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RESUMO 

 

Este trabalho surgiu da necessidade de apresentar a interação entre a segurança do 

trabalho, auxiliada por ferramentas de segurança, com o comportamento das 

pessoas. O conteúdo deste trabalho estimula ao entendimento que deve ser dado a 

área de segurança do trabalho, suas interações com o indivíduo, a liderança e o 

grupo, e como o tratamento do comportamento organizacional influenciado pela 

cultura e o clima organizacional são absorvidos e estimulados dentro das 

organizações. Este estudo tem o intuito de analisar a percepção dos colaboradores 

quanto à prevenção e exposição aos riscos de segurança ligados a abordagem 

comportamental, verificando como as interações e comportamentos humanos 

impactam na gestão de segurança, quais ferramentas de gestão do sistema de 

segurança do trabalho são utilizadas na prevenção de acidentes, identificar a 

importância da liderança no acompanhamento no tratamento de rotina, levando em 

consideração a participação, capacitação e reconhecimento, analisar se o 

comportamento seguro é um valor reconhecido pelos colaboradores, e verificar 

como a empresa está sendo visualizada pelos colaboradores quando assuntos de 

segurança estão em pauta além do nível de conscientização acerca de sua 

responsabilidade. Utilizando uma Pesquisa exploratória, de cunho bibliográfico e 

documental, com observação do participante, aplicação de pesquisa de campo com 

analise quantitativa, utilizando questionário com sua devida tabulação e laudo 

estatístico, procurando entender quais as dificuldades e os benefícios das 

abordagens comportamentais. A análise teve como foco a abordagem destacada 

pelos colaboradores próprios e terceiros nos quesitos de segurança, e identificou 

uma série de oportunidades para trabalhar a liderança, o coleguismo, a cultura 

individual e a reação da empresa. Apesar dos colaboradores indicarem que a 

empresa possui pontos altos em relação a treinamentos e palestras foi necessário 

destacar as forças e fraquezas que a empresa possui perante as diversas situações 

que envolvem a segurança. 

   

Palavras chave: Segurança do trabalho. Comportamento Organizacional. 

Abordagem Comportamental.  
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ABSTRACT 

 

This work arose from the need to present the interaction between job security, aided 

by security tools, with people's behavior. The content of this work encourages the 

understanding that should be given the area of job security, their interactions with the 

individual and group leadership, and how treatment of organizational behavior 

influenced by culture and organizational climate are absorbed and encouraged within 

organizations. This study aims to analyze the perceptions of employees regarding 

the prevention and exposure to security risks linked to behavioral approach, noting 

how human behaviors and interactions impact the management of safety, which tools 

for system management of safety are used the prevention of accidents, identified the 

importance of leadership in monitoring the treatment of routine, taking into 

consideration the participation, empowerment and recognition, to examine whether 

the behavior is a safe value recognition by employees, and verify how the company 

is being viewed by employees when security issues are at stake beyond the level of 

awareness of their responsibility. Using an exploratory research, a bibliographic and 

documentary, with participant observation, application of field research with 

quantitative analysis, using a questionnaire with its proper tabulation and statistical 

report, trying to understand what the difficulties and benefits of behavioral 

approaches. The analysis focuses on the approach highlighted by employees and 

contractors in safety, and identified a number of work opportunities for leadership, 

fellowship, culture and individual company's reaction. Despite the staff indicate that 

the company has high points in relation to training and lectures was necessary to 

highlight the strengths and weaknesses that the company has, before the various 

situations that involve safety. 

 

Keywords: Work safety. Organizational Behavior. Behavioral Approach 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas as organizações vêm desenvolvendo e implantando 

sistemas de gestão, e desembolsando valores cada vez maiores de investimentos 

em segurança, sempre com o objetivo de evitar os acidentes de trabalho. Mas será 

que a implantação de sistemas burocráticos e fortemente fechados, com intuito de 

evitar os acidentes, realmente previne novos casos e estabiliza as ocorrências e 

eventos indesejados nas organizações? 

Como as organizações reagem aos acidentes de trabalho, e quais as 

ferramentas que são utilizadas para investigar as anomalias e evitar ou prevenir 

potenciais acidentes? Será que o tratamento deve ter foco apenas no controle 

através de bloqueios e metodologias utilizadas para conter novos acidentes ou será 

que o comportamento humano está diretamente ligado a maioria dos acidentes? 

Analisar um processo de produção, a forma como os trabalhadores 

compreendem, interpretam e executam suas tarefas é de suma importância para a 

qualidade do trabalho, para a produtividade do processo e, principalmente para a 

preservação da integridade das pessoas e também do ambiente envolvido na sua 

realização.  

O trabalho de uma pessoa é formado por um conjunto de conhecimentos, de 

tarefas, de ações, de atitudes, de valores, de ordens e de influências das mais 

variadas naturezas, inclusive de outras pessoas sejam elas colegas ou superiores. 

Essas instâncias influenciam sobremaneira nos resultados do trabalho realizado e 

nas suas conseqüências, entre elas, a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

Quando não entendemos o comportamento humano, tiramos conclusões 

precipitadas do que realmente as pessoas e as organizações entendem dos seus 

colaboradores, e como as interações entre cultura, educação e aprendizado podem 

fazer a diferença no ambiente organizacional e principalmente na rotina operacional 

das empresas industriais. 

E o que significa a abordagem comportamental, porque este termo esta cada 

vez mais em discussão dentro das organizações, qual seu real objetivo e como ela 

pode ser desenvolvida, implantada e monitorada pela empresa a fim de melhorar o 

clima e a cultura de segurança dentro das empresas? 
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Segundo Bley (2007), os processos de conscientizar e educar têm sido os 

grandes carros-chefes das estratégias de prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho com foco nos aspectos humanos. 

Este estudo terá como foco a observação, identificação e análise do 

comportamento humano, relacionando os principais aspectos físicos, culturais e 

educacionais que interferem nos indicadores de segurança e que estão ligados 

diretamente aos fatores humanos. Também a interação da liderança na capacitação 

e desenvolvimento educacional dos colaboradores, para motivar e desenvolver 

pessoas conscientes e comprometidas com a segurança, tanto dentro do ambiente 

organizacional como na vida pessoal. 

Além do aspecto pessoal e da participação da liderança no papel de cultura 

comportamental também serão abordados tópicos relacionados ao grau de 

desenvolvimento da organização no quesito segurança. Tudo isso com o intuito, de 

destacar a participação sistêmica dos públicos envolvidos no acompanhamento e 

garantia de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho.  

  Ao longo do estudo outras informações, relevantes a participação do 

administrador como gestor de pessoas e educador, serão disseminadas para 

entender onde a tomada de decisão e a capacitação dos níveis gerenciais podem 

fazer a diferença na criação de valores para organização e seus colaboradores.  

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Como o comportamento humano voltado para segurança, prevenção e 

redução dos acidentes de trabalho, pode ser trabalhado em empresas industriais. 

 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Analisar a percepção dos colaboradores quanto à prevenção e exposição aos 

riscos de segurança ligados a abordagem comportamental. 

 

 

 



10 
 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar como as interações e comportamentos humanos impactam na 

gestão de segurança; 

 Verificar quais ferramentas de gestão do sistema de segurança do trabalho 

são utilizadas na prevenção de acidentes; 

 Identificar a importância da liderança no acompanhamento no tratamento de 

rotina, levando em consideração a participação, capacitação e 

reconhecimento; 

 Analisar se o comportamento seguro é um valor reconhecimento pelos 

colaboradores, além do nível de conscientização acerca de sua 

responsabilidade. 

 Verificar como a empresa está sendo visualizada pelos colaboradores quando 

assuntos de segurança estão em pauta. 

 
 

1.3 HIPÓTESES 

 

A estruturação das ferramentas de gestão e implantação da metodologia de 

abordagens comportamentais realmente leva a empresa a patamares elevados de 

segurança. 

É possível perceber o grau de comprometimento da liderança e dos 

colaboradores quando compromissos são fechados para prevenir os riscos e evitar 

acidentes. 

A abordagem comportamental é considerada de extrema necessidade, 

quando os níveis de segurança não dependem somente das ferramentas de 

bloqueio e dos equipamentos de proteção. 

A empresa direciona esforços para trabalhar com segurança e demonstra que 

isto é um valor reconhecido na organização. 
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1.4  METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma Pesquisa exploratória, de cunho bibliográfico, a partir de leitura 

de livros, artigos e sites (Andrade, 2004). Além disso, foi feita pesquisa 

documental a partir dos manuais e procedimentos produzidos pela Gerdau, e 

observação participante, visto que o pesquisador é funcionário desta empresa. 

Foi realizada também a aplicação de pesquisa de campo, através de questionário 

que foi analisado de forma quantitativa através de planilha eletrônica, procurando 

entender quais as dificuldades e os benefícios das abordagens comportamentais. 

. 

 

1.5  MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

Entender qual a visão e percepção dos funcionários quando a segurança está 

no centro da discussão, se as atitudes e comprometimento estão ligados 

principalmente a obrigação de se ter uma gestão do sistema de segurança, com 

suas metodologias e ferramentas de prevenção, ou se o principal influenciador da 

incidência de acidentes está ligado aos fatores humanos e a falta de cultura 

comportamental. 

 

 

1.6  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Muitos pontos serão levantados para entender a real necessidade de 

mudança comportamental para redução de acidentes de trabalho.  

Inicialmente as observações serão nos quesito bibliográfico informando os 

significados de segurança do trabalho, de acidentes e incidentes, como também de 

condições e atos abaixo do padrão, além das ferramentas de segurança, 

discorrendo sobre a importância do desenvolvimento organizacional na capacitação 

e modificação da cultura individual, transformando os conceitos de prevenção da 

empresa em atitude e comprometimento de todas as pessoas envolvidas com a 

organização. 

Levando em consideração a importância da análise comportamental e 

aspectos humanos com participação direta da liderança e com a ajuda da 
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abordagem de segurança, para conscientizar e gerir a transformação das equipes 

operacionais e administrativas no tratamento de atos abaixo do padrão e na 

importância do cuidado ativo, levando as pessoas a cuidarem de si mesmas e dos 

indivíduos que estão ao seu redor. 

Na seqüência será apresentada a análise dos dados levantados na 

organização, com o objetivo de identificar como os colaboradores visualizam os 

aspectos de segurança, levando em consideração a abordagem comportamental 

influenciada pela liderança, pelos colegas de trabalho, através de análise própria e 

pela empresa.  
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2. A SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Antes de trabalhar especificamente o comportamento humano, é necessário 

entender um pouco sobre a história da segurança do trabalho e como as empresas 

começaram a trabalhar mais fortemente este conceito dentro das organizações, 

somando isso a prevenção dos acidentes de trabalho. 

Para esclarecer um pouco a história da segurança, Pacheco Junior (1995) dá 

sua contribuição ao constatar que os primeiros estudos sobre saúde e segurança 

dos trabalhadores tiveram seu início, segundo alguns relatos, no século XVI em 

função da percepção das muitas perdas humanas e também da revolução industrial. 

Tal evento resultou no surgimento das associações as quais defendiam seus 

associados lutando por direitos, organizando e estruturando suas atividades. A partir 

destes acontecimentos, começaram a surgir as primeiras leis trabalhistas. Um dos 

primeiros relatos ocorreu na Itália em 1700 com a publicação da obra De morbis 

artificum diatriba, de Ramazzini. 

Segundo Lázaro Filho (1993), alguns conceitos de proteção são estabelecidos 

apenas ao longo do século XIX, três séculos após o primeiro registro conhecido, 

quando em diversas localidades foram estabelecidos progressivamente alguns 

preceitos de proteção que asseguravam a saúde e a segurança das pessoas. 

No Brasil este processo ocorreu apenas em 1943, com a consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) e, posteriormente, em 1978, a Portaria nº 3.214, constituída 

por 28 normas relacionadas a equipamentos e máquinas de proteção, 

insalubridades e outros aspectos que estão descritas nas conhecidas Normas 

Regulamentadoras (NR). 

Após entendermos um pouco da história da prática de saúde e da segurança 

do trabalho, também é preciso entender quais os diversos significados de segurança 

do trabalho e os conceitos que rodeiam este tema. 

Para Cardella (1999), a função segurança, ou simplesmente Segurança, e o 

conjunto de ações exercidas com o intuito de reduzir danos e perdas provocados por 

agentes agressivos.  

Segurança e definida como o controle das perdas acidentais. A perda 

acidental, diferentemente das outras classes de perdas, é caracterizada pelo contato 

com uma substância ou fonte de energia que exceda o limite de um corpo ou uma 
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estrutura. Neste contexto, as perdas incluem lesões, doenças, danos à propriedade, 

perdas de processo e perdas ambientais.  

Assim, a gestão da segurança, inclui os esforços organizacionais para 

prevenir e/ou minimizar as perdas pessoais, de propriedade, de processo e de meio 

ambiente, este relato está detalhado no manual de Gestão Moderna da Segurança, 

DNV (2003). 

De acordo com Ribeiro (2005, p. 205): 
 

A segurança é o conjunto de medidas técnicas, administrativas, 

educacionais, médicas e psicológicas, empregadas para prevenir acidentes, 

seja pela eliminação de condições inseguras do ambiente, seja pela 

instrução ou pelo convencimento das pessoas para a implantação de 

práticas preventivas. 

 
Em outras palavras, a segurança do trabalho é um conjunto de recursos de 

ordem material e humana, ainda ignorado por muitos, mal interpretado e nem 

sempre bem aceito por outros, sem o qual não se pode esperar que haja prevenção 

de acidentes. Isso significa que a prevenção dos acidentes do trabalho é 

conseqüência da aplicação desses recursos ou dessas medidas de segurança. 

No capítulo de Saúde e Segurança no Ambiente de trabalho, do livro Gestão 

de Pessoas – Estratégias e Integração Organizacional, de Luis César G. de Araujo 

com colaboração de Adriana A. Garcia (2006), a segurança do trabalho preocupa-se 

em manter e assegurar que a estrutura da organização e os processos executados 

durante a jornada de trabalho estejam corretos, ou seja, garantir que as pessoas se 

encontram em um ambiente seguro. 

