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RESUMO 

 

Os sistemas de gestão de segurança vêm sendo adotados em larga escala pelas 

organizações como forma de melhorar o seu controle de riscos e consequentemente 

reduzir as perdas, sendo a OHSAS 18001 uma norma de referência mundial adotada 

pela maioria das organizações. Os sistemas de gestão de segurança operacional 

incorporam aos requisitos de gestão adotados pela OHSAS 18001 outros voltados para 

segurança de processo, preenchendo dessa forma uma lacuna existente. O 

monitoramento de desempenho através do uso de indicadores é, para ambos os sistemas 

de gestão, um dos pilares de gestão. O presente trabalho analisa as percepções de 

subnotificação de casos relacionados a segurança ocupacional e operacional e a possível 

priorização na gestão, através da aplicação de um questionário de pesquisa em 3 

unidades de uma empresa do setor de petróleo e gás. Os resultados obtidos pela 

aplicação do questionário, após o uso da ferramenta de análise de variância, mostaram 

que existem diferenças significativas nas médias entre níveis hierárquicos, entre 

unidades e entre os grupos de questões do questionário, sendo a percepção de 

priorização na gestão entre operadores e gestores o único teste de hipóteses cujo 

resultado não indicou uma diferença significativa nas médias obtidas.  

Palavras-chave: Segurança do trabalho, segurança de processo, indicadores de 

desempenho e melhoria contínua 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Safety management systems have been widely adopted by organizations as a way to 

improve their control of risks and consequently reduce losses, with OHSAS 18001 being 

a worldwide reference standard adopted by most organizations. Operational safety 

management systems incorporate to OHSAS 18001 requirements other related to 

process safety, thereby filling an existing gap. Monitoring performance through the use 

of performance indicators is, for both management systems, one of the management 

pillars. This paper analyzes the perceptions of underreporting of cases related to 

occupational and operational safety and the possible prioritization in the management, 

through the application of a research questionnaire in 3 units of an oil and gas 

company. The results obtained by applying the questionnaire, after the use of the 

variance analysis tool, demonstrated that there are significant differences in the means 

between hierarchical levels, between units and between the groups of questions of the 

questionnaire, being the perception of prioritization in the management between 

operators and managers the only hypothesis test whose result did not indicate a 

significant difference in the means obtained. 

Keywords: Occupational safety, process safety, performance indicators and continuous 

improvement 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 
A indústria do petróleo passou por várias etapas durante todo seu processo de 

desenvolvimento no Brasil, iniciado de fato em 1864 quando ocorrem no país as primeiras 

tentativas de encontrar petróleo em território nacional. Pode-se, no entanto, considerar que a 

criação da Petrobras em 1953 marca, efetivamente, o início da exploração de forma estruturada. 

Nos últimos 15 anos, com a abertura do mercado decorrente da flexibilização do 

monopólio estatal sobre o petróleo e derivados e, ainda mais recentemente, da descoberta das 

reservas do pré-sal, o processo de mudança na forma de regulação deste mercado se acentua de 

forma bastante perceptível.  

A preocupação com os aspectos ambientais, sociais e segurança do trabalho, dentre 

outros, decorrentes do crescimento das atividades exploratórias e de produção, vem 

modificando a forma como as indústrias atuantes neste mercado dedicam-se a atender toda 

gama de requisitos legais e regulatórios, sendo estes requisitos estabelecidos e aperfeiçoados 

continuamente pelas diversas agências regulatórias governamentais com atuação no mercado 

de petróleo, dentre elas o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Agencia Nacional do 

Petróleo (ANP), Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Uma vez que a maior parte das empresas atuando neste mercado são multinacionais, 

com sede fora do Brasil, o desafio de adaptar seus processos e, consequentemente, seus sistemas 

de gestão para garantir que os requisitos legais aplicáveis a suas operações sejam atendidos e o 

monitoramento de seus indicadores de desempenho seja feito de forma consistente é uma 

questão básica para permitir a continuidade de suas operações no Brasile a minimização de 

perdas. 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise da percepção de subnotificação 

dos casos relacionados a segurança ocupacional e operacional em diferentes níveis 

hierárquicos, usando como referência os indicadores de desempenho adotados pela empresa 

como uma ferramenta de monitoramento e suporte para a definição de ações de melhoria,  assim 

como uma possível priorização das ações de gestão de segurança ocupacional ou segurança 

operacional em detrimento da outra. Ressalta-se que a falta de confiabilidade dos resultados 
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apurados pode tornar ineficaz o uso dos indicadores de desempenho como ferramenta de 

melhoria. 

 

 

1.2. O PROBLEMA DE PESQUISA 

 
 

A alta incidência de acidentes de trabalho registrada nas atividades exploratórias e de 

produção de petróleo, ocasionados pelas mais diversas falhas no processo, como a baixa 

qualificação da mão de obra, falta de supervisão adequada, equipamentos e processos 

ineficientes, dentre outras, gerou uma pressão por melhores condições de trabalho e pela criação 

de legislação específica aplicável a estas atividades, que culminaram com a criação de leis 

próprias para a exploração de petróleo, inclusive algumas especificas para produção em áreas 

marítimas.  

Observa-se na prática que desde a década de 60 já se apontava a ineficácia dos 

programas tradicionais de segurança do trabalho, uma vez que estavam basicamente voltadas 

para alguns controles e estatisticas que não refletiam a gravidade real do problema (GOMES; 

MATTIODA, 2011) 

Conforme Hendershot (2011), os fatores que levam as organizações a não se preparar 

adequadamente para desastres naturais são similares aos que levam as organizações a não se 

preparar adequadamente para situações que podem ocasionar um acidente de processo, dentre 

eles a negação dos riscos, aumento da confiança após um período com bons resultados em 

segurança ocupacional ou em evitar incidentes, priorizar ações de curto prazo e resultado rápido 

e negligenciar as ações que agregam valor no longo prazo, dentre outras. 

De fato, quando se trata de segurança de processo, diversos acidentes gravíssimos e de 

consequências amplamente divulgadas pela mídia apontam para uma necessidade urgente de 

melhorias nos processos em vigor e criação de legislações específicas pertinentes à segurança 

operacional. Ao contrário dos frequentes incidentes relacionados à segurança ocupacional, 

muitas vezes subnotificados ou omitidos das autoridades competentes, os incidentes relacionais 

a segurança operacional, principalmente devido ao seu grande impacto, são de conhecimento e 

divulgação ampla na sociedade. Desde 2007 a ANP adotou como modelo de gestão o 

regulamento ANP 43, que estabelece a implantação do Sistema de Gestao de Segurança 

Operacional (SGSO), composto de 17 práticas operacionais e, desde então, obrigatório em todas 

as unidades marítimas. 
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Ressalta-se que, de acordo com a própria ANP, o conceito de Segurança Operacional é 

a conjunção da Segurança Ocupacional, que é focada no trabalhador, com a Segurança de 

Processo, que é focada nos aspectos do processo industrial que podem levar a ocorrência de 

perdas. 

Os resultados de ações recentes de fiscalização realizadas por essas agências reguladoras 

demonstram que, se por um lado avanços foram feitos nos últimos anos, as empresas em geral 

ainda têm muita dificuldade em atingir, através de um sistema de gestão eficiente, a capacidade 

de atender a legislação mesmo nos seus aspectos mais críticos, que são diretamente relacionados 

à segurança das atividades. 

Da mesma forma, o monitoramento contínuo de seus indicadores de desempenho, assim 

como as ações de melhoria resultantes desse gerenciamento, não vem demonstrando a eficácia 

esperada seja pelas evidências de perdas ocorridas na forma de autuações das agências 

reguladoras ou dos acidentes de trabalho ocorridos. 

 

1.3. QUESTÕES DA PESQUISA 

 
Partindo-se do princípio que um dos principais objetivos de um sistema de gestão de 

segurança é evitar perdas e os indicadores de desempenho tem um papel fundamental no 

funcionamento do sistema de gestão, indaga-se: 

Os indicadores de desempenho vêm de fato contribuindo para a prevenção de perdas, 

por meio do monitoramento adequado e da confiabilidade de suas informações e, desta forma, 

funcionando como uma ferramenta de melhoria? 

Essa preocupação se reflete nas seguintes questões de pesquisa: 

- Os indicadores de desempenho podem ser considerados uma ferramenta eficaz de 

monitoramento, demonstrando de fato os parametros de segurança que estão sendo 

monitorados? 

- Existe a percepção por parte dos funcionários que os casos de segurança ocupacional 

ocorridos na empresa são devidamente registrados e, portanto, estão refletidos nos indicadores 

de desempenho? 

- Existe a percepção por parte dos funcionários que os casos de segurança operacional 

ocorridos na empresa são devidamente registrados e, portanto, estão refletidos nos indicadores 

de desempenho? 
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- Existe a percepção por parte dos funcionários que a gestão de segurança ocupacional 

e a gestão de segurança operacional são igualmente importantes e devem ser tratadas como 

partes de um mesmo sistema? 

 

1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a eficácia do uso dos indicadores de desempenho de segurança ocupacional e 

segurança operacional, através do estudo da percepção dos trabalhadores em relação à 

subnotificação de casos ocorridos e da possível priorização de segurança ocupacional ou 

operacional em detrimento da outra. 

