo com utilização de telefone celular ou de internet 

no trato de assuntos, nem sempre atinentes às demandas do trabalho. 

Esse item apareceu com mais intensidade envolvendo lideranças 

jovens, recém-promovidas. Vale ressaltar que pior do que a falta de 

tempo alegada pela liderança é o baixo interesse para se dedicar, de 

maneira ativa, às questões de SST, como restou comprovado em 

algumas das unidades industriais avaliadas. Interesse pelas questões de 

SST não deve ser apenas espontâneo, mas também imposto pela 

direção da empresa.  

9. Dificuldades no entendimento (compreensão) dos Procedimentos 

Operacionais (PO), das Práticas Padrão (PP) ou das Ordens de Serviços 

(OS), por parte dos trabalhadores, especialmente dos prestadores de 

serviços. O nível de conhecimento, por parte dos trabalhadores e mesmo de 

suas respectivas lideranças, do conteúdo do trabalho prescrito é ruim, 

dificultando, com isso, sua operacionalização, melhor dizendo, seu 

cumprimento.  

10. Falhas na elaboração dos PO, das PP, das OS ou das APR resultantes da 

deficiência na percepção de riscos, por parte das pessoas envolvidas com 

os processos de trabalho (lideranças, trabalhadores e técnicos do 

SESMT). Esse item apareceu com valores excessivamente altos em todas 

as unidades industriais avaliadas.  

11. Ausência de definição de relevância dos itens de SST constantes dos 

Procedimentos Operacionais, Ordens de Serviços e/ou de outras 

instruções prescritas. Esse item foi identificado no estudo dos PO, nas 
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entrevistas individuais com lideranças e no acompanhamento da 

aplicação prática dos referidos instrumentos. Quando não há definição de 

relevância dos riscos descritos nos PO, nas OS ou nas APR, a maneira de 

tratá-los termina sendo uniforme. Essa anomalia resulta em conferir 

tratamento idêntico a situações absolutamente distintas.   

12. Pouco ou nenhum questionamento por parte dos trabalhadores referente 

à qualidade e validade dos Procedimentos Operacionais (PO), Práticas 

Padrão (PP), Ordens de Serviços (OS) ou de quaisquer outras 

orientações prescritas incluindo APR. Dentre outras variáveis, quatro 

fatores, identificados, concorrem decisivamente para esse distúrbio:  

a) Nível acentuadamente baixo de conhecimento do conteúdo da 

prescrição do trabalho por parte não apenas dos trabalhadores, mas 

também das suas respectivas lideranças – supervisores, 

encarregados, facilitadores e/ou líderes de equipes. Menos de 20% do 

público envolvido nos diagnósticos apresentou evidências de 

conhecimento satisfatório do conteúdo das regras prescritas de 

trabalho;  

b) Incompatibilidade entre o conteúdo dos procedimentos e as reais 

condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores. Na maioria das 

situações o descumprimento dos PO e das OS não se deve ao 

desinteresse ou desleixo dos trabalhadores, mas às condições de 

trabalho, nem sempre favoráveis ao seu cumprimento;  

c) Incompatibilidade entre os níveis de cobranças por cumprimento dos 

Procedimentos Operacionais ou de quaisquer outras regras escritas e 

cobranças atinentes às metas de produção. Cobranças relativas às 

metas de produção nem sempre levam em conta o cumprimento do 

ordenamento formal do trabalho;  

d) Desmotivação no trabalho, por parte de uma parcela considerável de 

trabalhadores, demonstrada pela vontade de se aposentar, mesmo 

com redução dos atuais ganhos. Essa situação tornou-se mais 

evidente a partir de final de 2014 em decorrência do acirramento da 

crise econômica e pela possibilidade de reforma da Previdência Social, 

com estabelecimento de idade mínima – 65 anos - para se aposentar. 

Nota: vale ressaltar que a quantidade de trabalhadores com a idade 
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requerida pela reforma, em exercício efetivo do trabalho, em ambientes 

industriais, é ínfima. 

13. Tolerância exagerada em relação ao cometimento de pequenos desvios – 

erros e/ou violação de regras de trabalho ou de segurança, que repetidos 

estimulam o cometimento de desvios altamente comprometedores. Vale 

enfatizar que não é pequena a incidência de incidentes críticos e de 

acidentes graves, incluindo mutilações e mortes, decorrentes de acidentes 

no trabalho resultantes dessa variável. Uso de telefone celular em 

atividade de risco elevado constitui-se num dos exemplos mais 

expressivos.  