A segurança do trabalho do trabalho apresenta como formação e 

complementação de seus objetivos, três condições, as quais explicam de forma 

direta e transparente alguns critérios básicos da sua aplicabilidade. São elas, a 

identificação das principais causas de acidentes, correção e manutenção das 

estruturas físicas e prevenção, redução e eliminação de acidentes. 
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2.1 SIGNIFICADOS DE ACIDENTE, INCIDENTE E CLASSIFICACÃO DE RISCO 

 

Conceito legal de acidente de trabalho, conforme o Artigo 19º da lei 8.213/91 

da Legislação Previdenciária: 

 

Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional 

que cause a morte, ou perda, ou redução permanente ou temporária da 

capacidade para o trabalho (Legislação Previdenciária, 1991) 

 

Este conceito tem o objetivo de apontar o acidente para instituições 

governamentais. Com isso, deixa de lado uma perspectiva do meio ambiente e de 

perdas materiais. 

Ainda de acordo com o conceito prevencionista, relatado no manual de 

prevenção de Acidentes para componentes da CIPA, transmitido pelo SENAI: 

 

O acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada, 

que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo, 

como conseqüência, isolada ou simultaneamente, danos materiais e lesões 

ao homem (Manual da CIPA – SENAI, 2006).  

  

Este conceito leva em consideração aspectos materiais e trata o acidente 

como algo inesperado, ou seja, transmite um entendimento de que não se pode 

evitar algo inesperado; logo, o acidente não pode ser evitado. 

Levando em consideração a forma de entendimento e a melhor maneira de 

introduzir este conceito na educação dos trabalhadores, o acidente pode ser mais 

bem disseminado se transmitido da forma mais simples possível, por isso o melhor 

significado para acidente é: acontecimento indesejado que ocasiona uma perda a 

pessoa, equipamentos, material e/ou ambiental, ou seja, um evento que resulta em 

dano ou lesão não intencional. 

Devido à necessidade e possibilidade de implantar melhorias, Bley (2004) 

relata a utilização do conceito sobre acidentes industriais: o acidente de trabalho 

deve ser entendido como um fenômeno complexo, pluricausal e revelador de 

disfunção, desarmonia ou desequilíbrio na empresa, considerada como um sistema 

sócio-técnico aberto, e que traz como conseqüência perdas materiais, ambientais 

e/ou humanas. 
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Nas empresas, algumas classificações são desenvolvidas para identificar os 

vários tipos de acidentes. Alguns significados serão explicados para facilitar a 

compreensão destas classificações: 

Acidente com perda de tempo – CPT ou com afastamento, é o acidente que 

provoca a incapacidade temporária, incapacidade permanente ou morte do 

acidentado. 

Acidente sem perda de tempo – SPT ou sem afastamento, é o acidente em 

que o acidentado pode exercer sua função normalmente, no mesmo dia do acidente 

ou no dia seguinte, no horário regulamentar. Portanto, não entra nos cálculos das 

taxas de freqüência e gravidade. Mesmo assim não deixam de ser investigados, pois 

o não tratamento do SPT pode ocasionar um possível CPT. 

Acidente com danos materiais – CDM são acidentes que ocasionam danos a 

propriedade, equipamentos, materiais e/ou ao meio ambiente. Estes causam 

prejuízos de fator econômico e/ou ambiental para organização, e que 

semelhantemente aos acidentes SPT podem ocasionar algum CPT, devido o não 

tratamento. 

O incidente ou quase-acidente, é um acontecimento que, apesar de possuir 

potencial para causar danos, não se manifesta em sua plenitude, ou seja, os danos 

resultantes desse evento não são percebidos a nível macroscópico.  

Também pode ser conceituado como um acontecimento indesejado que 

poderia causar danos as pessoas, bens e meio ambiente. No manual de Gestão 

Moderna da Segurança da DNV (2003) ele [e o evento que precede a perda, o 

quase contato que poderia causar danos e lesões no ambiente de trabalho ou no 

ambiente externo. 

As causas imediatas dos acidentes são aquelas circunstâncias que precedem 

imediatamente ao contato, que são os atos ou praticas e as condição abaixo do 

padrão, norma ou procedimento estabelecido. 

Estas causas normalmente são facilmente identificadas através dos sentidos, 

ou seja, pode-se ouvir, tocar, provar, cheirar ou ver atos e condições abaixo do 

padrão. Entretanto, as condições e praticas abaixo do padrão não são as causas 

reais de acidentes. Elas somente são causas imediatas do problema e podem ser 

vistas em uma ou mais formas que auxiliam na identificação e investigação das 

possíveis anomalias que podem provocar o acidente ou o incidente (ver tabela 1). 
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Tabela 1 – Lista de atos e condições abaixo do padrão (fonte: Módulo SST-003 – Gerdau, 

2002) 

Atos Abaixo do Padrão Condições Abaixo do Padrão
1. Operar equipamentos sem autorização 1. Proteção e barreiras inadequadas

2. Não sinalizar ou advertir 2. Equipamentos de proteção inadequados ou insuficiente

3. Falha ao bloqueador/resguardar 3. Ferramentas, equipamentos ou materiais defeituosos

4. Operar em velocidade inadequada 4. Espaço restrito ou congestionado

5. Tornar os dispositivos de segurança inoperáveis 5. Sistema de advertência inadequado

6. Usar equipamentos defeituosos 6. Perigo de explosão e incêndio

7. Não usar adequadamente o EPI 7. Ordem e limpeza deficiente, desordem

8. Carregamento inadequado 8. Exposição a ruído

9. Posicionamento inadequado

10. Levantamento inapropriado
 

 

Ainda com base no manual de Gestão Moderna da Segurança da DNV 

(2003), Classificação de riscos, uma técnica originaria do programa aeroespacial, é 

a classificação do potencial de perda de todos os sistemas. Este sistema de 

classificação foi modificado por muitas organizações para se tornar uma ferramenta 

valiosa e prática, para o incremento do conhecimento sobre o tema. É 

particularmente valiosa quando utilizada como uma ferramenta de comunicação para 

reportar as condições e praticas abaixo do padrão, bem como para estabelecer 

prioridades. Considera as seguintes classificações de riscos: 

Risco classe A (maior), uma condição ou pratica capaz de causar 

incapacidade permanente, perda de vida ou de alguma parte do corpo e/ou danos 

consideráveis a estruturas, equipamentos ou materiais.  

Classe B (grave), resultando em incapacidade temporária ou danos a 

propriedade, que pode provocar uma interrupção ou destruição não muito extensa. E 

por ultimo o risco de classe C (menor), capaz de causas lesões, doenças leves não 

incapacitantes ou pequenos danos a propriedade.  

Os conceitos foram apresentados nessa ordem por uma importante questão. 

Ao longo dos tempos, pesquisas de Henrich, 1930, e Bird Jr. (ver figura 01), 1996 e 

1969, apontados por Ansell e Wharton (1992) mostraram que os acidentes poderiam 

ser evitados; bastava, inicialmente, identificar e tratar os incidentes.  

Tanto os acidentes como os incidentes são medidos em graus de risco (A, B 

ou C), para identificar a potencialidade e gravidade da ocorrência. 
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Os estudos de Frank E. Bird Jr. – Controle de Danos, Prevenção de Perdas , 

Controle de Perdas (1966), desenvolvidos inicialmente na Luckens Steel, empresa 

siderúrgica da Filadélfia, e que tinham como aspectos básicos do programa por ele 

elaborado, informação, investigação, análise e revisão do processo, analisou 90.000 

mil acidentes ocorridos na empresa em um período de mais de 7 anos, observou 

que do total, 145 acidentes foram incapacitantes, 15.000 acidentes com lesão e 

75.000 foram acidentes com danos à propriedade. Assim Bird chegou a proporção 

entre acidentes pessoais e com danos à propriedade mostrada na figura 1 - 

Pirâmide de Bird. 

 

Figura 01 - Pirâmide de Bird – 1966 
Fonte: DE CICCO e FANTAZZINI (1993) 

 

 

 
 

Nos anos de 1967 e 1968, Frank Bird analisou 297 companhias nos Estados 

Unidos da América, sendo envolvidas nessa análise 170.000 pessoas de 21 grupos 

diferentes de trabalho. Neste período, houveram 1.753.498 acidentes comunicados. 

A partir desses dados foi criada a pirâmide de Frank Bird, onde chegou-se a 

conclusão que, para que aconteça um acidente que incapacite o trabalhador, 

anteriormente acontecerão 600 incidentes sem danos pessoais e/ou materiais, ou 

seja, para cada acidente com CPT ocorreram 10 acidentes SPT, 30 CDM, e 600 

relatos de incidentes, caracterizados por atos e condições abaixo do padrão 

(conforme figura 2). 
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Figura 02 – Pirâmide de Frank Bird – 1969 (fonte: Módulo SST 003 – Gerdau, 2002) 

 

 

Hoje muitas organizações como o grupo siderúrgico Gerdau e a Petrobrás 

utilizam esta ferramenta para analisar estatisticamente como as anomalias se 

comportam em seus diversos tipos. Facilitando a identificação dos riscos e aplicação 

de métodos mais eficazes de proteção, que trabalham os aspectos da base, 

evitando que os níveis mais elevados sejam atingidos. 

 

 

2.2 FERRAMENTAS DE SEGURANÇA 

 

Algumas ferramentas serão apresentadas neste trabalho para entender como 

as organizações, equipe técnica, liderança e colaboradores trabalham para garantir 

que a gestão de segurança seja implantada de forma eficaz na rotina e nos 

processos onde existem riscos de segurança e que precisam ser identificados, 

sinalizados e administrados. 

Para isso serão apresentados alguns conceitos e significados necessários 

para facilitar o entendimento destas ferramentas. São eles: 

Os equipamentos de proteção, a Análise Preliminar de Riscos, as Inspeções 

planejadas, as regras e permissões de trabalho e as ferramentas de comunicação, 

que relatam as possíveis anomalias e auxiliam no levantamento de informações para 

o devido tratamento. 
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2.2.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

O sistema de proteção tem por finalidade interpor-se entre agente agressivo e 

alvo para evitar a exposição aos riscos. Pode ser permanente ou instalado durante 

emergências. Também é utilizado em operações perigosas e insalubres. Há 

sistemas fixo e móveis. 

A proteção pode ser natural ou artificial. A gordura da pele e a melânica 

formada pela exposição ao sol são protetores naturais, enquanto os cremes 

protetores e as roupas são artificiais. 

Quando as medidas de segurança de ordem geral não são eficientes para 

proporcionar proteção adequada contra os riscos de acidentes, lança-se mão do 

recurso de proteção individual: luvas, óculos, calçados máscaras, capacetes, roupas 

especiais, etc. 

No manual de Prevenção de Acidentes para componentes da CIPA (2006) 

utilizado pelo SENAI, o Equipamento de proteção individual (EPI) é um instrumento 

de uso pessoal, cuja finalidade é neutralizar a ação de certos acidentes que 

poderiam causar lesões ao trabalhador e protegê-lo contra possíveis danos à saúde, 

causados pelas condições de trabalho. O EPI deve ser usado como medida de 

proteção quando: 

Não for possível eliminar o risco através da utilização de equipamentos de 

proteção coletiva (EPC); for necessário complementar a proteção individual; e em 

trabalhos eventuais e em exposições de risco. 

De qualquer forma, o uso do EPI deve se limitado, procurando-se, primeiro, 

eliminar ou diminuir o risco com a adoção de medidas de proteção geral. 

Estes equipamentos podem ser divididos em proteção para cabeça, para os 

membros superiores, para os membros inferiores, para o tronco e para proteção das 

vias respiratórias. 

É muito importante que todos dentro da empresa tenham consciência de 

quando e como usar os EPI. 

Para tanto, os membros da CIPA, a equipe de segurança, bem como os 

responsáveis pelo treinamento na empresa devem estar atentos para uma 

verdadeira conscientização de todos quantos dependem do uso do EPI. 
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Essa utilização deve atender às necessidades específicas, não deve 

acontecer desnecessariamente ou ser feita de forma incorreta. 

A lei, identificada na Norma Regulamentadora 6 (NR6), determina que esse 

EPI seja fornecido gratuitamente pelas empresas. Determina, também, que cabe aos 

empregados usar obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual, assim 

como os demais meios destinados à sua segurança. 

Depois de relatar o significado de EPI e suas necessidades específicas agora 

será apresentado o significado de Equipamento de proteção Coletiva (EPC). 

Segundo Lima & Silva (1998), como o próprio nome sugere, os equipamentos 

de proteção coletiva dizem respeito ao coletivo, devendo proteger todos os 

trabalhadores expostos a determinado risco. Como exemplo, podemos citar o 

enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a 

proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de 

segurança, a cabine de segurança biológica, capelas químicas, cabine para 

manipulação de radioisótopos, extintores de incêndio, entre outros. 

Diz a norma (Lei n. 6514, Portaria n. 3214/78): os profissionais do Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) deverão aplicar todo 

conhecimento de engenharia, de modo a reduzir até eliminar os riscos existentes no 

local de trabalho, e determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a 

eliminação do risco e este persistir, mesmo que reduzido, a utilização de EPCs 

(Brasil, 1987). 

Portanto tanto o EPI como o EPC são utilizados para neutralizar a ação dos 

agentes agressivos contra o corpo dos colaboradores, evitando as lesões repentinas 

ou agressivas, em outros casos, protege o corpo e o organismo contra os efeitos 

nocivos, ainda que lentos, de substancias com características tóxicas, alérgicas ou 

outras, das quais resultam as doenças ocupacionais. 

 

 

2.2.2 APR e INSPEÇÕES PLANEJADAS 

 

Analise Preliminar de Risco (APR) 

 

Conforme Cardella (1999), APR é uma técnica de identificação de perigos e 

análise de riscos que consiste em identificar eventos perigosos, causas e 
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conseqüências e estabelecer medias de controle. Preliminar, porque é utilizada 

como primeira abordagem do objeto de estudo. Num grande número de casos é 

suficiente para estabelecer medidas de controle de riscos. 

O objeto da APR pode ser área, sistema, procedimento, projeto ou atividade. 

O foco da APR são todos os perigos do tipo evento perigoso ou indesejável. A APR 

também é conhecida por Análise Preliminar de Perigos – APP. 

Ela é elaborada através do estudo, questionamento, levantamento, 

detalhamento, criatividade, análise crítica e autocrítica, com conseqüente 

estabelecimento de precauções técnicas necessárias para a execução das tarefas 

(etapas de cada operação), de forma que o trabalhador tenha sempre o controle das 

circunstâncias, por maiores que forem os riscos. 

A Análise Preliminar de Risco é uma técnica antecipada do trabalho a ser 

executado, que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da 

tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança. 