 

1.3.2 Específicos 

 
Como desdobramento do objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

  

 Avaliar a percepção de subnotificação em relação a casos relacionados à segurança 

ocupacional ocorridos; 

 Avaliar a percepção de subnitificação em relação a casos relacionados à segurança 

operacional ocorridos; 

 Avaliar a percepção de que gestão de segurança ocupacional e segurança operacional 

são tratadas de forma igualmente importantes; 

  

1.5. RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

Empresas que atuam no segmento óleo e gás estão, pela natureza de suas atividades, 

sujeitas a riscos complexos e significativos, tanto no aspecto da segurança dos trabalhadores 

quanto na segurança do processo. Dessa forma, essas empresas arcamcom um número crescente 

de exigências relacionadas à segurança, na tentativa de prevenir as perdas relacionadas à 

segurança do trabalho, desde os acidentes menores até os grandes acidentes de processo, que 

muitas vezes acarretam em múltiplas fatalidades. Os órgãos reguladores, por sua vez, são 

constantemente inclinados a rever suas exigências e regulamentações, devido a aprendizados 

de acidentes passados e troca de informações com outras agências reguladoras fora do Brasil. 
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È inegável o papel central que os sistemas de gestão assumiram nas organizações como 

forma de prevenção de perdas. Observou-se que o enfoque sistemático, a adoção dos 

indicadores de desempenho e a filosofia de melhoria contínua suportam a estrutura dos diversos 

modelos de sistemas de gestão, e facilitam a empresa adotar ações direcionadas que permitam 

uma melhor abordagem nas questões de segurança. Decorre então a importância do tema 

“Percepções sobre a priorização na gestão e subnotificação de casos relacionados à segurança 

ocupacional e operacional em diferentes níveis hierárquicos”. 

 

As diversas literaturas que tratam do tema indicadores de desempenho convergem para 

o fato de que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema de gestão e mecanismo 

facilitador dos processos de melhoria contínua. No entanto, para que cumpram esse papel, os 

indicadores de desempenho devem ter seus resultados com nível de confiabilidade tal que 

permitam seu uso como ferramenta efetiva de melhoria. 

 

É expectativa do autor que este trabalho atenda aos interesses de organizações que, tendo 

sistemas de gestão de segurança implantados, possam avaliar se de fato os indicadores de 

desempenho podem ser considerados uma ferramenta eficaz de monitoramento, refletindo os 

resultados operacionais e parametros monitorados. 

 

 

1.6. CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA ESPERADA 

 
 

Uma vez que a adoção de sistemas de gestão baseados no modelo das normas ISO 

(International Organization for Standardization) e OHSAS (Occupational Health and Safety 

Assessment Services) vem sendo amplamente adotado pelas empresas como modelo, que tem 

como um de seus pilares o ciclo de melhoria contínua e a adoção dos indicadores de 

desempenho como ferramenta de verificação e tomada de ações que garantam a melhoria de 

seus processos, o presente estudo visa avaliar a eficácia do uso dos indicadores de desempenho, 

através da análise da percepção dos trabalhadores sobre a  subnotificação de casos relacionados 

a segurança ocupacional e operacional, assim como uma possível priorização da segurança 

ocupacional em detrimento da segurança operacional ou vice versa. 

Dessa forma, pretende-se avaliar a extensão em que os indicadores de desempenho 

adotados pela empresa podem de fato ser considerados uma fonte confiável para serem usados 
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como parte do planejamento das ações de melhoria voltadas para segurança ocupacional e 

segurança operacional. 

 

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 

Este trabalho será estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro de caráter 

introdutório, que abordará além do tema, objetivos e justificativa para realização da pesquisa. 

O capítulo dois constitui-se de referencial teórico referente a sistemas de gestão de 

segurança do trabalho e de segurança operacional, que fundamentará a pesquisa. 

O capítulo três descreverá a metodologia utilizada na pesquisa. 

No capítulo quatro serão analisados os dados coletados na pesquisa de campo realizada, 

com as informações obtidas dos indicadores de desempenho e a aplicação do questionario de 

pesquisa. 

O quinto capítulo será referente à conclusão do trabalho, suas considerações e 

contribuições para futuras pesquisas. 
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2 SEGURANÇA DO TRABALHO  

 
Será apresentado nesse capítulo um breve histórico da segurança do trabalho, assim 

como os principais conceitos envolvidos e como o entendimento em relação a este tema veio 

se desenvolvendo com o tempo, seja pela aplicação de diversas ferramentas de gestão, quanto 

pelo desenvolvimento da engenharia envolvida na segurança ou pelo próprio histórico de 

eventos causadores de perdas que induziram a uma mudança na adoção de melhores práticas de 

trabalho. 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
As primeiras referências relativas aos ambientes de trabalho e aos riscos inerentes a ele 

remontam à idade antiga, quando já foram recuperados alguns papiros com as primeiras 

menções a problemas relacionados a este tema. No entanto, somente com o passar do tempo 

foram surgindo os primeiros estudos que começaram a relacionar de forma mais clara os agentes 

de risco existentes nos locais de trabalho e as doenças e acidentes diretamente relacionados com 

a exposição a estes riscos. A revolução industrial modifica de forma bastante intensa as relações 

de trabalho, e essa mudança ocasionou sérios problemas ocupacionais, causados pela mão de 

obra destreinada e a capacidade extremamente elevada de produção das máquinas e 

equipamentos utilizados (SILVA, 2007).  

Em 1802 é aprovada a primeira lei de proteção aos trabalhadores, chamada “lei da saúde 

e moral dos aprendizes”, que estabelece diversas regras de proteção aos trabalhadores, como a 

limitação de 12 horas de trabalho diário, a proibição do trabalho noturno, obrigava a ventilação 

das fábricas, dentre outras medidas. No entanto, essas medidas foram ineficazes para garantir 

melhores condições de trabalho. A cidade de Manchester parecia saída de uma guerra tamanha 

a quantidade de aleijados pelas ruas (BITENCOURT; QUELHAS, 1998). 

Instalou-se, então, uma comissão para avaliar as condições de trabalho. O impacto do 

relatório oriundo desse estudo foi bastante grande, o que de certa forma propiciou que em 1833 

fosse aprovada a primeira legislação eficiente para proteção do trabalhador, o factory act. 

Dentre outras medidas, ele estabelece a obrigatoriedade de um médico de fábrica, responsável 

por acompanhar as questões relacionadas à saúde ocupacional. 

Inicialmente, as medidas adotadas para prevenção e eliminação de riscos nos locais de 

trabalho eram basicamente entendidas como aplicação da engenharia mecânica. Essas ações 

consistiam de proteção de partes móveis de máquinas, melhorias nas condições físicas em geral, 

eliminação de pontas cortantes, dentre outras. A preocupação com segurança era ainda uma 
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necessidade latente, uma vez que mesmo com as medidas já adotadas e legislações em vigor, o 

número de acidentes continuava assustadoramente alto (BITENCOURT; QUELHAS, 1998). 

A evolução das ações relativas a prevenção de perdas foi em grande parte desenvolvida 

em virtude da incidência de infortúnios relacionados ao trabalho. Segundo Passos (2003), 

inicialmente essas iniciativas eram voltadas para a prevenção e eliminação dos riscos existentes 

nos ambientes de trabalho, sendo considerada uma empresa segura aquela em que havia o 

menor número de acidentes de trabalho, e os acidentes de trabalho que geravam o menor custo 

para a empresa. Não havia ponderação pelas perdas patrimoniais associadas a estes acidentes. 

É importante ressaltar o papel fundamental que movimentos mundiais como a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) tiveram na melhoria das práticas de segurança. 

Em 1950 a OIT divulgou, através da comissão conjunta, os objetivos da saúde ocupacional, 

iniciando um movimento global no sentido de ações conjuntas para melhoria das condições de 

trabalho. 

Conforme Bittencourt e Quelhas (2009), em 1954 reune-se através de estudos e 

pesquisas um grupo de peritos da Ásia, Américado Norte e do Sul, e da Europa e conclui que 

as condições de trabalho variam tanto entre países como em um mesmo país. Portanto, algumas 

medidas básicas de saúde do trabalhador deveriam estabelecer alguns principios básicos e 

comuns a serem adotados. Foi ainda sugerido que as recomendações da comissão fossem 

adotadas pela OIT. Ficou estabelecido na 43ª Conferência Internacional do Trabalho à 

recomendação número 112, a qual foi dada o seguinte título: ”Recomendação para os serviços 

de saúde ocupacional, 1959” onde a OIT definiu o serviço de saúde ocupacional como sendo 

um serviço médico instalado em um estabelecimento de trabalho, ou em suas proximidades, 

que tem como objetivos: 

 

1) Proteger os Trabalhadores contra qualquer risco à sua saúde, que possa decorrer do 

seu trabalho ou das condições em que este é realizado; 

2) Contribuir para a saúde física e mental do trabalhador, obtido especialmente pela 

adaptação do trabalho aos trabalhadores, e pela colocação do trabalho aos 

trabalhadores, e pela colocação destes em atividades profissionais; 

3) Contribuir para o estabelecimento e a manutenção do mais alto grau possível de bem-

estar físico e mental dos trabalhadores. 

 

Em certa medida, isso é uma repetição de legislações específicas que já haviam sido 

colocadas em vigor muitos anos antes, com a diferença fundamental que agora fazem parte de 
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um contexto muito maior, não restrito apenas a uma região ou um país. Além disso, muda-se o 

padrão em vigor do mero estabelecimento de um serviço de saúde focado nas avaliações 

médicas períodicas, para um serviço com objetivos que passam também pela prevenção e 

melhoria do bem estar nos locais de trabalho. 

Estudiosos dos problemas oriundos dos aspectos relacionados à engenharia de 

segurança lançam então as “doutrinas preventivas de segurança”, que são basicamente um 

conjunto de diretrizes administrativas, onde acidentes são vistos como fatos indesejáveis cujas 

causas podem ser evitadas, assim como definir métodos para que se pudesse chegar às medidas 

preventivas a adotar. A evolução das políticas prevencionistas faz com que seja analisado mais 

criteriosamente os riscos industriais e métodos para reduzir os mesmos, valendo-se da filosofia 

de prevenção de perdas, tanto para prevenção de acidentes de trabalho como para prevenção de 

acidentes catastróficos, envolvendo instalações, meio ambiente e público em geral (GOMES; 

MATTIODA, 2011). 

Sob essa perspectiva, a prevenção de perdas é também caracterizada pelo seu 

envolvimento com a evolução da tecnologia e dos riscos associados, incluindo uma abordagem 

não apenas tecnicista nas questões de segurança, mas também gerencial e sistêmica, passando 

a enxergar a segurana do trabalho como parte integrante do sistema de gestão da empresa. 