14. Flexibilidade (indecisão) na aplicação de medidas disciplinares por 

desrespeito deliberado ao cumprimento de procedimentos de operação de 

máquinas e/ou equipamentos, incluindo violação de bloqueios. É 

conveniente enfatizar que quando uma ação deliberada de desvio não é 

corrigida, com o rigor requerido, no exato momento de sua constatação, a 

mensagem que a liderança passa aos subordinados é de que não há 

nada a ser corrigido. Entre outras variáveis, quatro fatores concorrem 

decisivamente para o baixo índice de aplicação de medidas disciplinares 

por violações deliberadas (premeditadas) de regras de trabalho 

envolvendo SST:  

a) Ausência de definição do grau de significância (relevância) dos riscos 

constantes dos Procedimentos Operacionais ou de outras prescrições 

formais. A ausência dessa variável faz com que risco grave e iminente 

seja tratado da mesma maneira com que se trata risco de baixo 

impacto – trivial ou tolerável. Riscos, que se transformados em 

acidente, podem gerar, entre outros danos, mutilações ou fatalidades, 

recebem tratamento idêntico àqueles, que em situações idênticas, são 

suscetíveis de ocasionar lesões de baixo impacto, isto é, lesões que 

não ensejam o afastamento do trabalhador de suas respectivas 

atividades;  

b) O trabalho prescrito não foi ainda suficientemente incorporado ao 

universo de valores perseguido pelas lideranças de chão de fábrica – 

supervisores, encarregados, facilitadores e lideres de equipes –, 
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resultando disso o reduzido índice de cobranças e de maneira idêntica, 

da aplicação de medidas corretivas;  

c) Incompatibilidade acentuada entre o conteúdo dos Procedimentos 

Operacionais e/ou de outras prescrições formais e as reais condições 

do trabalho oferecidas aos trabalhadores. Em muitas situações as 

condições de trabalho são, em parte ou no todo, desfavoráveis ao 

cumprimento das exigências contidas nos Procedimentos Operacionais 

e nas Ordens de Serviços;  

d) Receio de as medidas punitivas revelarem distúrbios de ordem 

comportamental de parte das lideranças (negligência, imprudência ou 

desleixo), na condução das ações de SST de sua competência, que 

passariam despercebidos na ausência das referidas medidas. Os 

diagnósticos revelaram que o baixo índice de aplicação de medidas 

corretivas, por desrespeito deliberado às regras de segurança, 

previstas na Política de Consequencias da empresa, deve-se, entre 

outras variáveis, a insegurança das lideranças de primeira linha nas 

tomadas de decisões referentes ao tema.   

15. Avaliação reativa de desempenho de SST, feita com base nos índices de 

acidentes em detrimento da avaliação de medidas de controle que 

pudessem antecipar a ocorrência dos mesmos. Essa variável apareceu 

fortemente nas entrevistas individuais com lideranças em todas as 

unidades industriais avaliadas. Esse critério de avaliação de resultados 

em SST, em muitas empresas, além de não medir o desempenho real das 

ações de SST, termina incentivando o sub-registro de ocorrência de 

incidentes críticos e de acidentes, envolvendo até mesmo situações que 

necessariamente ensejariam emissão de CAT – Comunicação de 

Acidente do Trabalho.  

16. Cobranças centradas em resultados finais (metas de produção) sem levar 

em conta a maneira correta de se trabalhar. Quando as cobranças recaem 

sobre os resultados finais do trabalho, como normalmente acontece, e não 

na maneira correta de se trabalhar há uma forte tendência de se cometer 

violações de regras, sejam elas formais e/ou informais, com repercussão 

negativa na elevação dos índices de improvisações, “arranjos”, 

“gambiarras” ou de “jeitinhos”, desprovidos de controle. Nota: os 
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diagnósticos não revelaram evidências de que cobranças focadas na 

maneira correta de se trabalhar gerassem impactos negativos no alcance 

de metas de produção.  

17. Redução drástica de orçamentos destinados à manutenção preventiva. 

Esse item revelou-se mais crítico a partir de meados de 2014. O corte de 

orçamento destinado à manutenção preventiva não vem afetando apenas 

os resultados da Segurança no Trabalho, mas também e principalmente 

os custos finais de produção: paradas em decorrência de quebra de 

equipamentos tornaram-se mais frequentes.  

18. Formação de estoque de riscos identificados e não corrigidos, como 

condições inseguras e distúrbios de comportamento. O acúmulo de riscos 

identificados, sem as correções devidas, fragiliza os programas de SST 

em curso na empresa, principalmente por descrença e desmotivação das 

pessoas envolvidas nos processos produtivos. Esse item apareceu nos 

diagnósticos com percentual de respostas excessivamente alto, mais de 

60% em relação à amostra pesquisada. 