Por se tratar de uma técnica aplicável a todas as atividades, uma grande virtude da 

aplicação desta técnica de APR é o fato de promover e estimular o trabalho em 

equipe e a responsabilidade solidária. 
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Figura 03 – Exemplo de formulário de Análise Preliminar de Riscos 
Fonte: www. blogsegurancadotrabalho.com.br 

 

 

 

 

Inspeções Gerais Planejadas (IGP)  

 

Ainda com base no material extraído no livro de Cardella (1999), Segurança 

no Trabalho e Prevenção de Acidentes: Uma Abordagem Holística, a Inspeção 

Planejada consiste na observação do objeto com o objetivo de detectar desvios em 

relação a padrões. 
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O objeto da IGP pode ser uma instalação, atividade, sistema, componente, 

ambiente de trabalho, material ou comportamento. O foco são os desvios, ou seja, 

os desvios detectados são utilizados para definir medidas de controle de risco. 

Quanto à interferência que provoca no objeto, a inspeção pode ser 

classificada em observação e experimentação ou teste. Na observação não é 

aplicado qualquer estimulo. Entretanto, quando se trata de pessoas é impraticável 

inspecionar sem estimular. Na experimentação aplica-se um estimulo e observa-se a 

resposta ou reação do objeto. Um tipo especial de experimentação é a simulação, 

Por meio da qual se pode inferir sobre uma realidade que muito raramente está 

disponível à observação. 

A eficácia e a eficiência da inspeção planejada dependem basicamente de 

três elementos: padrão de referência, habilidade em detectar desvios e técnica de 

observação. 

Padrão é um referencial para comparação. Pode-se usar tanto escalas 

quantitativas como qualitativas para identificá-lo. Podem depender da cultura e são 

variáveis ao tempo.  

É possível criar padrões utilizando fotografias, filmes ou instalação padrão 

que possa ser visitada. Imediatamente antes da inspeção, os inspetores devem 

observar o padrão e com isso, formam uma representação mental mais viva para 

comparação entre o ideal e a anormal. 

A habilidade leva em consideração a capacidade em detectar as possíveis 

anomalias no ambiente. Esta habilidade pode ser melhorada através de 

treinamentos. 

A técnica de observação deve ser selecionada em função do objeto e dos 

objetivos. A IGP requer técnicas que identifiquem agentes, condições e 

comportamentos que tenham perigos associados.   

A interação com as pessoas da área inspecionada é fundamental para 

eficácia da inspeção. Grande parte dos perigos que se pretende identificar é do 

conhecimento do pessoal da área inspecionada. Entretanto, eles podem não ter sido 

relatados e registrados. Conversando com as pessoas, os inspetores identificam 

esses perigos, ao mesmo tempo em que avaliam clima organizacional, cultura 

organizacional, e sistema de gestão. A interação é também uma oportunidade para 

intervir na cultura, no clima e difundir o sistema de gestão. 
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2.2.3 COMUNICAÇÃO 

 

Imagine se sempre que alguma anomalia acontece e que esteja diretamente 

ligada a um possível acidente ou quase acidente, já foi visualizada em algum 

momento por alguém, que talvez não identificou a proporção do problema, sem se 

importar em comunicar aquela situação a outros. 

Situações assim levam as empresa a trabalhar na educação de seus 

colaboradores, estimulando e direcionando quanto à necessidade de comunicar 

possíveis atos ou condições abaixo do padrão, que poderiam causar perdas as 

pessoas, processos e meio ambiente. Muitas ações sairiam destas comunicações. 

No manual de Gestão Moderna da Segurança (DNV, 2003) relata que a 

comunicação é um processo de duas vias e pode se definida como tudo o que 

fazemos para compreender e sermos compreendidos. A comunicação não é 

simplesmente lógica, ela também é psicológica.  

De acordo com Robbins (2005, p.232): 

 

Nenhum grupo pode existir sem comunicação, ou seja, sem a transferência 

de significados entre seus membros. Apenas através da transferência de 

significados de uma pessoa para outra é que as informações e as idéias 

podem ser transmitidas. A comunicação, contudo, é mais do que 

simplesmente transmitir um significado. Ela precisa ser compreendida. 

 

Ainda conforme o autor a comunicação possui quatro funções básicas dentro 

de um grupo ou de uma organização: controle, motivação, expressão emocional e 

identificação. Está última relaciona o papel da comunicação como facilitadora de 

tomada de decisão. Ela proporciona as informações de que as pessoas e os grupos 

precisam tomar decisões ao transmitir dados para que se identifiquem e avaliem 

alternativas. 

Independentemente do nível hierárquico, todos são responsáveis em divulgar 

informações. Muitos se iludem em achar que o trabalho com a informação é o ponto 

mais importante de suas tarefas diárias. Assim, estes se esquecem de transformá-la 

em comunicação e, até mesmo, de perceber o que está acontecendo à sua volta. 

A comunicação transforma a informação em algo que possa ser revertido em 

processo e em atividades realizadas. Levantar dados é mais importante do que 

processá-los, especialmente quando os mais relevantes podem não estar 
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registrados. Numa emergência, até para não fazer nada é preciso de informação. As 

pessoas tendem a reagir intuitivamente, tentando fazer coisas sem conhecimento e 

recursos adequados. 

O objetivo de se implementar um processo de comunicação visa a incentivar 

a participação dos trabalhadores no programa, política, diretrizes, objetivos de 

segurança e saúde ocupacional e boas práticas operacionais através de um 

processo de consulta e divulgação de informação. 

 É essencial que as organizações desenvolvam processos de comunicação 

interna com os empregados e terceiros, visando assegurar que todas as situações 

de risco sejam comunicadas, e que a empresa, a liderança e os colegas de trabalho 

tenham ciência dos acontecimentos, possibilitando as devidas ações para evitar os 

acidentes e divulgar as melhores práticas. 

 

   

2.3 INVENSTIGAÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES 

 

Todas as coisas parecem escondidas, obscuras e duvidosas quando se 

descobrem suas causas, porém, tudo parece claro quando conhecemos 

essas causas. 

Louis Pasteur 

 

Aconteceu um acidente, qual foram os motivos e causas, porque ações não 

foram feitas para que esta perda não acontecesse e como evitar que novos casos 

ocorram. Este assunto deve ser tratado com muita atenção pelas organizações, pois 

o tratamento ineficaz de acidentes de trabalho pode gerar perdas semelhantes no 

futuro e ocasionar desconfiança dos colaboradores e órgãos ligados aos 

trabalhadores, sobre a forma como a empresa trata estas anomalias.  

A investigação efetiva de acidentes pode ajudar as organizações a descrever 

o que ocorreu, determinar as verdadeiras causas, avaliar os riscos, desenvolver os 

controles necessários, definir as tendências e demonstrar a preocupação pelo tema. 

A principal razão para a realização de uma investigação de acidentes ou 

incidentes é aprender com os erros e evitar que os mesmos ocorram novamente. O 

objetivo é descobrir o quê realmente ocorreu e porque ele ocorreu, não devemos 

procurar quem foi o culpado do acidente, para não criar um ciclo de culpa (figura 04) 
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conforme direcionado por Gandra (2004 apud Wyk, 2003). A procura de culpados 

deve ser excluída definitivamente. Quando a organização procura um culpado, e 

encontra um, começa a criar uma cultura de repulsão das pessoas porque alguns 

profissionais começam a ser vistos como a polícia da empresa. Este fato é o início 

do descontrole cultural. 

 

Figura 04 – O ciclo de culpa segundo Wyk (2003) 
Fonte: Gandra (2004) 

 

 

 

 O processo de investigação e análise de acidentes representa uma 

oportunidade de aprendizagem organizacional. 

Geralmente as organizações tratam de forma mais detalhada os acidentes e 

incidentes para identificar aqueles com potencial de risco grave ou perda grave. 

Também para dar especial atenção na investigação aqueles com um alto potencial 

de perda, sem se importar a gravidade da perda real que ocorreu. 

De acordo com a DNV (2003): 

 

Muitas organizações desenvolvem diretrizes para ajudar a definir quais são 

os eventos de maior potencial. Uma lesão ou doença grave ou de alto 

potencial pode ser definida em termos de dias perdidos, tipo de lesão 

específica, danos e perdas de produção, definidas em termos monetários ou 
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perda de tempo de produção, e liberações para o meio ambiente (DNV, 

2003) 

 

A investigação de incidentes ou quase acidentes é muito importante porque, 

existem muito mais incidentes do que acidentes, as lições aprendidas dos incidentes 

vem de maneira gratuita e as causas e o potencial são exatamente os mesmos dos 

acidentes. 

 No módulo de segurança SST-000 da Gerdau (2002), explica que não 

somente os acidentes com lesão são investigados, mas também todos aqueles cujo 

potencial indique haver uma perda significativa, ou seja, aqueles com potencial de 

causar incapacidade permanente, ou parada de produção e perdas materiais 

maiores. 

Não importa a perda que ocorreu derivada de um acidente ou mesmo a perda 

que poderia ocorrer se um incidente viesse a se transformar em acidente. Se o 

potencial da perda for grande, ou seja, a possibilidade de ter uma perda maior era 

significativa, então o ocorrido deve ser analisado. 

Com base nas informações citadas acima, conseguimos entender melhor a 

importância de investigar os acidentes e incidentes, para então evitar novos casos e 

conscientizar todos da importância de comunicar os acontecimentos, e a equipe 

técnica e a liderança tomarem todas as previdências e ações para que a segurança 

das pessoas, patrimônio e meio ambiente sejam um valor para organização. 

   

 

2.3.1 TASC 

 

Mas como são tratados realmente os acidentes e incidentes. O modelo a 

seguir retirado do manual de segurança SST-000 da Gerdau (2002) e com mesmo 

conteúdo na DNV (2003) demonstrará como a metodologia de investigação 

conhecida como Técnica de Análise Sistemática de Causas - TASC é conduzida, 

para isso será apresentado o Modelo Causal de Perdas ou Teoria dos Dominós 

(figura 05). 
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Figura 05 – Modelo Causal de Perdas  
Fonte: Garcia, mestrando faculdade fundacentro 
 

 

 

Este modelo nos mostra que as causas das perdas são contatos com alguma 

energia ou substância. Mas o que provoca o contato com energia ou substância. Na 

verdade o contato é provocado por um ato ou condição abaixo do padrão, 

conhecidos como causas imediatas. 

As causas dos atos e condições abaixo do padrão são fatores pessoais, como 

capacidade física inadequada, falta de conhecimento, falta de habilidade e 

motivação deficiente, e fatores de trabalho como liderança e supervisão, engenharia, 

compras e manutenção inadequadas. 

E por último, a falta de controle e gestão do sistema de segurança pode ser 

um fator direto de influencia nos fatores pessoais e de trabalho. 

Os acidentes, felizmente, são eventos relativamente raros. Os incidentes, 

entretanto, ocorrem continuamente ao redor. A grande maioria dos incidentes pode 

ser evitada e é preciso aproveitar todas as oportunidades para aprender com eles. 
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3. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com Robbins (2005, p. 6) no livro Comportamento Organizacional:  

 

O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o 

impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento 

dentro das organizações com o propósito de utilizar este conhecimento para 

melhorar a eficácia organizacional. 

 

Em uma definição resumida pode-se dizer que o comportamento 

organizacional (CO) se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas 

organizações e de como este comportamento afeta o desempenho das empresas.  

Segundo Spector (2005), para que uma organização alcance seus objetivos, 

os funcionários devem desempenhar suas tarefas com alto nível de eficiência, mas 

as pessoas podem desempenhar bem o seu trabalho apenas se tiverem a motivação 

e as habilidades necessárias para tal. As práticas organizacionais e as condições de 

trabalho podem aprimorar essas habilidades ou servir como limitações que 

interferem no desempenho do trabalho. 

Já para Minicucci (1995), quando estudamos o comportamento das pessoas 

nas organizações, em função das tarefas que elas estão desenvolvendo, estamos 

efetuando um trabalho de Psicologia do Comportamento Organizacional. E este 

comportamento abrange diversas áreas como, relacionamento entre a organização e 

o seu ambiente; estudo de tomada de decisões; estudo das profissões; objetivo das 

organizações; e processo dos pequenos grupos. 

Se uma pessoa for trabalhar em uma empresa que utiliza a teoria 

contingencial do Comportamento Organizacional, estará sendo submetida à 

influência da cultura, meio ambiente e tecnologia que influirão diretamente na sua 

personalidade (Minicucci, 1995). 

Mas a definição mais abrangente de Comportamento Organizacional vem de 

Wagner III & Hollenbeck (1999), quando relata que o CO é um campo de estudo 

voltado a prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano no 

contexto das empresas. E que enfoca comportamentos observáveis, tais como 

conversar com colegas de trabalho, utilizar equipamentos ou preparar um relatório. 
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Porém também lida com as ações internas, como pensar, perceber e decidir, as 

quais acompanham as ações externas. 

Estuda também o comportamento das pessoas tanto como indivíduos quanto 

como membros de unidades sociais maiores e analisa o comportamento dessas 

unidades maiores, grupos e organizações, por si. Identificando que nem os grupos e 

nem as organizações se comportam do mesmo jeito que uma pessoa. Entretanto, 

certos eventos de unidades sociais maiores não podem ser explicados somente 

como o resultado de comportamentos individuais.  

 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO 

 

Segundo Cardella (1999 p.38): 

 

A organização é um conjunto de pessoas com uma missão. Ela é criada 

para cumprir a missão, a razão de ser, o porquê de sua existência. Não é 

criada por acaso, existe para atender alguma necessidade. 

 

Ele afirma que ela é um sistema composto de partes inter-relacionadas e 

interdependentes que interagem entre si e com o meio ambiente, desenvolvendo 

transformações com a finalidade bem definida, a partir de estímulos do exterior. 

Ou seja, as organizações precisam de seus clientes, colaboradores, 

acionistas e da comunidade para existir e continuar se mantendo no mercado. 

Organização é a operacionalização ou ativação de uma estrutura. 

Para Minicucci (1995, apud Guest, 1992), a organização é um grupo grande 

de pessoas comprometidas, em atividades dependentes, que têm um propósito 

determinado. 

É importante entendermos os significados de organização para avaliarmos o 

porquê da existência destes grupos e quais os focos que são direcionados para 

apresentar a participação do ser humano no crescimento e desenvolvimento destes 

grupos. 
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3.2 CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Como fazer as pessoas aderirem à missão da empresa e desenvolver 

atitudes voltadas para o crescimento da organização. Como estas pessoas podem 

aprender a lidar com as diretrizes e práticas utilizadas para manter a continuidade do 

negócio. Muitas destas perguntas serão respondidas quando entendermos o 

significado de cultura organizacional. 