 

2.1.1 Histórico da Segurança do Trabalho no Brasil 

 

 
Pode-se afirmar, conforme Gomes e Mattioda (2011), que na América Latina os 

primeiros passos no sentido do prevencionismo foram iniciados por movimentos sociais na 

década de 20. Em 1947, diversos países implantaram serviços de higiene e segurança 

incentivados por programas de ajuda internacionais. 

Em função de pressões sociais, em 1919 foi promulgada no Brasil a lei 3724  que 

instituiu o seguro de acidente de trabalho – SAT, obrigatório em algumas atividades e apenas 

no setor privado. Em 1944, o SAT foi incorporado pela previdência social, atingindo assim uma 

maior abrangência (SILVA, 2007). 

No ano de 1930 é criado o Ministério do Trabalho e Emprego, que nos anos 

subsequentes terá um papel fundamental nas ações voltadas para a prevenção de acidentes de 

trabalho e melhorias na saude ocupacional no Brasil. Em 1934, é promulgada a lei de acidentes 

de trabalho, que ainda era bastante deficiente em termos prevencionistas, uma vez que se 



23 

 

limitava, basicamente, a atuar no sentido da compensação dos trabalhadores que sofriam 

acidente de trabalho, mas não com a prevenção de lesões (ARAVANIS, 2009). 

No ano de 1970 é instituída a figura do Engenheiro de Segurança do Trabalho nas 

empresas através de uma lei. No entanto, a atuação desse profissional no início era muito mais 

voltada para atividades de supervisão, atuando como um “fiscal” dentro da empresa e como 

foco muito mais corretivo do que preventivo (BITENCOURT; QUELHAS, 1998). 

  No final da década de 70 e início da década de 80 são publicados trabalhos relevantes 

sobre prevenção e controle de perdas, incentivados por orgãos como a Fundacentro. 

Em 08 de junho de 1978 acontece um marco na história da segurança do trabalho no 

Brasil, com a criação da portaria 3214 que aprova a criação das Normas Regulamentadoras 

(NR), com foco em segurança e medicina do trabalho. Desde então, as normas vem sendo 

atualizadas, complementadas e, em alguns casos, novas NRs criadas para definir requisitos 

específicos para outras atividades ainda não cobertas pelas NR´s existentes, ou, em alguns 

casos, para melhorar a especificidade de normas já existentes (BITENCOURT; QUELHAS, 

1998). 

O Quadro 1 mostra as principais NR aplicáveis as atividades de exploração de petróleo, 

assim como o escopo de cada uma delas: 

 

Quadro 1 - Principais NR´s aplicáveis às atividades offshore de exploração de petróleo 

NR Titulo Escopo 

01 Disposições Gerais Estabelece o campo de aplicação de todas as 

NRs para a preservação da segurança e saúde 

das operações 

02 Inspeção Prévia Define a obrigatoriedade de fiscalização para 

comprovar as condições mínimas necessárias 

para obter aprovação do Ministério do 

Trabalho para novas instalações. 

03 Embargo ou Interdição Define situações onde as autoridades podem 

para parcialmente ou totalmente as atividades 

como resultado de uma inspeção. 

04 SESMT – Serviços 

Especializados em 

Estabelece os requisitos para composição e 

manutenção do SESMT 
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Segurança e Medicina do 

Trabalho 

05 CIPA – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 

Define o método para formação e atuação de 

um comite interno de prevenção de acidentes 

06 EPI – Equipamento de 

Proteção Individual 

Define regras para o uso de equipamento 

individual 

07 PCMSO – Programa de 

Controle Médico e Sáude 

Ocupacional 

Documenta a necessidade de estabelecer e 

conduzir um programa de prevenção de saúde 

ocupacional (PCMSO) 

09 PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos 

Ambientais 

Documenta a necessidade de estabelecer e 

conduzir um programa de prevenção de riscos 

ambientais (PPRA) 

10 Segurança em Instalações e 

Serviços em eletricidade 

Estabelece os requisitos mínimos para 

instalações e trabalhos envolvendo 

eletricidade 

12 Máquinas e Equipamentos Estabelece medidas preventivas para 

segurança em operação e manutenção de 

máquinas e equipamentos 

13 Caldeiras, Vasos de Pressão 

e Tubulações 

Estabelece todos os requisitos para instalação, 

operação e manutenção de caldeiras, vasos de 

pressão e tubulações 

15 Atividades e Operações 

Insalubres 

Define limites de exposição para agentes 

nocivos como ruído, calor, radiação, químicos, 

etc; assim como as ações requeridas para 

proteção dos trabalhadores 

16 Atividades e Operações 

Perigosas 

Define os critérios técnicos para caracterização 

e avaliação de operações perigosas 

17 Ergonomia Estabelece parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho as 

condições psicofisiológicas dos trabalhadores 

25 Resíduos Industriais Estabelece ações para o manuseio, tratamento 

e disposição de resíduos industriais 
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26 Sinalização de Segurança Define as cores de segurança a serem 

utilizadas para instalações e produtos 

30 Segurança e saúde no 

trabalho aquaviário 

Estabelece os padrões de segurança para 

trabalho em atividades aquaviárias. Possui um 

anexo específico para trabalho em plataformas 

de produção de petróleo 

33 Segurança e saúde no 

trabalho em espaços 

confinados 

Estabelece as regras para o trabalho em 

espaços confinados, incluindo as avaliações de 

riscos necessárias 

34 Condições e ambiente de 

trabalho na industria naval 

Estabelece requisitos mínimos de segurança 

para atividades de manutenção e reparação 

naval 

35 Trabalho em altura Estabelece os requisitos mínimos para 

trabalhos em altura 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como se pode perceber pelo Quadro 1, existem várias NRs aplicáveis a atividades de 

produção de petróleo offshore e o escopo de atividades cobertas pelas NRs também é bastante 

amplo. Diversas atividades de fiscalização vêm ocorrendo nos últimos anos por parte do 

Ministério do Trabalho, com uma grande variedade de desvios sendo apontados e 

consequências, que variam desde aplicação de multa até a interrupção parcial ou total das 

atividades de produção. 

De certa forma, essas atividades de fiscalização vêm mobilizando as empresas no 

sentido de buscar melhores práticas de trabalho, através da melhoria de seus procedimentos e 

processos, treinamento dos colaboradores, uso de equipamentos de proteção coletiva e 

individual, aboradegm prevencionista e melhoria na cultura de segurança como um todo. 

 

 

2.1.2 Acidentes de Trabalho 

 

 
Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, "acidente de trabalho é o que ocorre pelo 

exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos 

no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 
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a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho" 

(BRASIL, 1991). 

Ao lado da conceituação acima, de acidente de trabalho típico, por expressa 

determinação legal, as doenças profissionais e/ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de 

trabalho. Os incisos do art. 20 da Lei nº 8.213/91 as conceitua: 

 - Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

 - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante 

da relação mencionada no inciso I. 

O art. 21 da Lei nº 8.213/91 equipara ainda a acidente de trabalho: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade 

para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência 

de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de 

trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao 

trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de 

trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maior; 

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua 

atividade; 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou 

proporcionar proveito; 
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c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta 

dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de 

locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que 

seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

 

Estabelece ainda o inciso primeiro da referida lei que nos períodos destinados a refeição 

ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do 

trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 

Como é possível observar através da análise da legislação brasileira referente a este 

tema, o conceito de acidente de trabalho é bastante amplo e ultrapassa o âmbito puramente 

relacionado ao acidente ocorrido durante o exercício da atividade laboral propriamente dita pelo 

trabalhador. Ressalta-se que a legislação referenciada pode ser atualizada e modificada, de 

forma que alguns critérios podem mudar com o passar do tempo. 

O custo dos acidentes de trabalho para as empresas e para a sociedade não pode ser 

negligenciado. Lebeau e Duguay (2013) ressaltam que o custo dos acidentes de trabalho pode 

ser avaliado através de diferentes figuras: das empresas, do governo, do trabalhador e da 

sociedade, uma vez que em maior ou menor grau e influenciado também pelas legislações 

específicas de cada país, todas essas figuras arcam com parte dos custos de um acidente de 

trabalho. 

A Organização Internacional do Trabalho publicou um estudo  em que reforça a 

necessidade de mensurar os custos econômicos das perdas decorrentes dos acidentes de 

trabalho, pois mesmo considerando que o compromisso ético com o bem estar dos trabalhadores 

e um ambiente de trabalho saudável já deveria ser um objetivo por si só, um argumento 

financeiro reforça de forma bastante significativa para a alta administração das empresas a 

necessidade de atingir esses objetivos também pela questão econômica envolvida (ILO, 2012). 

Do ponto de vista da empresa, além do custo direto do acidente de trabalho, ainda podem 

ser relacionados diversos outros custos indiretos que muitas vezes não são considerados em 

análises mais superficiais (ILO, 2012): 

- Danos colaterais em máquinas e equipamentos; 

- Paradas de produção, uma vez que o processo pode ser interrompido por causa do 

acidente; 

- Absenteísmo do trabalhador doente ou machucado em decorrência do acidente. As 

empresas tem uma perda de produtividade quando trabalhadores se ausentam do trabalho, não 



28 

 

são relacionadas apenas ao volume de trabalho, mas também em relação à qualidade do 

trabalho; 

- Efeitos negativos em seus colegas de trabalho, que podem apresentar baixa na 

motivação após um acidente de trabalho com seu colega; 

- Custos administrativos relacionados ao acidente, uma vez que o evento gera a 

necessidade de relatórios para agências regulatórias governamentais, investigações internas, 

atividades de supervisão, dentre outras. 

 

Em relação às informações oficiais sobre acidentes de trabalho disponíveis no Brasil, o 

Quadro 2 mostra o resultado publicado no último anuário estatístico divulgado, em 2014. 

Ressalta-se que o código CNAE 6010 representa a atividade de extração de petróleo e gás, foco 

do presente estudo (MTE, 2014). 