19. Enxugamento das matrizes de capacitação, envolvendo redução de carga 

horária e da periodização dos treinamentos. Em algumas unidades 

industriais avaliadas, a partir de meados de 2014, a atividade de 

treinamento formal reduziu em mais de 50% do que era realizado anterior 

ao período mencionado.  

20. Deficiência na capacitação para percepção de risco no trabalho 

especialmente por parte dos trabalhadores. A deficiência de percepção de 

risco não se verifica apenas com trabalhadores novatos, mas também 

com veteranos que não foram suficientemente treinados e disciplinados 

para o correto exercício dessa atividade. Vale enfatizar que essa variável 

não prejudica apenas a definição das medias corretas de controle, mas 

também as ações de investigação de incidentes críticos e de acidentes.  

21. Aceitação pacífica de exposição a riscos ativos, sem os controles devidos, 

como condições normais de trabalho. Essa variável não foi observada 

apenas nas entrevistas com trabalhadores, mas também com lideranças 

de todos os níveis hierárquicos. Aceitar o que não pode ser aceito e deixar 

de fazer o que obrigatoriamente teria que ser feito se constituem no 
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principal ingrediente gerador de incidentes críticos e de acidentes, 

incluindo mutilações e fatalidade.  

22. Deficiência e/ou ausência de acompanhamento de trabalhadores novatos 

em atividades envolvendo riscos suscetíveis de gerar acidentes graves. 

As informações recebidas pelos novatos nas atividades de integração e 

mesmo nos treinamentos que antecedem seu ingresso nos locais de 

trabalho não são suficientes para expô-los, com razoável margem de 

segurança, a riscos nos ambientes laborais, suscetíveis de gerar danos 

severos. Não foi pequeno o número encontrado de trabalhadores novatos, 

desprovidos de qualificação e experiência, operando equipamentos 

móveis ou exercendo outras atividades envolvendo riscos graves sem 

acompanhamento por parte de trabalhadores veteranos, experientes.  

23. Incompatibilidade entre o valor conferido às ações de SST, expresso no 

discurso, notadamente de dirigentes das empresas (não todos) e o que foi 

encontrado, de concreto, posto em prática na prevenção de acidentes. 

Essa variável apareceu fortemente, como elemento de dificuldade no 

avanço das ações de SST. Muitos executivos verbalizam 

comprometimento com a Segurança no Trabalho sem conexão com ações 

concretas suscetíveis de aferição. Afirmam-se fazer o que efetivamente 

não é feito, como verbalizado no discurso. Outra anomalia identificada que 

poderá ter impacto negativo na gestão das ações de SST consiste na 

tentativa de simplificar o que não comporta simplificação. Exemplo típico 

dessa situação consiste em acreditar que a maioria dos problemas 

atinentes a SST resultam de desvio de comportamento, especialmente 

dos trabalhadores, independentemente dos aspectos técnicos e 

organizacionais envolvidos. Essa visão simplista foi amplamente difundida 

no passado, com o rótulo de “Ato Inseguro”, com impacto negativo no 

avanço das ações de SST.   

24. O desempenho em SST e sua conexão com os aspectos de 

empregabilidade. O desempenho em SST, bom ou ruim, especialmente 

das lideranças, tem pouca ou nenhuma conexão com sua progressão 

profissional e menos ainda com a manutenção do cargo que exerce. O 

peso que o desempenho em SST exerce sobre progressão profissional 

(promoção e/ou permanência no cargo) não está claramente definido nas 
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empresas onde foi feita avaliação dos traços dominantes da cultura de 

SST.   

25. Baixos índices de cumprimento de Procedimentos Operacionais (PO) ou 

de Práticas Padrão (PP) e ainda de Ordem de Serviços. Em nenhuma das 

empresas ou unidades industriais avaliadas os índices de cumprimento 

dos PO, OS ou de PP atingiram 50% do previsto, nem mesmo nas 

atividades com presença de riscos críticos. Os motivos do baixo 

desempenho no cumprimento dos PO são vários e complexos, dentre eles 

o paradoxo entre a prescrição formal do trabalho e as reais possibilidades 

de o trabalhador atendê-las. O trabalho prescrito, como nivelador de 

condutas, por mais que se queira evitar ou minimizar, limita, melhor 

dizendo, restringe a liberdade do trabalhador em buscar alternativas, 

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

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

seja, até onde a razão prepondera na orientação dos movimentos exigidos 

pela rigidez de sua prescrição.  