Robbins (2005 p.375) define cultura organizacional como:  

 

Um sistema de valores compartilhados pelos membros que diferencia uma 

organização das demais. É um conjunto de características-chave que a 

organização valoriza. Refere-se à maneira pela qual os colaboradores 

percebem as características da cultura da empresa, e não do fato de eles 

gostarem ou não delas. 

 

A cultura desempenha diversas funções dentro da organização. Em primeiro 

lugar ela tem o papel de definidora de fronteiras, ou seja, cria distinções entre uma 

organização e as outras. Em segundo, proporciona um senso de identidade aos 

membros da organização. Terceiro, facilita o comprometimento com algo maior do 

que os interesses individuais de cada um. Quarto, último estimula a estabilidade do 

sistema social, ou seja, é a argamassa social que ajuda a manter a organização 

coesa, fornecendo os padrões adequados para aquilo que os colaboradores vão 

fazer ou dizer. E por último, a cultura serve como sinalizador de sentido e 

mecanismo de controle que orienta e dá forma às atitudes e comportamentos dos 

funcionários. 

Para Wagner III & Hollenbeck (1999), a cultura de uma organização é uma 

maneira informal e compartilhada de perceber a vida e a participação na 

organização, que mantém os seus membros unidos e influencia o que pensam sobre 

si mesmos e seu trabalho. São descritos para ajudar os funcionários a interpretar 

eventos cotidianos na organização e são os principais meios pelos quais as normas 

e valores culturais são comunicados de uma pessoa para outra. Temos como 

exemplo, as cerimônias, os ritos e rituais, as histórias, os mitos, heróis, símbolos e a 

linguagem utilizada.  

Os acidentes podem ocorrer se as pessoas não possuírem a cultura que o 

acidente é um problema, que ele prejudica todos, e o seu acontecimento pode 
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interferir em toda uma estrutura de gestão organizacional. As diretrizes de 

segurança seguem as mesmas regras, devem estar arraigadas na cultura da 

empresa, nas regras e políticas, e no dia a dia dos líderes e colaboradores, devem 

ser consideradas como valor, e valor, é algo que não pode ser priorizado e nem 

negociado.  

Já o Clima Organizacional, segundo Cardella (1999, p.57): 

 

 É o estado emocional da organização, e o estado emocional é 

característico da organização quando predomina num número 

suficientemente elevado de pessoas, a ponto de prevalecer sobre o estado 

emocional de qualquer indivíduo. 

 

As emoções básicas segundo o autor são o prazer, tristeza, raiva e medo. A 

intensidade das emoções varia numa faixa limitada por emoções externas. Assim, o 

prazer varia da satisfação ao êxtase, estando dentro desses limites o amor e a 

alegria; a tristeza varia do desapontamento ao desespero; o medo, da timidez ao 

horror; a raiva, do descontentamento ao ódio. Então nas organizações podemos ter 

diversos tipos de clima, dependendo do estado emocional dominante. Assim, 

teremos clima de tristeza, medo, raiva ou prazer. 

Segundo Bley (2007), o fator clima mostra, para o sistema de gestão, o nível 

de satisfação das pessoas e a percepção que elas têm em relação a diversos 

elementos como a liderança, remuneração, possibilidade de crescimento na 

empresa, comunicação, entre outros, incluindo o item segurança e saúde no 

trabalho. 

O clima resulta de fatores internos e externos. Entre eles podem ser citados a 

visão de futuro, ameaças externas, situação política, econômica e social do país, 

grau de satisfação das necessidades das pessoas, ângulo de aderência 

organizacional, pólos da organização, liderança, cultura organizacional, sistema de 

gestão e ângulos de aderência ao sistema de gestão, e a cultura e liderança da 

organização. 
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3.3 PAPEL DA LIDERANÇA 

 

Robbins (2005) define liderança como a capacidade de influenciar um grupo 

para alcançar metas. A origem desta liderança pode ser formal, como a que é 

conferida por um alto cargo na organização, ou não sancionada, com capacidade de 

influenciar os outros que emerge fora da estrutura formal da organização. E como 

cita o autor, pode ser tão importante ou mais do que a influência formal. Em outras 

palavras, os líderes podem surgir naturalmente de dentro de um grupo ou por 

indicação. 

Há uma definição semelhante a esta direcionada por Megginson, Mosley, 

Pietri Jr. (1998), que a Liderança é um processo de influenciar as atividades individu-

ais e grupais no estabelecimento e atingimento de metas. Os autores acreditam que 

a partir de uma característica pessoal podemos ter o poder de fazer com que as pes-

soas da organização reestruturem seus processos, visando ao alcance dos objetivos 

esperados pelo líder. 

Existem muitas teorias e modelos que são utilizados para identificar o que é 

liderança e apresentar as características dos líderes, neste estudo será apresentado 

apenas o Modelo Transacional Revisitado descrito por Wagner III & Hollenbeck 

(1999), que fornece uma referência para a discussão de diversas teorias de lide-

rança, que variam em amplitude e ênfase (ver figura 06). 

Neste modelo encontra-se a noção de que os líderes existem para atender as 

necessidades de desempenho e satisfação de cada membro do grupo. Por meio de 

suas aptidões e traços de personalidade, seus comportamentos e estilos de decisão, 

os líderes precisam influir nas capacidades, instrumentalidades e expectativas dos 

seguidores. Para isso algumas características devem ser avaliadas para identificar 

se o líder possui uma postura em vários traços, tendências de comportamento e 

estilos de decisão. 

Ao mesmo tempo em que o líder faz sua auto-avaliação, também precisa 

reconhecer que esses fenômenos são afetados por uma diversidade de traços dos 

seguidores. É improvável que uma característica, comportamento ou estilo de deci-

são que funcione bem com um grupo de seguidores, funcione bem com outro grupo. 

Por isso é preciso fazer uma avaliação crítica das pessoas que o estão seguindo, 

em termos de competência e composição demográfica, para determinar o grau de 

compatibilidade entre as suas características e as deles. Assim as situações nas 
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quais os líderes se encontram também afetarão a relação entre os traços de 

personalidade, comportamentos e estilos de decisão do líder, de um lado, e a eficá-

cia do grupo, de outro. 

E por fim os líderes precisam estudar a situação que se encontram para 

determinar que tipos de liderança serão as mais eficazes com essa configuração 

específica de seguidores e situação.  

Muitas atitudes desenvolvidas no dia a dia pelos colaboradores serão 

caracterizadas pelo observado em relação ao líder. Se o líder for exemplo e 

direcionar, capacitar e desenvolver junto ao grupo ações de segurança e prevenção 

de acidentes, acompanhando o desenvolvimento das atividades, as melhorias de 

segurança, a capacitação nos padrões e regras de segurança, a investigação de 

acidentes e incidentes, tratar desvios, e estimular a percepção de riscos, serão 

espelho e padrão a se seguir. Devem ser os principais responsáveis pela segurança 

de todas as pessoas que atuam em sua área.  

 

Figura 06 - Modelo Transacional Plenamente Articulado de Liderança 
Fonte: Wagner III e Hollenbeck, (1999, p. 263) 
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Ao contrário se as atitudes voltadas para segurança não forem identificadas, 

as pessoas não terão um perfil a seguir tendo que tomar ações próprias e sem 

padrão observado para o desenvolvimento da segurança em suas atividades, muitas 

vezes sem os recursos disponíveis, falta de capacitações e percepção de risco 

ineficaz, podendo influenciar no aumento dos incidentes e conseqüentemente dos 

acidentes de trabalho.  
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4 COMPORTAMENTO HUMANO E PREVENÇÃO 

 

Caminhar sobre um terreno acidentado é uma coisa, saber que se está 

fazendo isso é outra coisa. 

Burrhs Frederic Skinner 

 

Há tempos o comportamento humano é objeto de preocupação do homem. 

Por também ser um objeto de estudo, pode ser percebido como um fenômeno 

presente no dia a dia de qualquer indivíduo. 

Botomé (2001), ao examinar o conhecimento produzido sobre a noção de 

comportamento, afirma que ela evoluiu ao longo do último século em meio a 

confusões, equívocos e preconceitos acerca da sua conceituação e do seu uso. 

De acordo com Bley (2007), os verbos utilizados para nomear os 

comportamentos (como prevenir, evitar, analisar) podem levar a pensar que as 

relações que compõem esse fenômeno são simples, o que não é verdade. 

Podemos chamar de comportamento todo o processo de inter-relação entre 

estas variáveis considerando as situações, as relações de influência recíproca que 

se estabelecem entre elas e o que aconteceu como resultado deste processo. 

Diferente da noção de atitude, que é definida por uma tendência a comportar-se de 

determinada forma (Rodrigues, 1998). 

Ao sistematizar as contribuições da psicologia para a prevenção dos 

acidentes de Trabalho, Dela Coleta (1991), examina alguns aspectos do homem, 

presentes na ocorrência dos acidentes de trabalho, e seus níveis de complexidade, 

afirmando que: 

 

...os comportamentos, as atitudes e reações dos indivíduos em ambiente de 

trabalho não podem ser interpretados de maneira válida e completa, sem se 

considerar a situação total a que eles estão expostos, todas as inter-

relações entre as diferenças variáveis, incluindo o meio, o grupo de trabalho 

e a própria organização como um todo. (...) o acidente de trabalho, neste 

sentido, pode ser visto como expressão da qualidade da relação do 

indivíduo com o meio social que o cerca, com os companheiros de trabalho 

e com a organização (Dela Coleta, 1991 p.77). 
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Segundo Bley (2004) esta afirmação merece destaque e reflexão uma vez 

que toma o acidente de trabalho como um produto da forma pela qual o ser humano 

interage com o mundo a sua volta, isto é, com máquinas, equipamentos, outras 

pessoas e até com a sociedade, o que confere um grau de complexidade a essa 

análise. 

Os fenômenos comportamentais relativos à prevenção dos acidentes têm sido 

fonte de interesse e investimento por parte do governo, de empresas e de 

profissionais no que diz respeito à segurança do trabalho. 

Ainda segundo a autora, profissionais do campo da segurança, empresas de 

prestação de serviços e grandes corporações brasileiras têm utilizado o termo 

segurança comportamental para referir-se ao conjunto de estratégias que utilizam 

para atuar sobre os comportamentos dos trabalhadores, dos grupos e da própria 

organização, com o objetivo de torná-los capazes de prevenir acidentes de trabalho. 

Conforme cita Bley (2007 Apud Geller, 1994), quando se refere a uma cultura 

de segurança total, o autor aborda três tópicos que necessitam domínio e atenção 

para considerar que a segurança esta sendo abordada como um valor para 

organização são estes os fatores ambientais; os fatores pessoais e os fatores 

comportamentais. Para ele os fatores pessoais e comportamentais representam a 

dinâmica humana da segurança ocupacional, complementada e inter-relacionada 

com os fatores ambientais. 

Ainda com base no livro Comportamento Humano (Bley, 2007), o 

comportamento pode ser entendido como um conjunto de relações que se 

estabelecem entre aspectos de um organismo e aspectos do meio em que ele atua e 

as conseqüências de sua atuação, sendo o meio caracterizado como máquinas, 

ferramentas, relação com os colegas e supervisores, normas e procedimentos, entre 

outros. 

O comportamento seguro de um trabalhador, de um grupo ou de uma 

organização, pode ser definido por meio da capacidade de identificar e controlar os 

riscos da atividade no presente para que isso resulte em redução da probabilidade 

de conseqüências indesejáveis no futuro, para si e para o outro (Bley, 2004).  

Prevenir é um processo e não um fim em si. É um processo na medida que é 

composto por cadeias de comportamentos que interagem produzindo um resultado 

que é, neste caso, a ausência de acidentes após a execução de uma atividade 
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profissional. Pode também ser chamado de processo, pois considerando a dinâmica 

do trabalho humano, é um movimento que não tem fim (Bley, 2007). 

A característica essencial do “fazer” prevenção é atuar antes que o problema 

ocorra para impedir sua ocorrência, mesmo em graus mínimos. Por isso, prevenir é 

diferente de diagnosticar precocemente ou tratar com eficiência. Rebelatto e Botomé 

(1981), citados por Stédile (1996), propuseram tipos de atuações profissionais 

possíveis em relação aos graus de condição de saúde dos organismos, conforme 

apresentado na Figura 07. 

 

Figura 07 – Tipos de atuações profissionais possíveis. 
Fonte: Apostila Comportamento de Observação e Abordagem (2008, p.9)

 
 
 

Prevenir implica em agir em relação aos determinantes dos problemas e não 

apenas em relação aos problemas ou suas conseqüências, o que muda o foco de 

atuação: do problema existente (o acidente) para fatores que alteram a 

probabilidade da sua ocorrência (cumprimento de procedimentos, uso do EPI, check 

lists) (Stédile, 1996). A compreensão dos tipos de atuação apresentados 

representam importante contribuição ao contexto da prevenção dos acidentes de 

trabalho uma vez que grande parte das empresas afirma fazer prevenção em 

segurança apenas calculando taxas de freqüência e analisando as ocorrências de 

acidentes para prevenir da reincidência, o que parece ser mais condizente com os 

tipos tratar, reabilitar, compensar e atenuar. 
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4.1 PERCEPÇÃO DE RISCOS 

 

Segundo Bley (2004) o contato que o ser humano estabelece com o mundo 

externo é mediado pelos seus sentidos, tato, olfato, audição, gustação e visão, por 

meio dos quais os dados de realidade são recebidos e imbuídos de significado. O 

processo de receber e converter os estímulos externos é chamado de sensação. 

Já o processo de atribuição de sentido à informação recebida é chamado de 

percepção. E para Robbins (2005 p.104), percepção é definida como o processo 

pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a 

finalidade de dar sentido ao seu ambiente (ver figura 08). Portanto, um indivíduo não 

registra simplesmente os aspectos observados com relação ao sistema do qual faz 

parte, mas atribui significados e valores aos mesmos decorrentes de suas 

experiências e aprendizados. 

Desta forma, o processo de percepção do homem nem sempre é objetiva, ou 

quem sabe racional, mas fortemente influenciada por fatores diversos que variam de 

indivíduo para indivíduo, em função de sua estrutura mental e do seu repertório 

adquirido. 