 

Quadro 2: Quantidade de acidentes de trabalho no Brasil

 

Fonte: Anuário estátistico Ministério do Trabalho e Emprego (MTE,2014) 
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Portanto, entender as causas dos acidentes de trabalho e como evitar que ocorram 

novamente é uma questão não apenas de cumprimento de leis ou de um compromisso ético para 

com a sociedade, mas também uma questão de sobrevivência para as empresas, devido aos altos 

custos envolvidos com os acidentes. 

Conforme Strauch (2015), apesar de investigações de acidentes muitas vezes 

identificarem discrepâncias entre as crenças dos gestores e a prática dos operadores, a 

capacidade de uma investigação de acidente avaliar a cultura de segurança de uma empresa é 

bastante complexa por uma série de fatores.  

O uso de questionários para medir a cultura de segurança sempre estará sujeita a 

questões de validação do método utilizado. Avaliações etnográficas também estarão sujeitas as 

restrições de tempo necessárias para o uso do método e o prazo para emissão dos relatórios de 

investigações. Portanto, os investigadores precisam estabelecer relações claras de causa e efeito 

para o acidente, confiando em avaliações objetivas e confiáveis que permitam chegar a 

conclusões consistentes (STRAUCH, 2015). 

 

 

2.1.3 A cultura de segurança 

 

 
Todo acidente industrial, desde os mais simples até os mais complexos, tem um fator 

humano que não pode ser desconsiderado para que os fatores envolvidos para a ocorrência do 

acidente sejam de fato explorados e suas causas determinadas. De acordo com Adie et al., 

(2005) antropologistas sociais contribuíram com o conceito de cultura de segurança, 

entendendo-a como uma ferramenta para pensar sobre o impacto dos riscos de acidentes como 

percepções do grupo referente ao que é normal ou aceitável quando se trata de comportamentos 

e  atitudes do grupo em relação aos riscos percebidos. 

A cultura de segurança pode ser definida de várias formas. Campos e Dias (2012) 

descrevem que cada organização tem uma cultura, que na verdade pode ser também desdobrada 

em diversas subculturas. Essa cultura pode ter um efeito sobre a segurança, e entender de que 

forma isso acontece pode fornecer idéias de como a cultura pode ser influenciada para que seja 

dada maior prioridade à segurança e, consequentemente, buscar um melhor desempenho de 

segurança. 

Durante o estudo conduzido por Adie et al. (2005), um dos pesquisados define a cultura 

de segurança como um completo entendimento de todos os funcionários da empresa, desde os 

executivos da empresa até os trabalhadores da frente operacional, em relação à necessidade de 
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ter poucos ou nenhum acidente. Isso requer um “comprar a ideia” de segurança como sendo 

algo tanto do indivíduo como daqueles que o cercam, assim como do ambiente de trabalho. 

O conceito de “comprar a ideia” é referido como sendo algo bastante recorrente no 

estudo conduzido, por diferentes participantes, sendo uma forma de reconhecer uma aceitação 

coletiva do conceito. Quando um determinado indíviduo não está “comprando a ideia”, ele 

estaria na verdade questionando atitudes e conceitos estabelecidos na organização para tratar 

um determinado tema. 

A própria Organização Internacional do Trabalho (OIT) define, em 2004, cultura de 

segurança de um país: é o respeito ao direito à segurança no ambiente de trabalho, devendo os 

governantes, os empregadores e os trabalhadores participarem ativamente na defesa deste 

direito e o princípio da prevenção deve ser acordado como mais alta prioridade. 

De acordo com Campos e Dias (2012) atualmente, o conhecimento não está nas 

máquinas, e sim nas pessoas que aprendem e repassam esses conhecimentos para as empresas 

através de comportamentos e atitudes. Através de discussões, os membros das equipes 

desenvolvem novas formas de pensar e examinam através de diversos prismas, atingindo 

finalmente a integração de suas opinioes individuais em uma percepção coletiva. Esse processo 

gera um desconforto ao questionar as certezas individuais, mas é o que de fato impulsiona o 

crescimento a medida que testa as premissas existentes e as transforma. 

A abordagem sistemática de segurança não é o objetivo final da gestão de segurança. 

Alguns estudos recentes demonstraram que existe um processo evolutivo de organizações 

consideradas inseguras para organizações consideradas seguras, de estados patólogicos de 

segurança para estágios construtivos. O estágio calculativo, quando uma grande importância é 

dada para a abordagem sistemática e gerencial, na verdade é um estágio intermediário. E mesmo 

as culturas mais avançadas precisam ser continuamente suportadas e lembradas dos seus 

próprios padrões elevados de segurança (HUDSON, 2001). 

A figura 1 mostra de que forma evoluiu a cultura de segurança, partindo de um estágio 

inicial em que havia apenas se reconhecia que um problema existia quando ocorriam acidentes 

de trabalho até alcançar o estágio construtivo, em que as empresas passam a servir como 

referência para as demais devido as suas boas práticas de gestão em segurança do trabalho. 

 

 

Figura 1 – O modelo evolucionário da cultura de segurança 
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Fonte – Adaptado de Hudson (2001)  

Independente de como se defina a cultura de segurança, é inegável que o fator humano 

é um componente fundamental a ser considerado quando se analisa, sob qualquer prisma, a 

cultura de segurança de uma determinada organização. Seja o fator humano entendido em um 

contexto de grupo ou em uma ótica individual, ele sempre está presente nas análises referentes 

a este tema.  

Pacheco (2012) cita em seu estudo uma divisão de fatores de risco bastante usual na 

literatura referente a segurança do trabalho como fatores causadores de acidente de trabalho: 

atos inseguros e condições inseguras. Enquanto ato inseguro pode ser facilmente entendido 

como uma ação direta do fator humano sobre a ocorrência de um acidente de trabalho, 

condições inseguras também por ser vista como tendo um componente humano significativo. 

Condições inseguras não são geradas por si só, mas consequências da ação (ou da falta 

de ação) do indivíduo no controle de fatores de risco. Esse conceito pode ser aplicado tanto na 

etapa de projeto, quando um ambiente laboral é planejado e condições de risco não são 

consideradas, como na falha em controles condições de risco por deficiências nas inspeções e 

auditorias regulares realizadas na empresa, pela falta de percepção de risco dos trabalhadores 

em identificar aquela condição de risco, dentre outros (PACHECO, 2012). 

De acordo com Daniellou, Simard e Boissiéres (2013) a abordagem de fatores humanos 

consiste em identificar e implementar as condições que favorecem uma contribuição positiva 

dos operadores e dos coletivos de trabalho na construção da segurança industrial. Inicialmente, 

a prevenção dos acidentes de trabalho se apoiem uma concepção puramente tecnica, sendo o 
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trabalho dos engenheiros responsável por melhorar a condição de trabalho e evitar situações 

inesperadas. 

Essa abordagem, de fato permitiu uma melhora significativa no desempenho de 

segurança da organização e, consequentemente, uma redução nos acidentes. No entanto, após 

algum tempo notou-se que a melhora atingiu um valor limítrofe e não era mais possível 

continuar melhorando apenas com essa abordagem. Surge daí o conceito do sistema de gestão, 

que permitiu dar um novo salto no desempenho de segurança e, posteriormente, a integração de 

fatores humanos e organizacionais para, mais uma vez, possibilitar o atingimento de um 

patamar superior. 

Pacheco (2012) ressalta a relevância do campo da psicologia  no entendimento dos 

fatores humanos envolvidos na segurança do trabalho. Desde o início do século XX, estudiosos 

já discutiam as características individuais e de personalidade nos fatores geradores de acidentes 

de trabalho. Além disso, a psicologia do trabalho se torna relevante uma vez que a prevenção 

de acidentes, no seu conceito mais moderno, passa pela questão do trabalhador (e não mais 

apenas a abordagem técnica) sendo, portanto, diretamente o campo de atuação do psicólogo na 

abordagem do trabalho. 

A importância do comprometimento gerencial para práticas de trabalho seguras pode 

ser entendida como uma das possíveis formas de se avaliar os fatores humanos envolvidos na 

segurança do trabalho. De acordo com Adie et al. (2005), diversos estudos comprovaram a 

percepção gerencial que segurança deveria ser prioritária em relação a produção, de forma que 

essa percepção era um fator significante para a não aceitação de quebras de procedimentos ou 

regras estabelecidas. A condescêndencia com a quebra de regras era um forte indício de 

comportamentos de risco. 

Em organizações onde a cultura de segurança era percebida como pobre, os gerentes 

acreditavam que os empregados eram responsáveis pela segurança  do ambiente de trabalho e 

os empregados acreditavam que os gerentes eram responsáveis pela segurança do ambiente de 

trabalho. À medida que a cultura de segurança se desenvolvia, gerentes e empregados 

convergiam suas percepções sobre suas responsabilidades em relação a segurança (ADIE et al., 

2005) 

Observa-se, portanto, que a cultura de segurança é um fator determinante para direcionar 

as ações de segurança da organização e criar condições para que os individuos possam 

contribuir efetivamente para as melhorias necessárias para aumentar o nível de segurança. Ao 

mesmo tempo, o fator humano tem que ser considerado quando se procura desenvolver a cultura 

de segurança, uma vez que ele tem um papel fundamental no seu desenvolvimento e também 
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na manutenção dos padrões já atingidos, que deve ser continuamente reforçado para evitar 

pioras nos padrões. 

Em um dos acidentes de processo mais conhecidos da história, ocorrido no golfo do 

México, um grupo de quatro representantes da alta direção da empresa estavam realizando uma 

visita gerencial quando o desastre ocorreu. Diversos estudos analisaram porque, apesar de 

inúmeros indicativos dos fatores que levaram ao acidente já estarem presentes no momento da 

visita, os representantes da diretoria não foram capazes de identificá-los (HOPKINS, 2011). 