26. Falhas na utilização de Recusa de Tarefa (RT) que significa não iniciar 

e/ou interromper uma atividade que ofereça risco grave e iminente 

desprovida dos controles requeridos. Dentre as falhas identificadas no 

emprego de Recusa de Tarefa (RT), figura-se a ausência de 

Procedimento Operacional que oriente, passo a passo, sua correta 

aplicação. O receio do trabalhador em não fazer uso da Recusa de Tarefa, 

ainda que em situações imprescindíveis, resulta da ausência de incentivo 

por parte das lideranças e principalmente por falta de esclarecimento 

sobre o uso correto da referida ferramenta e dos benefícios 

proporcionados por ela.   

27. Falhas na aplicação da Política de Consequências. Os índices baixos de 

aplicação de medidas corretivas (advertência verbal e/ou escrita, 

suspensão e demissão), por violação deliberada (premeditada) de regras 

de SST, que em hipótese alguma poderiam ser violadas. Vale ressaltar 

que na maioria das vezes a violação de regras de trabalho e de SST não 

está diretamente associada à figura do trabalhador, como propalada, mas 

a determinadas posturas assumidas por suas respectivas lideranças, que 

além de não exigirem o cumprimento das referidas regras, em muitas 
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situações, fingem não ver o trabalhador executar suas tarefas em 

desacordo com as prescrições formais do trabalho. Nota: o baixo índice de 

aplicação da Política de Consequências, por parte da liderança de 

primeira linha, entre outros motivos identificados, se deve ao fato de ela 

saber que as penalidades aplicadas por ela, por uma série de motivos, 

poderiam recair, também, sobre a sua pessoa. Essa afirmação se 

fundamenta em informações obtidas no acompanhamento de 

trabalhadores executando tarefas orientadas por regras prescritas cujo 

cumprimento dependeria da intervenção diretas das lideranças, o que na 

maioria das vezes não é feito.     

28. Pouca ou nenhuma divulgação das atribuições e responsabilidades em 

SST, especialmente das lideranças de primeira linha. Em relação a essa 

anomalia, dois problemas foram identificados:  

a) Ausência de descrição pormenorizada de atribuições e de 

responsabilidades relacionadas ao tema. A inexistência ou deficiência 

dessa referência dificulta enormemente: primeiro, o endereçamento 

correto de cobranças relacionadas ao tema; segundo, avaliação de 

desempenho, sobretudo das lideranças; e terceiro, aplicação correta 

da Política de Consequências, entre outras ferramentas de controle;  

b) Pouca ou nenhuma divulgação das matrizes de responsabilidades em 

SST. A maioria das pessoas ouvidas, especialmente lideranças, não 

soube responder o que lhe compete, formalmente fazer, em relação ao 

tema.  

29. Deficiência no ordenamento e endereçamento de cobranças, 

principalmente por descumprimento de PO, PP, OS, APR e outras 

prescrições formais de trabalho e de SST. O volume de cobranças, 

notadamente de parte dos supervisores, encarregados, facilitadores ou 

líderes de equipes, endereçadas aos trabalhadores, referentes ao 

cumprimento das prescrições do trabalho, em todas as empresas 

pesquisadas, não é compatível com as expectativas das próprias 

empresas. Não foi identificada evidência de estudos destinados a 

identificar os motivos alegados pelos colaboradores pelo baixo índice de 

cumprimento das regras formais de trabalho e de segurança.  
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30. Inexistência de definição formal do que será ou não aceito como 

justificativa por deixar de fazer o que impreterivelmente deveria ser feito. 

O que deveria ser feito não está contido apenas nos planos de ação, mas 

também nos resultados das auditorias, caminhadas de segurança, 

inspeções e principalmente nas demandas dos trabalhadores. A ausência 

desse dispositivo termina ensejando toda sorte de justificativas por não 

fazer o que deveria ser feito. Dentre as dificuldades identificadas pelos 

diagnósticos, relacionadas ao enquadramento de lideranças (punição), por 

desleixo na condução das ações de SST, entre outras, evidenciam-se: 

a) Deficiência no planejamento das atividades de segurança no trabalho, 

com definição de itens de controle, com cronogramas especificados e 

indicação de responsáveis pela execução dos itens constantes dos 

planos de ação e de outros itens que não foram incluídos nos planos 

de ação, mas que requer controle.  

b) Inexistência de definição do que é ou não aceito como argumento por 

não fazer o que se espera que fizesse, especialmente dos itens 

constantes dos planos de ação.  

c) Aplicação de punições assentadas em princípios reativos. Pune-se 

pela ocorrência de incidentes críticos e de acidentes graves e não pelo 

que se deixou de fazer para evitá-los.  

 