 

Figura 08 – Inter-relação entre os processos de sensação e percepção 
Fonte: Apostila Comportamento de Observação e Abordagem (2008, p.11) 

 

 

 
Desenvolvendo a percepção dentro do ambiente de trabalho Bley (2007) 

identifica que as percepções das pessoas podem ser moldadas por equipamentos, 

serviços de limpeza, cargos ou atribuições de trabalho. De fato, nosso cargo ou 

atribuições de trabalho podem influenciar nossa percepção, assim como afeta a 

percepção que temos dos outros. Isto pode influenciar drasticamente como nos 

interagimos com os outros, se na verdade escolhemos interagir ou não. 
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O processo perceptivo é fundamental uma vez que, quando lidamos com 

preservação da saúde, estamos vinculados à capacidade das pessoas de gerar 

relações com os perigos que permitam a evitação de danos à integridade física e 

psíquica dos indivíduos, isto é, prevenir acidentes e doenças. 

Para Cardella (1999), risco é o dano ou perda esperados no tempo. É uma 

variação aleatória associada a eventos, sistemas, instalações, processos e 

atividades.  

No entanto quando se fala de risco pressupondo o sistema industrial, de 

organizações com o intuito ligado a segurança do trabalho, Bley (2007) direciona 

que deve-se entender o risco como a relação entre o homem e o perigo, bem como 

suas conseqüências. Se o homem trabalha com ou na presença do perigo, há risco, 

independente da existência de equipamentos de proteção, normas e procedimentos; 

sendo adequado, o máximo que poderão é mitigar, minimizar estes riscos. Não há 

atividades humanas sem risco, o que pode acontecer é a redução dos riscos em 

diferentes atividades. 

É preciso entender que o conceito de risco somente é válido na presença da 

possibilidade de falha de um sistema, ou seja, como não existem sistemas 

industriais infalíveis, sempre haverá o risco. 

De acordo com Bley (2007): 

 

A percepção de risco diz respeito à capacidade da pessoa de receber e 

atribuir significado aos riscos presentes no seu cotidiano, seja no trabalho, 

no trânsito, no lar. Por se tratar de um processo que sofre interferência do 

nível de saúde, do conhecimento, da atenção, do estado emocional, a 

capacidade de percepção de riscos das pessoas varia ao longo do tempo. 

Isso faz com que o risco real seja diferente do risco que foi percebido pela 

pessoa o que, em segurança do trabalho, pode significar grande 

probabilidade de acidente devido à exposição descuidada (Bley, 2007 

p.113) 

     

A falha de um sistema comumente é precedida por um conjunto de riscos que 

anunciam a sua predisposição à desordem. Estas situações, ao serem analisadas, 

demonstram que, em sua maioria, originaram-se da inobservância dos aspectos que 

antecipavam a falha do sistema. Não é possível melhorar grandemente a segurança 
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enquanto as pessoas não aumentarem a sua própria percepção de risco nas 

diversas situações, e não reduzir sua tolerância às situações de risco. 

A percepção, pelo elemento humano, dos indicadores que precedem a falha 

do sistema, bem como o processo decisório que deve ser desencadeado a partir 

desta observação, dependem tanto da sua cultura de trabalho, do seu conhecimento 

sobre o sistema, bem como as características cognitivas do indivíduo. Alguns fatores 

psico-sociais, fisiológicos e cognitivos influenciam o tempo todo a percepção dos 

riscos (figura 09) 

 

Figura 09 – Fatores que influenciam na percepção de riscos. 
Fonte: Apostila Comportamento de Observação e Abordagem (2008, p.14) 

 

 

 

Na prática, a cultura brasileira em relação a fatores e condutas preventivas no 

trabalho deixa a desejar, bastar verificar o número de trabalhadores, em diferentes 

hierarquias, que identificam os riscos que sua atividade o proporciona. Os riscos 

diretos, em sua maioria, são percebidos, entretanto existem ainda riscos não 

aparentes o que dificulta ainda mais a percepção dos trabalhadores. 

Nota-se que é de suma importância o conhecimento profundo sobre os riscos 

presentes dentro de um sistema industrial para que seja possível, por parte do 

indivíduo, a identificação e o controle antes que ocorra o acidente, reduzindo-se, 

desta forma, a probabilidade de uma perda seja ela grave, média ou até mesmo 

leve. No entanto, mesmo que todos os riscos sejam conhecidos, ainda persistirá a 

possibilidade da ocorrência, pois cada indivíduo organiza e interpreta as situações 



43 
 

 

de maneira diferente, ou seja, o que representa risco para uma pessoa, para outra 

não passa de uma situação aparentemente corriqueira e sem riscos. 

 

 

4.2  CLIMA E CULTURA DE SEGURANÇA 

 

No tópico de Clima e Cultura Organizacional algumas contribuições foram 

citadas para entender os significados deste tema dentro das organizações, quais os 

fatores que influenciam neles e como disseminar o envolvimento de todos em 

relação ao clima e cultura organizacional. 

Já nesta parte serão apresentadas as influências do clima e cultura voltados 

para segurança, quando estes itens começaram a ser visualizados e alguns estudos 

realizados para identificar como este tema pode ser mais bem desenvolvido nas 

organizações. 

As primeira pesquisa que se tem registro, sobre clima e cultura de segurança, 

independe dos elementos citados no item de clima e cultura organizacional, foi 

realizada por Dov Zoah em 1980, e reportam oito dimensões possíveis para a 

compreensão  do clima de segurança,  entre elas estão a importância dos 

programas de treinamentos focados em segurança, níveis de risco no ambiente de 

trabalho e efeitos do comportamento seguro no status social de cada um dos 

trabalhadores. 

Niskannem (1994) conceitua clima de segurança como: 

 

O conjunto de atribuições que podem ser percebidas sobre a organização 

de trabalho em particular (manutenção, construção, central de reparos, etc.) 

e como estas podem ser induzidas pelas políticas e práticas que as 

organizações impõem sobre seus trabalhadores e supervisores 

(Niskannem, 1994 p. 237) 

 

Isso indica que é preciso avaliar as condições entre as percepções dos 

trabalhadores e seus supervisores, com a cultura e o clima, direcionado em forma de 

diretrizes e que são necessários para o desenvolvimento da segurança, pela 

organização. 

Cree e Kellowae (1997) analisam o clima como um indicador da percepção 

dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais. Significando a importância 
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de medir os riscos para disseminá-los aos trabalhadores e conseqüentemente 

influenciá-los a criar a cultura de comunicar e buscar o tratamento das condições 

junto à empresa. 

Como as diversas pesquisas demonstram a carência por um modelo 

adequado de clima de segurança, Meliá (1998) propõe um modelo causal 

psicossocial dos acidentes de trabalho, no qual o clima de segurança tem efeitos 

causais na reposta de segurança dos líderes, na resposta de segurança dos 

companheiros, na conduta de segurança e na percepção de risco dos trabalhadores.  

O autor relata que:  

 

...Uma resposta mais segura dos supervisores induziria a uma resposta 

mais segura dos companheiros, e esta, por sua vez, uma conduta mais 

segura do trabalhador focal. A conduta do trabalhador também se considera 

diretamente afetada pela conduta de seus superiores. Essa cadeia de 

relações entre as respostas de segurança de supervisores, companheiros e 

trabalhador, afeta finalmente, de forma significativa, a conduta de segurança 

do trabalhador e a forma como percebe os riscos reais (Meliá, 1998 p.237).  

 

Assim o clima e a cultura de segurança poderiam ser mais bem 

desenvolvidos, se houver uma integração e avaliação entre as práticas de 

segurança que são observadas pelos colaboradores em relação a empresa, aos 

líderes e si mesmas, em relação ao potencial de observação e abordagem de 

segurança, e as diretrizes e práticas da empresa voltadas para a capacitação e 

desenvolvimento da cultura de segurança como um valor. 

 

 

4.3  ABORDAGEM DE SEGURANÇA 

 

A principal obra que direciona este assunto esta no livro Comportamento 

Seguro (Bley, 2007) e evidencia como fazer uma abordagem de segurança e quais 

os métodos utilizados para executar uma abordagem. 

Muitos refrões já sinalizam que é “Conversando a gente se entende”. Em 

segurança esta regra não é diferente. Quanto mais às pessoas estiverem atentas 

aos seus locais de trabalho o risco de acontecerem os acidentes é bem menor. 
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Para Bley (2007), o diálogo é essencial neste caso, pois permite um 

importante passo para a prevenção, e a disseminação da idéia de que cada um de 

nós é responsável pela segurança, não só a individual, mas a de todos os 

colaboradores próprios e terceiros dentro dos locais de trabalho. Uma alternativa 

importante para desenvolvermos esta cultura é a observação e a abordagem de 

comportamentos, ou seja, ao identificar um colaborador que esteja atuando de uma 

maneira arriscada todo mundo tem como obrigação alertá-lo. 

Existem muitas formas de se realizar uma abordagem. A seguir 

apresentaremos o Método COACH (figura 10) que tem por finalidade estimular as 

pessoas a perceberem e controlarem os riscos em suas tarefas. Podemos avaliar a 

eficácia do método COACH quando ocorre a mudança de um comportamento de 

risco para um comportamento mais seguro, ao final de uma abordagem. 

COACH de acordo com a apostila de Observação e Abordagem de 

Comportamentos (2008) é uma metodologia de observação e abordagem de 

Segurança que pretende estimular os trabalhadores a adotarem comportamentos 

seguros. E seus objetivos são estimular o diálogo sobre segurança, aumentar a 

percepção de riscos, identificar soluções para dificuldades de segurança e estimular 

o comportamento preventivo. 

 

Figura 10 - Método COACH 
Fonte: Apostila Comportamento de Observação e Abordagem (2008, p.21) 

 
 

 

O princípio da abordagem é colocar o colaborador em questão a refletir sobre 

os riscos da atividade que esta realizando. Para que uma boa abordagem seja 

executada alguns aspectos de segurança devem ser observados, como o 

Planejamento da tarefa, EPI’s, posição das pessoas e ergonomia, Ferramentas e 

Equipamentos, Normas e Procedimentos, Organização, Limpeza e Comportamento 

Seguro. 
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A comunicação é o “ponto alto” da abordagem de segurança. É o momento de 

abordar tudo o que é observado de um colaborador. E também de verificar qual a 

percepção dele sobre os aspectos de segurança da atividade que ele realizou. O 

sucesso da abordagem irá depender da habilidade de comunicação. 

Ao final de uma abordagem deve-se sempre encaminhar as oportunidades de 

melhoria para a segurança. Como já foi falado, o comportamento seguro está 

diretamente relacionado ao nível de controle que temos sobre os riscos da atividade. 

Portanto se forem analisadas junto com o colaborador melhorias que possam 

aumentar o nível de controle dos riscos observados, deve-se então fechar 

compromissos pela Melhoria Contínua da Segurança. 

A finalidade da abordagem é proporcionar um momento de aprendizagem do 

comportamento seguro, em que os trabalhadores devem ser capazes não só de 

identificar, como também de assumir o controle dos riscos da sua atividade. Para 

isso, o papel do observador é estimular o trabalhador a controlar os riscos que ele 

mesmo identificou, demonstrando que ele pode e deve ser o responsável pela sua 

segurança. 

 

 

4.4  CUIDADO ATIVO 

 

O cuidar de si mesmo, cuidar dos colegas e também aceitar o cuidado dos 

colegas podem ser considerados um tripé no qual se apóia uma cultura que tem 

como característica essencial à prevenção. Antes de realizar abordagens de 

segurança e preciso ter em mente estes três princípios (Apostila de Observação e 

Abordagem de Comportamentos, 2008): 

 Cuidar de si mesmo: Estar devidamente paramentado com os equipamentos 

de proteção individuais (EPI’s) necessários e cumprir as normas e 

procedimentos de segurança estipulados. Se vamos conversar com um 

colega sobre segurança devemos dar o exemplo! 

 Cuidar dos colegas: Estar atento para intervir caso perceba alguma situação 

crítica no ambiente ou na tarefa, que possa oferecer risco a alguém e expor 

uma pessoa a um acidente. 
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 Aceitar o cuidado dos colegas: Humildade e consciência para aceitar 

recomendações de outras pessoas que queiram garantir a sua segurança e 

de outras pessoas que estejam próximas de você. 

 

Se as ações voltadas para o desenvolvimento eficaz de ferramentas de 

segurança, criação de políticas e padrões de segurança, treinamentos e 

desenvolvimento de líderes e colaboradores, sansões, e abordagens de segurança 

não forem suficientes para reduzir os índices de acidentes, a educação dos 

colaboradores para aceitar o cuidado ativo pode ser uma esperança para melhorar 

estes índices. 

Como abordado neste capítulo as interações entre o comportamento humano, 

a percepção de riscos, o clima e cultura de segurança, a abordagem de segurança e 

o cuidado ativo, são essenciais para o desenvolvimento dos valores de segurança 

da organização. Quando assuntos relacionados ao aprendizado e prática não são 

observados, os índices de acidentes, a falta de percepção e desconhecimento dos 

riscos, são evidentes na rotina e controle dos indicadores de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

5 ESTUDO DE CASO 

 

O relatório de pesquisa refere-se ao trabalho de diagnóstico e levantamento 

de necessidades de Abordagem Comportamental sobre segurança em uma 

empresa do ramo de siderurgia.  

A empresa fica localizada no município de Maracanaú, região metropolitana 

de Fortaleza e foi fundada em 1982. Possui uma área de aproximadamente 120.000 

m² e 15.000 m² de área construída e tem uma capacidade instalada de 

aproximadamente 100.000 mil toneladas/ano de aço. É uma das unidades industriais 

do maior grupo produtor de aços longos da América latina. 

Possui atualmente um quadro de aproximadamente 313 colaboradores entre 

próprios, estagiários e aprendizes, distribuídos em diversas áreas operacionais, 

como a aciaria e laminação, e administrativas e de apoio. 

Tem alguns aspectos peculiares. Hoje é a maior recicladora do estado e a 

segunda maior da região e o seu consumo de energia elétrica é equivalente a uma 

cidade de aproximadamente 45.000 mil habitantes. 

Sua política de gestão integrada destaca fortemente a importância da 

segurança para o grupo, indicando que o ser humano em sua integridade é um valor 

que está acima dos demais objetivos e prioridades da empresa e que nenhuma 

situação de emergência, produção ou resultados pode justificar a falta de segurança 

das pessoas. Um de seus valores é Segurança das pessoas acima de tudo e o 

mapa estratégico inclui como perspectiva de pessoas e aprendizado, atingir zero 

acidente. 