Hopkins (2011), em seu estudo realizado após o acidente, demonstra que o foco da visita 

estava muito mais voltado para as condições de trabalho e, consequentemente, de segurança, 

que nos comportamentos dos trabalhadores da sonda. Isso fez com que fosse dado um enfoque 

basicamente nas questões relativas à condição de inspeção de equipamentos, organização da 

área ou o uso do equipamento correto para determinadas atividades. No entanto, não foi 

avaliado o que as pessoas estavam de fato fazendo enquanto eram observadas ou se elas estavam 

cumprindo com os procedimentos de segurança de processo, ou seja, não foram avaliados 

comportamentos. 

Foi, nesse caso, perdida uma oportunidade de evitar um acidente com consequências 

catastróficas, que resultou em 11 fatalidades e o pior vazamento de óleo da história dos Estados 

Unidos. Esse acidente demonstra que o foco nas pessoas e comportamentos não pode de forma 

alguma ser negligenciado quando se trata da busca por um melhor desempenho de segurança e 

evitar os grandes acidentes. 

 

 

2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE 

OCUPACIONAL 

 

 
Recentes pesquisas nas áreas de segurança e saúde ocupacional sugeriram que muitos 

riscos podem ser prevenidos ou controlados através da implantação de um sistema de gestão de 

segurança e saúde (MOHAMMADFAM et al., 2016a). 

Nesse sentido, Hudson (2001) ressalta que os requisitos para as empresas 

desenvolverem sistemas de gestão de segurança vêm como consequencia de desastres ocorridos 

relacionadas a atividades industriais, como no caso de Flixborough em 1974, quando uma vila 

inteira foi destruída como consequência da explosão em uma indústria. 

Nos anos 80, as atividades operacionais do segmento de petróleo e gás eram vistas como 

perigosas, onde homens corajosos corriam risco para a execução de suas atividades. Uma das 
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grandes empresas do setor, na qual uma das prioridades eram as questões de segurança, 

começou um trabalho gradativo com foco na melhoria do desempenho de segurança, 

enxergando a questão não apenas como uma responsabilidade individual do trabalhador, mas 

sim um compromisso maior de toda organização (HUDSON, 2001). 

Uma das várias definições de sistema de gestão é fornecida pelo British Standards 

Institution (BSI): uma composição, em diversos níveis de complexidade, de pessoas, recursos, 

politicas e procedimentos, cujos componentes interagem de forma estruturada para garantir que 

uma determinada tarefa seja executada ou para garantir um determinado resultado para a 

operação planejada (BSI, 1996). 

Um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional agrupa um conjunto de práticas 

implantadas em uma organização com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos ocupacionais. 

Para que o sistema seja efetivo e alcançe seus objetivos, ele deve ser suportado pelos diversos 

níveis hierárquicos na organização e conseguir atingir o envolvimento da base operacional, que 

são os diretamente expostos às condições de risco do ambiente de trabalho (FERNÁNDEZ-

MUÑIZ; MONTES-PEÓN; VÁZQUEZ-ORDÁS, 2012). 

Desta forma, políticas de segurança e programas voltados para esta área se constituem 

um componente importante na percepção dos trabalhadores sobre a importância da segurança 

no seu ambiente de trabalho, e consequentemente acabam contribuindo muito mais para os 

comportamentos seguros se tornarem difundidos pela empresa. 

É relevante entender que aspectos relacionados à gestão de segurança do trabalho e meio 

ambiente são dinâmicas e complexas, dependendo de múltiplos fatores e interrelações entre 

seus componentes. Um dos exemplos claros dessa interação é o compromisso dos gestores com 

as questões de segurança e como isso é comunicado à força de trabalho. Esta, por sua vez, passa 

a participar ativamente dos processos de avaliações de risco e inspeção, o que leva a resultados 

mais positivos e, consequentemente, a redução dos acidentes (MOHAMMADFAM et al., 

2016a). 

Dentre os diversos sistemas de gestão desenvolvidos para a segurança do trabalho, 

alguns dos mais conhecidos são o BS8800, desenvolvido pelo BSI e baseado no guia de 

segurança, meio ambiente e saúde ocupacional da BS EN ISO 14001; as diretrizes para sistemas 

de gestão de segurança ocupacional e saúde da ILO (Organização Internacional do Trabalho) e 

a OHSAS 18001. 

Um dos pontos que podem ser encontrados em todos os principais sistemas de gestão 

de segurança e saúde do trabalho é o conceito de melhoria contínua como um dos pilares da 
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gestão, através da filosofia de PDCA (Planejar – Executar – Checar – Corrigir), ferramenta 

oriunda dos conceitos de gestão da qualidade (MUÑIZ; PEÓN; ORDÁS, 2012). 

 

2.2.1 Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional OHSAS 18001 
 

Dentre os vários modelos de sistema de gestão oriundos desse esforço, muitos deles 

desenvolvidos internamente dentro das empresas, a Occupational Health and Safety Assessment 

Series (OHSAS) 18001 acabou se tornando a norma mais amplamente aceita e adotada por um 

grande número de empresas como referencial para seu sistema de gestão. Baseado em um 

padrão britanico emitido pela BSI foi concebido como um padrão internacional, que pudesse 

ser utilizado por empresas de diferentes segmentos em diferentes países. 

A OHSAS 18001, disponível desde 1999, foi criada por diversas organizações voltadas 

para a certificação e a normatização. Foi concebida para ser um padrão que pudesse ser 

integrado com as normas de gestão para Meio Ambiente (ISO 14001) e Qualidade (ISO 9001), 

para facilitar a adoção por empresas que pretendessem ter um sistema de gestão integrado, 

cobrindo as três disciplinas.  

Um dos principais objetivos da OHSAS 18001, conforme Vinodkumar e Bhasi (2011), 

é prover suporte e promover boas praticas na área de segurança e saúde ocupacional, através de 

uma abordagem sistemática e estruturada do conceito de sistema de gestão. Espera-se, portanto, 

que empresas com sistema de gestão baseado nos requisitos da OHSAS 18001 estejam em uma 

posição privilegiada para controle de riscos e minimização de perdas. 

Segundo Vinodkumar e Bhasi (2011), a OHSAS 18001 oferece também de certa forma, 

uma resposta para a demanda crescente de um padrão reconhecido de um sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional que permite ser avaliado e certificado. Pela forma como foi 

planejada e escrita, pode ser adotada por qualquer organização que pretenda: 

- Estabelecer um sistema de gestão para eliminar ou minimizar o risco aos empregados 

ou outras partes interessadas que possam estar expostas a riscos de segurança e saúde 

ocupacional em suas atividades; 

- Assegurar a conformidade da empresa com sua política de segurança e saúde 

ocupacional; 

- Implementar, manter e melhorar continuamente seu sistema de gestão de segurança e 

saúde ocupacional; 
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- Buscar uma certificação e registro do seu sistema de gestão de saúde e segurança 

ocupacional por uma entidade externa. 

 

Conforme estabelece a própria OHSAS 18001 em seu capítulo inicial, ela tem como 

objetivos principais controlar riscos e melhorar seu desempenho de Segurança e Saúde 

Ocupacional. No entanto, não estabelece critérios específicos de desempenho de Segurança e 

Saúde Ocupacional, nem fornece específicações detalhadas para o projeto do sistema de gestão, 

devendo esse ser foco da avaliação e planejamento interno da empresa (BS, 2007). 

Em relação ao processo de certificação, para que seja considerado formalmente 

reconhecido, deve ser feito por uma organização devidade autorizada e credenciada. Algumas 

empresas, no entanto, optam pela implantação do sistema de gestão de segurança e saúde 

ocupacional utilizando o modelo da OHSAS 18001, porém sem a certificação do sistema 

através de uma organização externa credenciada para tal. 

Como alternativas a certificação por uma organização externa, é possível que a empresa 

realize uma auto avaliação e emita uma auto declaração de conformidade, submeta essa auto 

declaração a partes interessadas (por exemplo clientes) de forma que seja validada por um 

terceiro ou ainda submeter o seu sistema a auditorias de partes interessadas como forma de 

validação. 

A BS estabelece ainda que a axtensão da aplicação dos requisitos estabelecidos em sua 

norma depende de fatores como a política de segurança e saúde ocupacional da própria empresa, 

a natureza de suas atividades e os riscos e complexidades de suas operações (BS, 2007). 

Dentre os requisitos da OHSAS 18001, existe um específico para a gestão dos 

indicadores de desempenho: 

 

Monitoramento e medição do desempenho 

Estabelece a obrigatoriedade de a organização medir e monitorar continuamente seu 

desempenho, através de um método definido em procedimento escrito. Requer, ainda, que 

sejam considerados no mínimo: medições quantitativas e qualitativas aplicáveis às necessidades 

da organização, monitoramento em relação à extensão que os objetivos de segurança e saúde 

ocupacional são alcançados, monitoramento da eficácia dos controles relacionados a saúde e 

segurança implantados, monitoramento de desempenho relacionado a doenças ocupacionais e 

acidentes assim como outras deficiências históricas de segurança e saúde ocupacional e registro 
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de dados e resultados do monitoramento que permitam a tomada de ações corretivas e 

preventivas. 

No caso de serem necessários equipamentos para monitoramento e medição, são 

requeridos procedimentos adequados de calibração e manutenção, mantendo-se também os 

registros oriundos dessas atividades. 

 

2.2.2 Benefícios percebidos na implantação da OHSAS 18001 

 

 
Conforme Lo et al. (2014), o principal objetivo com a implantação da OHSAS 18001 

pode ser entendido como certificar que uma determinada organização tem a capacidade de 

desenvolver e gerenciar um ambiente de trabalho seguro, protegendo seus trabalhadores de 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. 

Como detalhado anteriormente, a implantação e certificação de um sistema de gestão de 

saude e segurança ocupacional exige o atendimento a diversos requisitos e práticas de gestão, 

que trazem muitos conceitos não só da segurança do trabalho, mas também da gestão da 

qualidade. 

No entanto, existe uma diferença fundamental entre os sistemas de gestão de qualidade 

e meio ambiente e de segurança do trabalho e saúde ocupacional: enquanto os sistemas de 

gestão de qualidade e meio ambiente são muitas vezes implantados por pressões dos clientes e 

iniciam-se em empresas em que muito pouco havia em relação a um sistema de gestão cobrindo 

essas disciplinas, sistemas de gestão de segurança e saúde muitas vezes complementam ou 

substituem sistemas já implantados nas empresas (LO et al, 2014). 

Um dos principais motivos por que as empresas usualmente possuem sistemas de gestão 

de segurança e saúde é gerenciar o atendimento as legislações aplicáveis a seus negócios, 

portanto, devem cumprir sob pena de receberem multas ou até mesmo terem suas atividades 

paralisadas pelas agências reguladoras. 

Uma pesquisa conduzida por Muniz, Peón e Ordás (2012) cita que, entre 131 empresas 

espanholas estudadas, tres fatores são decisivos na decisão de implantar a OHSAS 18001: 

- Prevenção e redução de acidentes; 

- Integração de controles de segurança na estratégia corporativa da empresa; 

- Melhoria no bem estar dos trabalhadores. 
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Porque então, uma vez que os principais objetivos com a implantação de um sistema de 

gestão de segurança e saúde são de certa forma genéricos e comuns a outros modelos de sistema 

de gestão, a decisão de modificar ou complementar os sistemas já existentes para implantar um 

com base nos requisitos da OHSAS 18001? 

A resposta pode estar na forte integração dos requisitos da OHSAS 18001 com os 

requisitos da ISO 14001 e da ISO 9001. Isso não só facilita a integração dos sistemas de gestão 

na forma de um sistema de gestão integrado, mas também facilitou a adoção de sistemas 

baseados na OHSAS 18001 por organizações que, induzidas por seus clientes a implantar a ISO 

9001 e a ISO 14001, encontraram na OHSAS 18001 uma opção viável para um sistema de 

gestão integrado e certificado como um todo (MUÑIZ; PEÓN; ORDÁS, 2012). 

Jorgensen; Remmen e Mellado (2006) apresentam três diferentes níveis de integração 

que podem ser obtidos com os sistemas de gestão: 

1) Correspondência: compatibilidade crescente através de referências cruzadas entre 

sistemas paralelos. 

2) Coordenados e coerentes: processos genericos com foco em tarefas do ciclo de 

gestão. 

3) Estratégicos e inerentes: uma cultura organizacional de aprendizado, melhoria 

contínua de desempenho e participação de partes interessadas nos desafios internos 

e externos. 

 

Os crescentes níveis de integração podem ainda envolver potenciais benefícios da 

redução de barreiras administrativas através da melhoria de coordenação interna, vantagens 

competitivas e progresso da responsabilidade corporativa relacionados aos pilares do 

desenvolvimento sustentável (JORGENSEN; REMMEN; MELLADO, 2006). 

O estudo conduzido por Abad, Lafuente e Vilajosana (2013) corroborou as esperadas 

melhorias no desempenho de segurança para as empresas que adotaram a OHSAS 18001, 

indicando claramente que estas apresentaram uma maior capacidade de criar e fortalecer uma 

cultura de segurança e o gerenciamento de riscos foi incorporado de uma forma mais eficaz na 

organização. Houve ainda um aumento significativo da produtividade dos trabalhadores. Esse 

aumento não está somente associado a redução dos acidentes de trabalho, mas também dá 

suporte ao conceito de que a experiência na gestão de segurança e saúde impacta positivamente 

o desempenho operacional. 

A implantação da OHSAS 18001 tem implicações estratégicas e competitivas. Se vista 

como uma ferramenta estratégica, pode oferencer a oportunidade de um melhor posicionamento 
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em relação às suas concorrentes e fortalecer sua posição no mercado. A melhoria nas condições 

de trabalho e a redução dos acidentes de trabalho e danos ao patrimonio protegem tanto o capital 

humano como a reputação da empresa, recursos esses fundamentais para qualquer organização 

(MUÑIZ; PEÓN; ORDÁS, 2012). 

Devido à própria estrutura do sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional 

OHSAS 18001, a auditoria interna assume um papel fundamental na manutenção do sistema e 

suporte para a implantação da filosofia de gestão baseada na melhoria contínua. Entender os 

processos de auditoria no contexto do sistema de gestão é, portanto, entender também o papel 

da auditoria interna no controle de riscos (MIHRET, 2014). 

 

 

2.2.3 Processos de Auditoria 

 

 
O processo de auditoria é, reconhecidamente, um mecanismo de controle que auxilia a 

gerência e a alta administração das organizações a atingir seus objetivos. As auditorias internas, 

de certa forma, podem ser entendidas, também, como uma demonstração da organização para 

suas partes interessadas de seu interesse em avaliar e melhorar seus processos internos de gestão 

(MIHRET, 2014). 

O controle de riscos, como visto anteriormente, é uma questão central para o 

atingimento dos objetivos estratégicos das organizações. Nesse contexto, as auto avaliações e, 

consequentemente, os processos de auditoria interna se constituem em um mecanismo de 

controle dos processos laborais. Segundo Mihret (2014), as características das auditorias 

internas evoluiram com o passar do tempo, passando de uma simples revisão documental e de 

registros na década de 40 para um foco voltado para a avaliação de sistemas, incluindo portanto 

os sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional. 

Munteanu e Zaharia (2014) detalham a evolução do foco da auditoria interna com o 

passar do tempo, o que torna bastante claro como os conceitos se desenvolveram de forma 

bastante significativa e mudaram a forma como a auditoria interna tem atuado na organização: 

 

 

 

Quadro 3: Breve histórico da auditoria interna 

Ano Foco da auditoria  
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1950 Checar os registros 

1960 Avaliação de conformidade 

1970 Avaliação de procedimentos 

1980 Avaliação de controles 

1990 Reportes nos sistemas de controle internos 

2000 Avaliação do sistema de gestão de riscos 

2001 Avaliação das melhorias no sistema de gestão de riscos 

2002 Reportes das atividades executadas 

2003 Adicionando valor 

2004/2009 Consolidação da auditoria interna 

2010/2013 Capacidade de gerenciar riscos financeiros 

Fonte: Baseado em Munteanu e Zaharia (2014). 

Os processos de auditoria interna não são previstos somente nos requisitos da OHSAS 

18001 e de outras normas de sistema de gestão de segurança e saúde como, por exemplo, 

regulamentos de segurança operacional, mas constituem-se em um dos pontos centrais das 

referidas normas, na medida em que são previstos procedimentos específicos para definir a 

sistemática de auditorias internas e, em algumas normas específicas, até mesmo a periodicidade 

e o escopo mínimo a ser coberto pela auditoria interna. 

Segundo Botez (2012), a função de auditoria interna requer que a organização 

desenvolva um departamento de auditoria que possa atuar de forma independente, com uma 

estrutura gerencial que permita em todos os níveis da organização avaliar as práticas de gestão 

adequadas e as responsabilidades de cada setor, departamento ou função em relação ao 

ambiente organizacional no qual estão inseridas. No entanto, o número de auditores internos 

requeridos depende de diversos fatores, como o tamanho da organização, a natureza de suas 

atividades, a cultura organizacional e os critérios de auditoria estabelecidos. 

De fato, a independência dos auditores é um pré-requisito, muitas vezes explicitado nas 

normas relativas a sistemas de gestão, para garantir que o processo de auditoria seja capaz de 

identificar de forma consistente os desvios entre as práticas previstas no sistema de gestão e o 

que de fato está implantado e acontecer nos diversos níveis da organização. Isso não implica, 

necessariamente, em ter grupos de auditoria interna dedicados a esta atividade, mas 

principalmente que seja garantido o preparo adequado da equipe auditora e a garantia de 

independência entre as atividades desenvolvidas na estrutura organizacional e os processos que 

esse auditor avaliará. 
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Algumas características são usualmente encontradas nos grupos de auditoria interna, 

segundo Botez (2012): 

- Respondem diretamente a alta administração da empresa ou a um comitê de auditoria; 

- Tem autoridade para investigar as operações da organização em todos os níveis, sendo 

independentes da gerência direta dos processos que estão sendo auditados. Tem como 

objetivo principal promover, através do processo de avaliação, a eficiência das 

atividades; 

- Asseguram que os princípios corporativos de gestão estão de fato implantados na 

organização. 

 

Segundo Arntz-Gray (2016), as auditorias internas podem ainda ser entendidas dentro 

de um conceito denominado sistema de responsabilidade interna. Nesse conceito, a criação de 

ambientes de trabalho seguros e saudáveis são responsabilidade direta dos grupos de trabalho, 

e não mais uma responsabilidade exclusiva das agências regulamentadoras que estabalecem os 

requisitos mínimos a serem atendidos (como por exemplo as Normas Regulamentadoras 

estabelecidas no Brasil pelo Ministério do Trabalho e Emprego). 

Como grupos de trabalho, pode-se entender em maior grau a responsabilidade do 

empregador, uma vez que ele controla o ambiente de trabalho, mas também a responsabilidade 

dos supervisores e, em menor grau, a responsabilidade dos próprios executores das atividades 

laborais. 

O sistema de responsabilidade interna tem uma importância muito grande uma vez que 

as agências regulamentadoras não podem estar em todos os lugares durante todo o tempo. 

Portanto, os grupos de trabalho precisam assumir a parcela de responsabilidade sobre os riscos 

à saúde e à segurança, na extensão em que se considera que eles possam controlá-los.  

O papel das agências reguladoras, portanto, seria a de ser mais um ponto de controle no 

sistema. As auditorias internas tem, nesse aspecto, uma vantagem em relação às auditorias 

externas, como aquelas conduzidas pelas agências reguladoras. O fato do grupo de auditores 

internos pertencerem à organização faz com que eles conheçam de forma mais detalhada os 

processos internos e o ambiente de trabalho. Isso acaba proporcionando uma oportunidade de 

auditores internos identificarem desvios que poderiam passar despercebidos por auditores que 

não estivessem habituados com a organização (ARNTZ-GRAY, 2016). 