Destaca-se pelos altos investimentos em capacitação e treinamento voltados 

para segurança, visualizados na matriz de capacitação dos colaboradores e no 

Sistema de Capacitação Industrial (SCI), através de módulos, padrões e 

treinamentos específicos em segurança. Possui no quadro um engenheiro e quatro 

técnicos de segurança que dão suporte aos gestores, facilitadores e operadores na 

comunicação, controle e avaliação de segurança das áreas. 

Possui certificação na ISSO 9001, ISSO 14001 e OSHAS 18001 e é 

periodicamente auditada por consultoria externa e equipes internas. Em ambas são 

levantados pontos fortes e a melhorar no sistema de gestão de segurança. 

Além de campanhas internas de segurança e qualidade como Segurança 

para liderança, SIPAT, Workshop de percepção de risco, Linha direta já do Atitude 
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Segura, Gestão com Foco nos Operadores (GFO) através de multiplicadores de 

segurança, campanha de 5 S,semana do meio ambiente, programa idéias, etc.    

Neste relatório serão encontradas informações a respeito dos aspectos 

comportamentais que permeiam toda a estrutura de segurança no trabalho da 

empresa. Vale lembrar que os relatos obtidos foram de pessoas que vivenciam o 

seu dia a dia de trabalho desta empresa e que representam a realidade desta do 

ponto de vista de empregados próprios. Serão apresentadas linhas de percepção 

dos colaboradores em relação ao comportamento seguro e as interações entre o 

clima e a cultura de segurança da empresa, dos líderes e colaboradores. 

 

 

5.1 FERRAMENTAS INTERNAS 

 

A empresa possui uma quantidade imensa de ferramentas de segurança, que 

são utilizadas no dia a dia dos colaboradores e terceiros, tais ferramentas serão 

incluídas neste trabalho com apoio da equipe técnica de segurança do trabalho 

somente para ilustrar a quantidade utilizada e para ajudar a reconhecer como a 

organização está trabalhando nas necessidades ligadas a redução de riscos e 

acidentes. 

 

Algumas ferramentas utilizadas pela empresa: 

 Análise Preliminar de Riscos (APR) 

 Análise Preliminar de Modificações (APM) 

 Permissão de Trabalho (PT) 

 Inspeções Gerais Planejadas (IGP) 

 Visitas de facilitadores e gestores 

 Inspeção de Pré-Uso 

 Relatos de Iminência e Ambiental (RI e RA) 

 Abordagem de segurança 

 Auditoria de Padrões 

 Levantamento de Tarefas Críticas 

 Catálogo de Riscos 

 Diagnostico Diário de Segurança (DDS) 
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 Sinalização de segurança 

 Cuidado Ativo 

 Procedimentos de Emergência 

 Hora da Segurança 

 Auditoria de segurança 

 Investigação de Acidentes e Incidentes 

 Aprendizados de segurança de outras unidades 

 Regras gerais e específicas de segurança  

  

 

5.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

A implantação do questionário ocorreu entre os dias 18 a 20 de abril de 2011. 

A pesquisa foi realizada na organização e compreende uma população de 

todos os níveis hierárquicos da Empresa, envolvendo funcionários próprios e 

terceiros. 

Inicialmente o questionário seria realizado por amostragem, mas pela relação 

do impacto dos dados na confiabilidade do tema, foi estendida para um público 

maior. 

Amostra quantitativa: 

Público-alvo: 354 empregados (próprios e terceiros) 

Total de questionários aplicados: 284 (80%) 

 

 

5.3  CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA (AMOSTRA) 

 

Empregados próprios possuem maior número de pessoas com 

escolaridade no nível médio caracterizando 53% da amostra (ver gráfico 01) e 

muitos se encontram em nível superior, 46%, terceirizados também possuem 

maior número de pessoas com escolaridade no nível médio, 66% (ver gráfico 02) 

e alguns com nível superior 25%. Este resultado aponta para uma população 

com alto grau de escolaridade tanto dos próprios como contratados (gráfico 3). 
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Gráfico 01 – Escolaridade Próprios 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

Gráfico 02 – Escolaridade Terceiros 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 

Gráfico 03 – Escolaridade (próprios + terceiros) 
Fonte: Pesquisa de campo 
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A maior parte dos terceirizados possuem, de 1 ano ou menos de empresa, 

caracterizando 59% da amostra (ver gráfico 04), enquanto que próprios detêm 26% 

dos seus colaboradores de 2 a 3 anos e 25% com 1 ano ou menos de empresa. O 

resultado mostra uma grande quantidade de terceiros com menos tempo de 

empresa do que próprios. 

 

Gráfico 04 – Tempo de empresa Terceiros 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 
 
Gráfico 05 – Tempo de Empresa Próprios 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 06 – Tempo de empresa Geral (próprios + terceiros) 
Fonte: Pesquisa de campo 
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31% dos terceiros possuem idade entre 31 a 35 anos (ver gráfico 07) 

enquanto que os colaboradores próprios possuem em sua grande parte entre 26 a 

30 anos (ver gráfico 08), isto mostra que os terceiros possuem maior idade do que 

próprios. Mas levando em consideração o total de colaboradores entrevistados, uma 

parte significante dos colaboradores, 23 % possuem entre 22 a 25 anos, o que 

demonstra um público jovem, com uma pequena ou recente participação no 

mercado de trabalho (ver gráfico 9). 

 

Gráfico 07 – Idade Terceiros 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 
Gráfico 08 – Idade Próprios 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Gráfico 09 – Idade Geral (próprios + terceiros) 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

Empregados próprios possuem 25% de pessoas com cargo de liderança 

(gráfico 10), no entanto 35% dos terceirizados possuem cargo de liderança (gráfico 

11). Este resultado mostra que terceiros possuem mais pessoas com cargo de 

liderança do que os próprios. Caracterizando uma população de 28% da amostra 

com cargo de liderança (ver gráfico 12). 

 

Gráfico 10 – Cargo de liderança Próprios 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

Gráfico 11 – Cargo de liderança Terceiros 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Gráfico 12 – Cargo de liderança Geral (próprio + terceiros) 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 

5.4 RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

Serão apresentados os resultados da análise quantitativa. Algumas questões 

foram marcadas de vermelho para que os questionamentos fossem mais bem 

trabalhados e analisados, levando em consideração a importância dentro do 

negócio. 

 

 

5.4.1 RESULTADOS COLABORADORES PRÓPRIOS 

 

  Situações: Nunca 
Raras 
Vezes 

Às 
vezes 

Quase 
Sempre Sempre 

1 

Meu superior imediato se esforça para realizar seu 
trabalho de forma segura? 

0% 1% 1% 15% 83% 

2 

Meu superior imediato apóia as normas de 
segurança? 

0% 1% 0% 6% 93% 

3 

Meu superior imediato demonstra conhecimento 
sobre as normas e procedimentos de segurança? 

0% 1% 3% 13% 83% 

4 

Meu superior imediato se esforça em ensinar os seus 
subordinados os métodos seguros de trabalho? 

0% 2% 11% 20% 66% 

5 

Meu superior imediato me dá instruções claras de 
como trabalhar de forma segura? 

0% 2% 3% 26% 69% 

6 

Mesmo quando a produção aumenta, meu superior 
imediato mantém a preocupação com a segurança? 

0% 0% 2% 24% 74% 

7 

Meu superior imediato reconhece (parabeniza, elogia) 
quando estou trabalhando de forma segura? 

0% 4% 10% 35% 51% 

8 

Meu superior imediato apóia ações voltadas para a 
preservação do meio ambiente no dia-a-dia? 

0% 1% 8% 34% 58% 

28%

72%

SIM 

NÃO
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9 

Meu superior imediato me dá abertura para diálogo 
sobre segurança? 

0% 1% 2% 13% 84% 

10 

Meus colegas procuram informações sobre 
segurança? 

0% 1% 13% 51% 35% 

11 

Meus colegas se esforçam para trabalhar de forma 
segura? 

0% 0% 11% 39% 50% 

12 A segurança é uma prioridade para os meus colegas? 
0% 0% 6% 38% 56% 

13 

Meus colegas me estimulam a trabalhar de forma 
segura? 

0% 0% 7% 35% 58% 

14 

Meus colegas mantêm o local de trabalho limpo e 
organizado? 

0% 1% 35% 45% 19% 

15 

Meus colegas preocupam-se em realizar suas 
atividades sem causar danos ao meio ambiente? 

0% 1% 26% 38% 35% 

16 

Utilizo meus equipamentos de proteção individual 
(EPI) de acordo com as normas da empresa? 

0% 0% 0% 5% 95% 

17 Mantenho o local de trabalho limpo e organizado? 0% 0% 10% 39% 51% 

18 

Durante minhas atividades me preocupo em preservar 
o meio ambiente? 

0% 0% 2% 27% 71% 

19 

Comunico todos os riscos ou situações inseguras que 
eu identifico? 

0% 0% 3% 25% 72% 

20 

Conheço as medidas que devem ser adotadas para 
prevenir acidentes ou perdas? 

0% 1% 2% 32% 65% 

21 

Quando percebo que algo pode dar errado em minha 
atividade paro e reorganizo antes de continuar? 

0% 1% 1% 19% 79% 

22 

Quando percebo que alguma situação está fora de 
controle busco ajuda? 0% 0% 0% 10% 90% 

23 

Me sinto capacitado para atuar com segurança em 
todas as situações de minha atividade? 0% 0% 4% 35% 61% 

24 

Aceito as dicas e orientações de segurança, dadas 
pelos meus colegas? 0% 0% 0% 9% 91% 

25 

Recebo treinamento na empresa sobre prevenção de 
acidentes e saúde no trabalho? 0% 0% 4% 19% 77% 

26 

Recebo instruções orais da empresa sobre como 
trabalhar de forma segura? 0% 1% 6% 29% 64% 

27 

Recebo instruções por escrito da empresa sobre 
como trabalhar de forma segura? 0% 1% 10% 29% 60% 

28 

Vejo em meu local de trabalho inspeções de 
segurança realizadas por representantes da 
empresa? 

2% 1% 9% 38% 49% 

29 

A empresa entrega os equipamentos de proteção 
individual (EPI) adequados? 0% 0% 0% 8% 92% 

30 

As instalações e equipamentos estão em condições 
seguras de trabalho? 

0% 1% 11% 49% 39% 

31 

A empresa realiza reuniões onde podemos participar 
para dar sugestões de melhoria em segurança? 

0% 0% 3% 26% 71% 

32 

A empresa realiza campanhas com informações 
sobre saúde e segurança para os trabalhadores? 0% 2% 1% 19% 78% 

33 

A empresa promove e realiza treinamento e palestras 
sobre prevenção de acidentes? 

0% 0% 9% 23% 68% 
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34 

A empresa realiza treinamento e palestras sobre 
questões de meio ambiente? 

0% 3% 13% 24% 60% 

35 

Você considera que a empresa se preocupa com 
meio ambiente? 

0% 1% 2% 32% 65% 

36 Na minha empresa existe uma CIPA atuante? 0% 5% 12% 33% 49% 

 

 

Liderança 

Os resultados estão bem altos no que se refere a atuação da liderança com 

relação ao apoio e conhecimento que oferece as normas e procedimentos de 

segurança (itens 1, 2 e 3); 

Também apontam como pontos positivos o fato das lideranças estarem 

abertas para diálogos sobre segurança e sua preocupação para com o meio 

ambiente (itens 8 e 9); 

Pontos baixos estão presentes nos itens 4, 5 e 6 no que se refere ao 

ensinamento das lideranças aos subordinados sobre métodos seguros de trabalho, 

bem como a carência de oferecer instruções claras de como trabalhar de forma 

segura. Uma preocupação é com relação à segurança mesmo quando a produção 

aumenta, 24% apontam que “quase sempre” se mantém a preocupação com a 

segurança quando aumenta a produção. 

Questões críticas são mencionadas quanto ao reconhecimento das lideranças 

através de elogios e parabenizações quando as pessoas estão trabalhando de forma 

segura, sendo que 10% consideram que “às vezes” recebem reconhecimento e 4% 

“raras vezes” recebem. (item 7). 

 
Colegas 
 

Não foram apresentados resultados altos para esse quesito; 

Pontos baixos apontam para a falta de procura de informações sobre 

segurança por parte dos colegas, bem como a falta de esforço para trabalharem de 

forma segura. Outro fator apontado é de que os colegas não dão prioridade para a 

segurança na maioria das vezes e pouco estimulam os colegas a trabalharem de 

forma segura. (itens 10, 11, 12 e 13); 

Resultados críticos trazem a falta de preocupação dos colegas em manterem 

o local de trabalho limpo e organizado, apontam que 35% deles “às vezes” possuem 
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essa atitude e também a pouca preocupação em realizar as atividades sem 

causarem danos ao meio ambiente (itens 14 e 15). 

 

Análise Pessoal 

Neste quesito os empregados próprios possuem resultados altos para o fato 

de utilizarem os EPI´s de acordo com as normas da empresa e a sua preocupação 

para com meio ambiente. (itens 18 e 19);  

Relatam comunicarem todos os riscos ou situações inseguras que identificam 

na área, param e reorganizam a tarefa quando percebem que algo pode dar errado 

e, pedem ajuda quando algo está fora de controle (89% consideram que “sempre” 

tomam esta ação). Também apontam como ponto positivo a sua aceitação para com 

as dicas e orientações de segurança dadas pelos seus colegas (itens 21, 22 e 24). 

Ponto baixo é destacado no item referente ao quanto cada um mantém seu 

local de trabalho limpo e organizado, onde 10% consideram que “às vezes” mantém 

o local de trabalho limpo e organizado. Um alerta ao fato de que 32% dizem que “às 

vezes” conhecem as medidas que devem ser adotadas para prevenir acidentes ou 

perdas e 4% consideram que “às vezes” se sentem capacitados para atuar com 

segurança (itens 17, 20 e 23). 