Nesse sentido, Gray (2016) identifica que auditores externos contratados por uma 

determinada multinacional não identificaram diversas contravenções em padrões de trabalho. 

Esses erros foram, primariamente, causados por deficiências nos processos de auditoria, 
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principalmente a falha na obtenção de informações. As inspeções físicas nos locais de trabalho 

foram feitas de forma bastante limitada, com a auditoria focando mais nas avaliações 

documentais. Essa limitação ocasionou avaliações equivocadas em relação ao real nível de 

conformidade dos processos da organização em relação aos processos estabelecidos e, até 

mesmo, em relação à legislação aplicável. 

No entanto, isso não invalida o valor dos auditores externos ou mesmo o trabalho de 

fiscalização das agências reguladoras, uma vez que uma visão independente e totalmente isenta 

sob uma metodologia adequada de coleta de dados e que privilegie tanto as informações 

documentais, quanto as observações de campo, pode identificar desvios relevantes que uma vez 

tratados adequadamente podem prevenir eventuais perdas decorrentes de acidentes ou doenças 

ocupacionais. 

Para que as auditorias internas funcionem de forma efetiva e possam atingir seus 

objetivos, é fundamental que auditores internos e gestores possam trabalhar em um ambiente 

de cooperação, entendendo o fato que ambos possuem os mesmos objetivos na organização: 

melhorar a eficácia operacional possibilitando o atingimento dos objetivos definidos 

(MUNTEANU; ZAHARIA, 2014). 

Ainda, segundo os mesmos autores, para que as auditorias internas atinjam plenamente 

seus objetivos, é importante que os sistemas de controle internos estejam bem organizados, 

formalizados e realizados por normas e padrões profissionais, guias procedimentais e códigos 

éticos. 

Portanto, percebe-se que a OHSAS 18001 é, de certa forma, um grande facilitador desse 

processo e uma ferramenta para que a auditoria interna seja uma ferramenta de gestão eficaz, 

na medida em que seus requisitos já definem regras claras para o estabelecimento do sistema 

de gestão de segurança e saúde ocupacional. Ainda, possuem uma clara indicação de que os 

requisitos legais aplicáveis às suas atividades devem ser adequadamente incorporados ao 

sistema de gestão. 

De acordo com Munteanu e Zaharia (2014), as  recomendações dos auditores internos 

são implantadas quando a gerência e a alta administração da empresa percebem o valor 

agregado por elas. Portanto, é importante que os auditores internos produzam um benefício real 

para a organização através de uma avaliação sistemática, baseada em padrões claros de auditoria 

e boas práticas de campo, políticas, procedimentos e operações. 

Por outro lado, os beneficiários dessas recomendações devem ter clareza de que podem 

ser responsabilizados pela implementação deficiente das recomendações (ou pela não 

implementação). Em última instância, quando a falta de implementação gera perdas claramente 
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identificáveis como acidentes de trabalho ou autuações por parte de agências reguladoras em 

relação a desvios de requisitos legais já identificados pelos auditores internos mas não tratados, 

essa responsabilização direta torna-se ainda mais clara (MUNTEANU; ZAHARIA, 2014) 

Em relação a auditorias externas, diversos estudos já abordaram a eficiência 

proporcionada por este processo. As auditorias externas de sistemas de gestão sao processos 

que usualmente não podem ser considerados puramente objetivos e assertivos. Foram 

identificadas diferenças entre auditores e métodos de auditoria. A aplicação dos requisitos das 

normas de sistema de gestão muitas vezes também pode ser considerada de certa forma 

heterogenea. Por fim, ainda são identificados, mesmo com as tentativas de evitar que isso 

aconteça, uma sobreposição na função de auditores com a função de consultores (HERAS-

SAIZARBITORIA; DOGUI; BOIRAL, 2013). 

Essas críticas não desqualificam nem tornam desnecessário o papel do auditor externo. 

Mais do que isso, elas demonstram que o papel de auditoria externa e das fiscalizações de 

agências reguladoras deve ser continuamente complementado pelo papel das auditorias 

internas, comunicando-se através dos relatórios de auditoria e tornando o processo de avaliação 

períódica do sistema de gestão uma questão sistemática e integrada entre os diversos vetores 

internos e externos à organização, possuindo em última análise interesses comuns, que são a 

manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro (HERAS-SAIZARBITORIA; 

DOGUI; BOIRAL, 2013). 

 

2.2.4 Melhoria Contínua 

 

Em um ambiente econômico complexo e desafiador, encontrar formas de melhorar seus 

processos ao mesmo tempo em que reduzem seus custos passa a ser uma condição que, em 

alguns casos, podem representar a sustentabilidade organizacional. No caso da saúde e 

segurança do trabalho, o conceito de melhoria se aplica da mesma forma, através da melhoria 

de seus processos e controles operacionais ao mesmo tempo em que busca reduzir seu custo, 

seja através de controles mais eficientes ou pela redução das perdas associadas à ineficiência. 

A cultura de melhoria contínua não é desenvolvida e estabelecida da noite para o dia em 

uma organização. A cultura de gestão associada a práticas de governança corporativa, 

desenvolvidas através dos anos, serve de fundação para a busca das empresas em encontrar 

novas formas de reduzir seus custos, melhorar a qualidade de seus processos e melhorar sua 

eficiência (CHATTERGOON et al., 2014). 
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A melhoria contínua, de certa forma, também está diretamente relacionada à inovação. 

Uma das formas de se mensurar a capacidade de inovação de uma determinada organização é 

a quantidade de inovações incrementais ou melhorias contínuas introduzidas em seus processos 

durante um determinado período de tempo. Outra forma de mensuração é o tempo que uma 

organização demorar a adotar uma inovação. O que se percebe na gestão organizacional 

moderna é que não basta mais apenas fazer as coisas melhor, mas fazer coisas “novas e 

melhores” de uma forma contínua, e não apenas esporadicamente ou uma vez durante um longo 

período de tempo (ZAIN; KASSIM, 2012). 

Diversos fatores devem ser analisados para entender os motivos pelos quais algumas 

organizações tem mais sucesso que outras na implantação de uma cultura eficaz de melhoria 

contínua. De certa forma, esses também são os fatores necessários para o desenvolvimento de 

uma cultura de inovação nas organizações. 

O envolvimento da gerência e o entendimento dos objetivos da organização tem uma 

influência direta no nível de comprometimento dos indíviduos em relação à melhoria contínua. 

Os objetivos precisam ser conhecidos em todos os níveis da organização e servirem como um 

bom direcionador para os trabalhos executados. Em seu estudo, fica claramante demonstrado 

também que diálogo e participação são fundamentais para o sucesso deste processo 

(HOLTSKOG, 2013). 

Aqui já se percebe claramente de que forma a OHSAS 18001 objetiva estuturar essas 

questões e incorporar esses conceitos no sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. 

Isso pode ser mais diretamente percebido nos requisitos relacionados a objetivos e metas, onde 

os requisitos incluem o plano de atendimento e a comunicação interna para viabilizar o 

atingimento, bem como nos requisitos relacionados ao comprometimento da alta direção e de 

que forma ela deve atuar para assegurar recursos e meios para atendimento dos objetivos. 

Avaliando-se os diferentes níveis hierárquicos da organização, é perceptível que existem 

diferenças marcantes em como cada nível entende as melhorias em progresso como sendo 

positivas ou não.  Os líderes de equipe costumam ter uma atitude muito mais positiva do que 

os operadores, enquanto o nível mais crítico costuma ser o da alta administração. Uma das 

possíveis explicações é que a melhoria contínua tem suas fundações no “chão de fabrica”, e 

portanto os conceitos de melhoria contínua são mais claramente vísiveis nesse nível operacional 

(HOLTSKOG, 2013). 

Isso reforça ainda mais a necessidade da OHSAS 18001 ter requisitos específicos para 

garantir o apoio da alta administração da organização, visto que se por um lado esse nível possa 

ser eventualmente o mais crítico em relação à forma como se enxerga os benefícios da melhoria 



45 

 

contínua, por outro lado o engajamento e o suporte da alta administração é um dos fatores 

críticos de sucesso para a implantação eficaz de uma cultura de melhoria contínua. 

Zain e Kassim (2012) descrevem alguns fatores que devem ser considerados, uma vez 

que influenciam de forma muito positiva a cultura inovadora e, portanto, a melhoria contínua: 

- Dar liberdade para que os funcionários possam contribuir com novas ideias para 

melhorar produtos, serviços e processo; 

- Criar um ambiente de trabalho positivo, onde os funcionários sejam encorajados a ver 

seu trabalho como algo prazeroso; 

- Fomentar um clima de confiança e transparência; 

- Estabelecer rotinas de trabalho que permitam aos funcionários ter tempo para 

desenvolver novas idéias  de como melhorar produtos, serviços e processos. 

 

No entanto, é muito importante entender que a melhoria contínua deve ter um grande 

teor local, específico de cada organização. Ferramentas padronizadas, transportadas entre 

diferentes organizações sem se levar em conta as especificidades tem grande possibilidade de 

falhar em atingir plenamente seus objetivos. A perspectiva para se avaliar os processos de 

melhoria contínua devem também ser de longo prazo, levando-se em consideração o tempo 

necessário para a maturidade dos indíviduos da organização para o foco no atingimento das 

metas e objetivos propostos (HOLTSKOG, 2013). 

As auditorias de sistema de gestão também possuem um papel decisivo como suporte à 

implantação de uma cultura de melhoria contínua da organização. O conceito moderno de 

auditoria evoluiu de um padrão anterior, onde basicamente as auditorias avaliavam a 

conformidade do sistema de gestão em relação a requisitos, para uma auditoria muito mais 

voltada para a avaliação dos processos de melhoria. 