 
Ações da Empresa 
 

Resultados altos apontam que a empresa oferece treinamentos e campanhas 

sobre prevenção de acidentes e saúde ocupacional, reuniões onde as pessoas 

participam com sugestões sobre segurança (itens 25, 31 e 32); 

Apontam para o fato de que a empresa “sempre” (92%) entrega EPI´s 

adequados (item 29);  

Pontos baixos são destacados nos itens 33, 34 e 35 com relação à promoção 

de treinamentos e palestras sobre acidentes, onde 9% consideram que “às vezes” a 

empresa as promove e, também a baixa pontuação para a preocupação da empresa 

para com o meio ambiente; 

Pontos críticos destacam-se pela percepção de que existem poucas 

inspeções de segurança em área, 9% consideram que “às vezes” acontecem. Outro 

ponto crítico diz respeito às instalações e equipamentos, 11% percebem que “às 

vezes” elas se encontram em boas condições. (itens 30 e 36). 
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5.4.2 RESULTADOS TERCEIROS 

 

  Situações: Nunca 
Raras 
Vezes 

Às 
vezes 

Quase 
Sempre Sempre 

1 

Meu superior imediato se esforça para realizar seu 
trabalho de forma segura? 

0% 0% 0% 18% 82% 

2 

Meu superior imediato apóia as normas de 
segurança? 

0% 0% 1% 24% 75% 

3 

Meu superior imediato demonstra conhecimento sobre 
as normas e procedimentos de segurança? 

0% 0% 1% 24% 75% 

4 

Meu superior imediato se esforça em ensinar os seus 
subordinados os métodos seguros de trabalho? 

1% 1% 9% 12% 76% 

5 

Meu superior imediato me dá instruções claras de 
como trabalhar de forma segura? 

1% 0% 9% 16% 73% 

6 

Mesmo quando a produção aumenta, meu superior 
imediato mantém a preocupação com a segurança? 

1% 1% 4% 24% 71% 

7 

Meu superior imediato reconhece (parabeniza, elogia) 
quando estou trabalhando de forma segura? 

11% 2% 9% 36% 41% 

8 

Meu superior imediato apóia ações voltadas para a 
preservação do meio ambiente no dia-a-dia? 

0% 0% 17% 27% 57% 

9 

Meu superior imediato me dá abertura para diálogo 
sobre segurança? 

10% 2% 3% 10% 74% 

10 

Meus colegas procuram informações sobre 
segurança? 

1% 4% 26% 18% 52% 

11 

Meus colegas se esforçam para trabalhar de forma 
segura? 

0% 0% 9% 33% 58% 

12 A segurança é uma prioridade para os meus colegas? 
0% 0% 11% 27% 62% 

13 

Meus colegas me estimulam a trabalhar de forma 
segura? 

0% 0% 12% 34% 54% 

14 

Meus colegas mantêm o local de trabalho limpo e 
organizado? 

0% 2% 12% 44% 42% 

15 

Meus colegas preocupam-se em realizar suas 
atividades sem causar danos ao meio ambiente? 

0% 0% 12% 33% 55% 

16 

Utilizo meus equipamentos de proteção individual 
(EPI) de acordo com as normas da empresa? 

4% 0% 0% 16% 80% 

17 Mantenho o local de trabalho limpo e organizado? 0% 0% 0% 25% 75% 

18 

Durante minhas atividades me preocupo em preservar 
o meio ambiente? 

0% 0% 0% 16% 84% 

19 

Comunico todos os riscos ou situações inseguras que 
eu identifico? 

0% 0% 2% 6% 92% 

20 

Conheço as medidas que devem ser adotadas para 
prevenir acidentes ou perdas? 

1% 0% 5% 20% 74% 

21 

Quando percebo que algo pode dar errado em minha 
atividade paro e reorganizo antes de continuar? 

0% 0% 0% 22% 78% 

22 

Quando percebo que alguma situação está fora de 
controle busco ajuda? 1% 0% 2% 16% 80% 

23 

Me sinto capacitado para atuar com segurança em 
todas as situações de minha atividade? 0% 0% 1% 12% 87% 
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24 

Aceito as dicas e orientações de segurança, dadas 
pelos meus colegas? 0% 0% 0% 11% 89% 

25 

Recebo treinamento na empresa sobre prevenção de 
acidentes e saúde no trabalho? 0% 0% 12% 7% 81% 

26 

Recebo instruções orais da empresa sobre como 
trabalhar de forma segura? 0% 0% 1% 18% 81% 

27 

Recebo instruções por escrito da empresa sobre como 
trabalhar de forma segura? 1% 0% 9% 18% 72% 

28 

Vejo em meu local de trabalho inspeções de 
segurança realizadas por representantes da empresa? 

0% 0% 5% 15% 80% 

29 

A empresa entrega os equipamentos de proteção 
individual (EPI) adequados? 0% 0% 0% 9% 91% 

30 

As instalações e equipamentos estão em condições 
seguras de trabalho? 

1% 1% 4% 16% 78% 

31 

A empresa realiza reuniões onde podemos participar 
para dar sugestões de melhoria em segurança? 

0% 0% 4% 19% 78% 

32 

A empresa realiza campanhas com informações sobre 
saúde e segurança para os trabalhadores? 1% 0% 8% 16% 74% 

33 

A empresa promove e realiza treinamento e palestras 
sobre prevenção de acidentes? 

1% 0% 9% 18% 72% 

34 

A empresa realiza treinamento e palestras sobre 
questões de meio ambiente? 

0% 0% 11% 31% 59% 

35 

Você considera que a empresa se preocupa com meio 
ambiente? 

0% 0% 1% 31% 68% 

36 Na minha empresa existe uma CIPA atuante? 3% 1% 13% 24% 58% 

 

 

Liderança 

Pontos altos são destacados no que se refere ao esforço das lideranças para 

trabalharem de forma segura (82% consideram que “sempre” se esforçam). Também 

existe apoio e conhecimento das normas e procedimentos de segurança por parte 

das lideranças (itens 1, 2 e 3); 

Pontos baixos são mencionados para o pouco esforço das lideranças em 

ensinarem seus subordinados métodos seguros de trabalho, onde 9% deles 

consideram que “às vezes” são ensinados e 12% “quase sempre” são ensinados 

(item 4); 

Resultados apontam para a falta de instruções claras de como devem 

trabalhar de forma segura, onde 9% consideram que “às vezes” recebem instruções 

das lideranças (item 5);  



61 
 

 

Um ponto de alerta no que se refere às questões de segurança ligadas à 

produção, 4% consideram que “às vezes” as lideranças mantêm a preocupação com 

a segurança mesmo com o aumento da produção (item 6);  

Pontos críticos são destacados para o reconhecimento, parabenizações e 

elogios das lideranças quando os subordinados estão trabalhando de forma segura, 

11% consideram que “nunca” recebem (item 7); 

Outro fator crítico é de que 10% dos terceiros mencionam que “nunca” as 

lideranças dão abertura para diálogos sobre segurança. (itens 9). 

 
Colegas 

Não apontam resultados positivos neste quesito; 

Pontos de alerta para o pouco esforço dos colegas para trabalharem de forma 

segura e a falta de prioridade para com a segurança (itens 10 e 11); 

Pontos críticos para a falta de procura de informações dos colegas sobre 

segurança (26% dizem que “às vezes” procuram) e a falta de preocupação em 

manter o local de trabalho limpo e organizado (itens 10 e 14). 

 

Análise Pessoal 

Pontos positivos em relação a manterem o local de trabalho limpo e 

organizado, a preocupação em preservar o meio ambiente durante as atividades 

(itens 17 e 18); 

92% dos terceiros consideram que “sempre” comunicam todos os riscos ou 

situações inseguras que identificam, 87% consideram que “sempre” se sentem 

capacitados para atuar com segurança e 89% “sempre” aceitam dicas e orientações 

de segurança dadas pelos colegas (itens 19, 23 e 24); 

Pontos de alerta para o fato de que 4% dos empregados contratados 

considerarem que “nunca” utilizam EPI´s de acordo com as normas da empresa, 5% 

“às vezes” conhecem as medidas que devem ser adotadas para prevenir acidentes 

ou perdas. (ítens 16 e 20); 

Também alertar para o fato de que poucas vezes param e reorganizam as 

atividades quando percebem que algo pode dar errado e pouco buscam ajuda 

quando algo está fora de controle (itens 21 e 22); 

Não possui resultados críticos levando em consideração os níveis de “quase 

sempre” e “sempre”.  
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Ações da Empresa 

Pontos altos apontam que a empresa oferece treinamentos e promove 

palestras sobre prevenção de acidentes e saúde. (itens 25, 26 e 29). Terceiros 

(91%) consideram que “sempre” a empresa entrega EPI´s adequados (item 33); 

Pontos críticos apontam para a falta de atuação da CIPA, onde 3% 

consideram que “nunca” a CIPA é atuante (item 36). 

 

 

5.4.3 RESULTADO GERAL 

 

  Situações: Nunca 
Raras 
Vezes 

Às 
vezes 

Quase 
Sempre Sempre 

1 

Meu superior imediato se esforça para realizar seu 
trabalho de forma segura? 

0% 1% 1% 16% 83% 

2 

Meu superior imediato apóia as normas de 
segurança? 

0% 1% 0% 11% 88% 

3 

Meu superior imediato demonstra conhecimento sobre 
as normas e procedimentos de segurança? 

0% 1% 2% 16% 80% 

4 

Meu superior imediato se esforça em ensinar os seus 
subordinados os métodos seguros de trabalho? 

0% 2% 11% 18% 70% 

5 

Meu superior imediato me dá instruções claras de 
como trabalhar de forma segura? 

0% 1% 5% 23% 70% 

6 

Mesmo quando a produção aumenta, meu superior 
imediato mantém a preocupação com a segurança? 

0% 0% 2% 24% 73% 

7 

Meu superior imediato reconhece (parabeniza, elogia) 
quando estou trabalhando de forma segura? 

3% 4% 10% 36% 48% 

8 

Meu superior imediato apóia ações voltadas para a 
preservação do meio ambiente no dia-a-dia? 

0% 1% 11% 32% 58% 

9 

Meu superior imediato me dá abertura para diálogo 
sobre segurança? 

3% 1% 2% 12% 81% 

10 

Meus colegas procuram informações sobre 
segurança? 

0% 2% 17% 41% 40% 

11 

Meus colegas se esforçam para trabalhar de forma 
segura? 

0% 0% 10% 37% 52% 

12 A segurança é uma prioridade para os meus colegas? 
0% 0% 7% 35% 58% 

13 

Meus colegas me estimulam a trabalhar de forma 
segura? 

0% 0% 8% 35% 57% 

14 

Meus colegas mantêm o local de trabalho limpo e 
organizado? 

0% 1% 28% 45% 26% 

15 

Meus colegas preocupam-se em realizar suas 
atividades sem causar danos ao meio ambiente? 

0% 1% 22% 36% 41% 

16 

Utilizo meus equipamentos de proteção individual 
(EPI) de acordo com as normas da empresa? 

1% 0% 0% 9% 90% 

17 Mantenho o local de trabalho limpo e organizado? 0% 0% 7% 35% 58% 
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18 

Durante minhas atividades me preocupo em preservar 
o meio ambiente? 

0% 0% 1% 24% 74% 

19 

Comunico todos os riscos ou situações inseguras que 
eu identifico? 

0% 0% 3% 20% 78% 

20 

Conheço as medidas que devem ser adotadas para 
prevenir acidentes ou perdas? 

0% 1% 3% 29% 68% 

21 

Quando percebo que algo pode dar errado em minha 
atividade paro e reorganizo antes de continuar? 

0% 1% 1% 20% 79% 

22 

Quando percebo que alguma situação está fora de 
controle busco ajuda? 0% 0% 1% 12% 87% 

23 

Me sinto capacitado para atuar com segurança em 
todas as situações de minha atividade? 0% 0% 3% 28% 69% 

24 

Aceito as dicas e orientações de segurança, dadas 
pelos meus colegas? 0% 0% 0% 10% 90% 

25 

Recebo treinamento na empresa sobre prevenção de 
acidentes e saúde no trabalho? 0% 0% 6% 16% 78% 

26 

Recebo instruções orais da empresa sobre como 
trabalhar de forma segura? 0% 1% 5% 26% 69% 

27 

Recebo instruções por escrito da empresa sobre como 
trabalhar de forma segura? 0% 1% 10% 26% 63% 

28 

Vejo em meu local de trabalho inspeções de 
segurança realizadas por representantes da empresa? 

1% 1% 8% 31% 59% 

29 

A empresa entrega os equipamentos de proteção 
individual (EPI) adequados? 0% 0% 0% 8% 92% 

30 

As instalações e equipamentos estão em condições 
seguras de trabalho? 

0% 1% 9% 39% 51% 

31 

A empresa realiza reuniões onde podemos participar 
para dar sugestões de melhoria em segurança? 

0% 0% 3% 24% 73% 

32 

A empresa realiza campanhas com informações sobre 
saúde e segurança para os trabalhadores? 0% 1% 3% 18% 77% 

33 

A empresa promove e realiza treinamento e palestras 
sobre prevenção de acidentes? 

0% 0% 9% 21% 69% 

34 

A empresa realiza treinamento e palestras sobre 
questões de meio ambiente? 

0% 2% 12% 26% 60% 

35 

Você considera que a empresa se preocupa com meio 
ambiente? 

0% 1% 2% 32% 66% 

36 Na minha empresa existe uma CIPA atuante? 1% 4% 12% 30% 52% 

 

 

Pontos Importantes: 

Relacionamento com a liderança e a influência sobre a segurança no trabalho: 

De maneira geral, os colaboradores próprios e terceiros afirmam que a 

liderança se esforça para realizar o trabalho dela de forma segura, demonstrando 

conhecimento e apoio às normas de segurança. 
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Pelos resultados gerais, a liderança se esforça em transmitir de forma segura 

as ferramentas e sistemas utilizados na gestão de segurança, mesmo quando há a 

necessidade de influenciar na produção. 

O ponto que ainda precisa ser melhorado está relacionado ao reconhecimento 

da liderança com elogios e parabenizações quando há atitudes voltadas para evitar 

os acidentes. 

 

Relacionamento com os colegas de trabalho e a influência sobre a segurança 

no trabalho 

Neste quesito não foram apontados altos resultados. Há um alerta para o fato 

de que as pessoas não se esforçam com tanta freqüência a trabalharem de forma 

segura, a pouca prioridade dada para a segurança e pouco estímulo que recebem 

dos colegas para trabalharem de forma segura. 

Há falta de procura de informação sobre segurança, falta de os colegas 

manterem o local de trabalho limpo e organizado e a pouca preocupação em realizar 

as suas atividades sem causarem danos ao meio ambiente. 

 

Análise Pessoal de segurança no trabalho 

Neste quesito, tanto os colaboradores próprios como os terceiros consideram 

que utilizam os EPI´s de acordo com as normas da empresa, se preocupam em 

preservar o meio ambiente. Com relação às atividades, param e reorganizam 

quando percebem que algo pode dar errado, comunicam todos os riscos ou 

situações inseguras quando identificam, pedem ajuda quando algo está fora de 

controle e aceitam bem as dicas e orientações dadas pelos colegas. O fato mais 

relevante é a pouca preocupação em manterem o local de trabalho limpo e 

organizado e pouco conhecem as medidas que devem ser adotadas para prevenir 

acidentes ou perdas. 

 

Percepção sobre as ações prevencionistas da Empresa 

Na percepção dos colaboradores próprios e terceirizados a empresa oferece 

treinamentos sobre prevenção de acidentes e saúde, entrega os EPI´s adequados, 

realiza reuniões onde as pessoas podem participar para darem sugestões sobre 

segurança. 
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Mencionam a falta de instruções orais e por escrito que recebem da empresa 

de como trabalharem de forma segura, bem como a falta de inspeções de segurança 

no ambiente de trabalho. 

Alertam para as condições dos equipamentos e instalações, poucos 

treinamentos, palestras e campanhas com informações sobre segurança, meio 

ambiente e saúde. Apontam também que a empresa pouco se preocupa com o meio 

ambiente e falta da atuação da CIPA e que pouco conhecem os integrantes e ações 

desenvolvidas pelos cipeiros. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração se realmente o comportamento humano voltado 

para segurança, prevenção e redução de acidentes de trabalho pode ser trabalhado 

em empresas industriais, pode-se chegar a conclusão, que a empresa investe muito 

em segurança e isto é percebido pelos próprios colaboradores, mas que alguns 

pontos relacionados a liderança, ao companheirismo e a percepção de segurança da 

empresa devem ser melhor trabalhados. 

De modo geral os resultados quantitativos apontaram para alguns pontos 

críticos com relação à falta de preocupação das pessoas em manterem seu local de 

trabalho limpo e organizado e pouco se esforçarem para trabalhar com segurança, o 

que mostra a falta de comprometimento de alguns colaboradores para com a sua 

segurança. 

Colaboradores próprios apontam como negativo as poucas inspeções de 

segurança em área e as condições inadequadas dos equipamentos e instalações, o 

que reforça uma ação mais ativa dos representantes da empresa bem como os 

profissionais de segurança em área. 

Das ações da empresa há evidencias de que a atuação da CIPA dos terceiros 

precisa ser melhorada e que estas ações precisam ser evidenciadas e comunicadas 

para o restante dos funcionários, como quem são os cipeiros, o papel da CIPA, 

inspeções e desenvolvimento da SIPAT. 

Um fator preocupante mostrado por alguns colaboradores próprios e terceiros 

nos resultados quantitativos, foi o fato de que a segurança, algumas vezes, não ser 

priorizada mesmo quando há aumento na produção, mas isso foi evidenciado de 

forma a não indicar que a empresa se descuida em disponibilizar ferramentas de 

recusa as tarefas de risco. As divergências mostram a necessidade da atuação da 

liderança com foco em segurança. 

Os resultados mostraram ausência da liderança no que se refere ao 

acompanhamento, ensinamento e feedback de práticas seguras, tornando 

necessário uma ação efetiva das lideranças em termos de gestão de pessoas e 

construção de uma cultura preventiva. 
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Levando em consideração as análises sobre os resultados foi criado um 

quadro de forças e fraquezas para melhor identificar a abordagem realizada em 

relação à segurança. 

 

Quadro 01 – Força e fraquezas 
Fonte: Pesquisa própria 

 

RESULTADOS QUANTITATIVOS GERAIS 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Lideranças: Lideranças: 

• Se esforçam para trabalhar de forma 
segura 

• Reconhecimento da liderança quando os 
trabalhos são realizados de forma segura 

• Demonstram conhecimento e apóiam as 
normas e procedimentos 

• Falta instruções claras de como trabalhar 
de forma segura. 

  
 

Incidência Pessoal de segurança no 
trabalho: 

  

• Utilizam EPI de acordo com as normas Colegas de trabalho: 

• Comunicam riscos e situações inseguras, 
pedem ajuda e param quando algo está 
inadequado 

• Não consideram que seus colegas dão a 
mesma importância à segurança e ao meio 
ambiente 

• Se preocupam com o meio ambiente 
• Não mantém o local de trabalho limpo e 
organizado Incidência Pessoal de 
segurança no trabalho: 

  
• Pouca preocupação com o local de 
trabalho limpo e organizado 

Percepção sobre as ações 
prevencionistas da Empresa: 

• Pouco conhecem as medidas que devem 
ser adotadas para prevenir acidentes ou 
perdas 

• Treinamentos e palestras sobre prevenção 
de acidentes e saúde 

  

• Entrega os EPI´s adequadamente 
Percepção sobre as ações 
prevencionistas da Empresa: 

  • Falta de Inspeções de segurança. 

  
• As instalações e equipamentos nem 
sempre estão em condições seguras. 

  
• Formação, instruções orais e escritas 
sobre prevenção de acidentes e saúde no 
trabalho. 

  

• Poucos treinamentos, palestras e 
campanhas que têm como intuito a 
discussão sobre a performance em 
Segurança  no trabalho. 

  • Atuação da Cipa 
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O quadro direciona os muitos aspectos que foram identificados com a 

pesquisa, indicando como a empresa está em relação às forças e fraquezas em 

quanto a segurança. Nos itens relacionados a fraqueza existem oportunidades em 

relação a liderança com ações voltadas para o reconhecimento aos colaboradores, 

quando há o desenvolvimento de trabalhos voltados para segurança e também da 

necessidade de capacitar as pessoas em relação aos padrões de segurança. 

O coleguismo na empresa talvez seja um dos principais problemas, pois a 

quantidade de respostas negativas em relação ao comprometimento dos colegas 

ficou evidente. Seria importante aumentar a capacitação em trabalho em equipe, 

abordar incisivamente o cuidado ativo e promover uma maior integração entre os 

colaboradores das áreas. 

Quanto aos colaboradores a uma enorme oportunidade de melhorar a 

percepção e interação entre os colegas. O desenvolvimento de treinamentos de 

trabalho em equipe com foco em segurança e abordagem e cultura do cuidado ativo, 

além de aprendizado das ferramentas, pode trazer grandes benefícios e estimular o 

coleguismo e a cultura de que a segurança deve ser vista por todos. 

Sobre as ações da empresa alguns cuidados seriam necessários para tratar o 

grau de qualidade das inspeções de segurança, a condição das instalações e 

equipamentos, os treinamentos em relação a prevenção de acidentes e por fim a 

atuação da CIPA, tanto dos próprios como dos terceiros. 

Importante destacar que o trabalho conseguiu demonstrar a relação entre a 

abordagem comportamental percebida pelos colaboradores e as ações destacadas 

na empresa, que seriam necessárias para desenvolver as devidas capacitações da 

liderança e dos colaboradores, quais são os pontos de cultura e segurança que 

devem ser mais bem trabalhados pela organização e a real importância do 

envolvimento dos funcionários com a gestão e regras de segurança, primordiais para 

reduzir e evitar os acidentes de trabalho. 

Colocando em evidência os objetivos direcionados no inicio do trabalho, foi 

verificado a existência de ferramentas utilizadas pela empresa para evitar os 

acidentes, como também a necessidade de envolvimento da liderança no 

aprendizado e reconhecimento de segurança, e como o comportamento ligado a 

segurança está presente nas ações das pessoas e companheiros, além da 
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conscientização acerca das responsabilidades que cada um deve ter em relação aos 

aspectos seguros, e como isto é exercido na rotina da organização. 

Como sugestões, é imprescindível a construção de um programa de 

desenvolvimento de lideranças com uma forte abordagem comportamental, com 

ênfase no processo de coach, que seja ofertado não só para as lideranças formais 

mais para colaboradores com potencial de liderança. É digno de nota que à medida 

que se estimula o processo de liderança, os processos de integração, autoanálise e 

responsabilidades da empresa são redistribuídos em uma perspectiva qualitativa e 

sistêmica. 

No que tange ao coleguismo, é necessário reforçar ações de integração 

dentro e fora da empresa no intuito de fortalecer os vínculos de trabalho e ampliar o 

controle social no ambiente de trabalho. 

Em relação a analise pessoal, auto percepção, é necessário reforçar o feed 

back  tanto de colegas, quanto dos lideres e associar a avaliação de desempenho 

360 graus.  

As principais dificuldades do trabalho foram quanto à veracidade das 

respostas lembrando que muitas respostas poderiam ser utilizadas em caráter 

próprio, principalmente quando sua análise pessoal está em pauta. Outras 

dificuldades estão no campo bibliográfico, pois há escassez de livros e material 

especificamente voltados para o comportamento de segurança em empresas 

industriais. 

Muitas oportunidades podem ser direcionadas a partir deste trabalho. Através 

de estudos científicos que foquem o comportamento seguro, desenvolvendo e 

aumentando a abrangência da pesquisa nos diversos segmentos industriais, além 

da comparação de dados com outras empresas. Também fazendo uma abordagem 

de quais ferramentas o administrador poderá utilizar para participar de um sistema 

de gestão eficaz de segurança, adequado ao cotidiano da organização que se 

estuda e relacionado à tomada de decisão. 

Como sugestão para a responsabilidade da empresa, faz-se mister priorizar 

condições de atuação da CIPA e incluir os processos de segurança como de fato 

estratégicos e inter-relacionados a todos os outros processos de gestão da empresa. 

Para futuros trabalhos, seria interessante uma pesquisa qualitativa com os 

lideres na empresa estudada e pesquisa comparativa com outras organizações para 

analisar a realidade encontrada e identificar pontos de melhoria. 
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Concluí-se que, criando uma cultura de valorização da segurança do trabalho 

entre todos os envolvidos e alavancando desempenhos de excelência no sistema de 

gestão da segurança a empresa poderá desfrutar de resultados ainda melhores nos 

indicadores de segurança e absorver aprendizado sobre onde e como trabalhar suas 

forças e fraquezas, estabelecendo um ciclo de melhoria continua e desenvolvimento 

sólido. 
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APÊNDICE 

 
 

PESQUISA DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL SOBRE SEGURANÇA 

 
Este questionário serve para conhecer sua percepção em relação à segurança no trabalho, meio 
ambiente e saúde de sua Empresa. Por isso pedimos que responda TODAS as perguntas com 
SINCERIDADE. Sua colaboração pode ajudar a aumentar a segurança e evitar acidentes de trabalho, 
doenças ocupacionais e danos ao meio ambiente. Não é necessário colocar o seu nome e as 
informações presentes aqui serão tratadas de maneira confidencial. Desde já agradeço a sua 
participação. 

 
RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS LEVANDO EM CONTA O SEU DIA-A-DIA NA EMPRESA 

 
Marque um X na resposta em cada uma das perguntas abaixo 

 

Situações Nunca 
Raras 

vezes 

As 

vezes 

Quase 

sempre 

Sem

pre 

1. Meu superior imediato se esforça para realizar seu 
trabalho de forma segura? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

2. Meu superior imediato apóia as normas de 
segurança? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

3. Meu superior imediato demonstra conhecimento 
sobre as normas e procedimentos de segurança? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

4. Meu superior imediato se esforça em ensinar os  
      seus subordinados os métodos seguros de trabalho? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

5. Meu superior imediato me dá instruções claras de 
como trabalhar de forma segura? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

6. Mesmo quando a produção aumenta, meu superior 
imediato mantém a preocupação com a segurança? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

7. Meu superior imediato reconhece (parabeniza, elogia) 
quando estou trabalhando de forma segura? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

8. Meu superior imediato apóia ações voltadas para a 
preservação do meio ambiente no dia-a-dia? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

9. Meu superior imediato me dá abertura para diálogo 
sobre segurança? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

10. Meus colegas procuram informações sobre 
segurança? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

11. Meus colegas se esforçam para trabalhar de forma 
segura? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

 

Setor/ Empresa: Grau de escolaridade: 

Cargo de liderança: sim (  )  não (  ) Idade: 

Vínculo: Empregado próprio (  )  
              Prestador de Serviço/terceiros(  ) 

Tempo de empresa (Gerdau): 
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12. A segurança é uma prioridade para os meus 
colegas? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

13. Meus colegas me estimulam a trabalhar de forma 
segura? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

14. Meus colegas mantêm o local de trabalho limpo e 
organizado? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

15. Meus colegas preocupam-se em realizar suas 
atividades sem causar danos ao meio ambiente? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

16. Utilizo meus equipamentos de proteção individual 
(EPI) de acordo com as normas da empresa? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

17. Mantenho o local de trabalho limpo e organizado? 
Nunca 

Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

18. Durante minhas atividades me preocupo em 
preservar o meio ambiente? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

19. Comunico todos os riscos ou situações inseguras 
que eu identifico? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

20. Conheço as medidas que devem ser adotadas 
para prevenir acidentes ou perdas? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

21. Quando percebo que algo pode dar errado em 
minha atividade paro e reorganizo antes de 
continuar? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

22. Quando percebo que alguma situação esta fora de 
controle busco ajuda? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

23. Me sinto capacitado para atuar com segurança em 
todas as situações de minha atividade? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

24. Aceito as dicas e orientações de segurança, 
dadas pelos meus colegas?  

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

25. Recebo treinamento na empresa sobre prevenção 
de acidentes e saúde no trabalho?  

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

26. Recebo instruções orais da empresa sobre como 
trabalhar de forma segura? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

27. Recebo instruções por escrito da empresa sobre 
como trabalhar de forma segura? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

28. Vejo em meu local de trabalho inspeções de 
segurança realizadas por representantes da 
empresa? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

29. A empresa entrega os equipamentos de proteção 
individual (EPI) adequados? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

30. As instalações e equipamentos estão em 
condições seguras de trabalho? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

31. A empresa realiza reuniões onde podemos 
participar para dar sugestões de melhoria em 
segurança? 

Nunca 
Raras 

vezes 
Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 
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32. A empresa realiza campanhas com informações 
sobre saúde e segurança para os trabalhadores? 

Nunca 
Raras 

vezes  

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

33. A empresa promove e realiza palestras sobre 
prevenção de acidentes? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

34. A empresas realiza treinamentos e palestras sobre 
questões de meio ambiente? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

35. Você considera que a empresa se preocupa com 
o meio ambiente? 

Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

36. Na minha empresa existe uma CIPA atuante? Nunca 
Raras 

vezes 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Semp

re 

 
 
 
 

 
 