O papel do auditor deve ser o de contribuir para o desempenho da organização, passando 

de um papel puramente de um inspetor que estaria avaliando o atendimento a requisitos para 

um facilitador dos processos internos de melhoria contínua. Isso, no entanto, deve ser 

ponderado para que o auditor também não deixe de cumprir suas obrigações enquanto auditor 

para se tornar uma figura consultiva, o que o levaria a desviar de suas atribuições (POWER; 

TERZIOVSKI, 2007). 

Nesse sentido, a figura do auditor passa a ser ainda mais complexa, assumindo outros 

papeis dentro do sistema de gestão da organização servindo como um facilitador para diversos 

processos. Podem-se identificar algumas práticas de auditoria voltadas para essa nova visão do 



46 

 

papel do auditor, a fim de avaliar de que forma essas práticas vem sendo de fato adotadas ou 

não nas auditorias de sistema de gestão (POWER; TERZIOVSKI, 2007): 

- O auditor deve remover barreiras que impedem os processos de melhoria contínua; 

- O auditor deve fomentar que atividades reativas passem a ser proativas; 

- O proposito da auditoria deve ser coletar dados que permitam a organização fazer 

melhorias em seu sistema de gestao; 

- O papel do auditor deve ser também de contribuir para a melhoria de processos, 

produtos e serviços; 

- O auditor deve ajudar as pessoas a adquirirem conhecimento em relação ao sistema de 

gestão; 

- O auditor deve reforçar não só os pontos negativos identificados, mas também os 

pontos positivos e as boas práticas de gestão adotadas pela organização. 

 

A percepção geral das organizações ainda é a de que os auditores possuem um viés 

muito grande na avaliação de conformidade com requisitos estabelecidos, mas ainda não 

possuem um foco muito voltado para a melhoria continua (POWER; TERZIOVSKI, 2007). 

Deve-se ressaltar ainda que, apesar de claramente os auditores serem uma parte 

fundamental para o funcionamento do sistema de gestão como facilitadores dos processos 

voltados para a melhoria contínua, igualmente importante é o engajamento da organização e de 

seus gestores, tanto na média gerência como na alta administração, para o tratamento dos 

desvios que foram apontados e, desta forma, garantirem que, de fato, a auditoria tenha sido 

usada pela organização como mais uma ferramenta de gestão voltada para a melhoria de seus 

processos (POWER; TERZIOVSKI, 2007). 

Uma das mais conhecidas ferramentas de melhoria contínua, oriunda da gestão da 

qualidade, é o ciclo PDCA, proposto por Deming. No ciclo PDCA, cada letra representa uma 

etapa do processo de melhoria contínua, sendo que a aplicação de todas as etapas é um pré-

requisito para que o processo de melhoria se complete e seja iniciado novamente, gerando de 

fato um ciclo de melhoria contínua: 

 

P – Planejamento – etapa onde os processos devem ser planejados e desenvolvidos 

D – Execução – etapa onde os processos são implementados 

C – Avaliação – etapa onde a eficácia dos processos é avaliada (nessa etapa estariam 

inseridas as auditorias do sistema de gestão) 



47 

 

A – Ação – etapa onde as ações de correção necessárias, identificadas na parte de 

avaliação, são implantadas (nessa etapa situam-se as ações oriundas dos desvios 

identificados nas auditorias do sistema de gestão) 

 

Uma abordagem integrada de gestão, partindo dos principios básicos do PDCA com a 

incorporação de outras ferramentas podem contribuir de forma bastante significativa para a 

melhorias dos processos relacionados a gestão de segurança e saúde ocupacional, reduzindo as 

falhas humanas e consequentemente reduzindo as perdas. Desta forma, é demonstrada mais 

uma vez que a definição de objetivos consistentes, suportados pela gerência e alta direção da 

organização e divulgada e permeada pelos diversos níveis organizacionais são fatores chave de 

sucesso na gestão de segurança e saúde ocupacional e estão diretamente relacionados ao sucesso 

na adoção de praticas que levam a melhoria contínua de seus processos (AZADEH; GAEINI; 

MORADI, 2014). 

O fato de toda a estrutura da OHSAS 18001, alinhada com a estrutura da ISO 9001 e da 

ISO 14001, ser estabelecida em cima do conceito do PDCA, onde os diferentes capítulos da 

norma e requisitos são criados e distribuídos em forma sequencial no próprio ciclo do PDCA, 

favorece grandemente que as organizações que adotam a OHSAS 18001 como modelo de 

sistema de gestão já estejam alinhadas com a melhoria contínua. Nesse contexto, a adoção dos 

indicadores de desempenho assume um papel fundamental de direcionador para que as práticas 

voltadas para a segurança e saúde ocupacional, sejam controles operacionais, treinamentos, 

avaliações de risco ou outras estejam continuamente sendo avaliadas e corrigidas à medida que 

os desvios ou oportunidades de melhoria são identificados (BOTEZ, 2012). 

 

2.3 SEGURANÇA OPERACIONAL 

 

 
A estrutura da OHSAS 18001, baseada em conceitos relacionados a melhoria contínua 

e que, consequentemente, elevou a importância dada aos processos de auditoria interna na 

manutenção do sistema de gestão e suporte para as ações de melhoria, possibilitou a adoção de 

ações estruturadas direcionadas para a melhoria dos resultados de saúde ocupacional e 

segurança. Apesar de conter alguns elementos de segurança de processo, como a gestão de risco 

e a gestão de mudanças, a OHSAS 18001 é bastante voltada para a gestão de segurança 

ocupacional e requisitos gerais de gestão. A segurança de processo, no entanto, é o fator 

principal quando se trata de segurança operacional. 
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O conceito de segurança operacional é bastante amplo e vem sendo constantemente 

atualizado. A incorporação de novas formas de se enxergar a segurança dentro de um processo 

produtivo vem fazendo com que a segurança operacional assuma parcialmente algumas 

disciplinas que antes era foco exclusivo da segurança ocupacional – ou simplesmente segurança 

do trabalho. 

Enquanto no conceito tradicional de segurança do trabalho o foco era a exposição do 

trabalhador aos riscos e formas de minimizar as lesões e perdas decorrentes dessa exposição, a 

segurança operacional passa também a incorporar conceitos tradicionalmente oriundos da 

segurança de processo: gerenciamento de mudanças, gestão de riscos de processo, elementos 

críticos e manutenção, dentre outros. Além disso, fatores organizacionais passam a ser vistos 

dentro da segurança operacional como um dos pilares do sistema de gerenciamento. 

A associação internacional da aviação civil define a segurança operacional como o 

estado em que os riscos de lesão às pessoas ou de danos aos bens se reduz e se mantém em um 

nível aceitável ou abaixo deste por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e 

gerenciamento de riscos (ICAO, 2013). 

No Brasil, os principais setores que aderiram aos sistemas de gerenciamento de 

segurança operacional foram o de petróleo e gás, através da ANP (Agência Nacional do 

Petróleo) e a aviação civil, através da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Estas 

agências, através da publicação de seus regulamentos, transformaram em lei os requisitos da 

implantação de sistemas de gerenciamento de segurança operacional, passando todas as 

empresas que atuam nesses segmentos a estarem obrigadas ao cumprimento dessas 

regulamentações. 

Uma teoria amplamente utilizada nesse conceito básico de identificação de perigos e 

gerenciamento de riscos para a prevenção de acidentes foi proposta pelo pesquisador James 

Reason. A teoria do queijo suíço demonstra que diversos controles operacionais, de naturezas 

diversas, são estabelecidos e aplicados a um determinado processo. A medida que estas 

barreiras se degradam, seja por uma gestão ineficiente, falta de recursos ou até mesmo o 

abandono dessas práticas com o passar do tempo, vão sendo criados “furos” nessas barreiras, 

que são os controles operacionais. Quando diversas falhas se alinham, como em um queijo 

suíço, isso leva a ocorrência de acidentes, conforme demonstrado na Figura 2 (REASON, 

1990). 

 

Figura 2 – O modelo de causa de acidentes de queijo suiço 
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Fonte – Adaptado de Hudson (2001). 

É fundamental, para o pleno entendimento da segurança operacional, a diferenciação 

entre a segurança ocupacional e a segurança de processo. A segurança ocupacional envolve 

casos individuais, do trabalhador (como escorregões, não usar os equipamentos de proteção 

individual recomendados para a tarefa, descumprir procedimentos de trabalho, dentre outros), 

podendo gerar consequências sérias para o trabalhador (até mesmo uma fatalidade), mas com 

alcance limitado. Já a segurança de processo envolve acidentes de grandes proporções, 

normalmente com efeitos desastrosos para o meio ambiente, segurança (múltiplas fatalidades), 

ativos e reputação da organização. Esses acidentes são mais raros de ocorrer, e pela sua 

característica diferenciada requerem um enfoque específico de gestão. 

 

2.3.1 Segurança de processo 

 

 
De acordo com Goh, Tan e Lai (2015), uma instalação operacional segura depende de 

quatro fatores interdependentes: um projeto inerentemente seguro, uma organização com 

condição financeira saudável, cultura de segurança e a gestão de segurança operacional, 

especialmente a segurança de processo. Em relação a segurança de processo, os principais 

fatores a serem considerados são: 

- Gestão de risco; 

- Indicadores; 

- Manutenção; 
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- Permissão de trabalho; 

- Sistema de auditoria; 

- Fatores humanos. 

 

O conceito principal por trás da segurança de processo é a gestão de riscos. Identificar 

perigos antes que os acidentes ocorram é o foco da gestão de riscos, e isso se dá através de uma 

análise detalhada dos equipamentos, sistemas e processos que possam resultar em acidentes. A 

combinação entre a probabilidade de uma determinada falha no equipamento, sistema e/ou 

processo, associada ao impacto resultante dessa falha, determina o risco associado (KLETZ, 

2012). 

Existem diversas metodologias de análise de riscos comumente associadas a riscos de 

processo, sendo o estudo de perigos e operabilidade (HAZOP) a mais comumente utilizada. De 

acordo com Cicco (1988), um estudo de risco normalmente compreende as seguintes fases: 

1) Definição do sistema a ser analisado e identificação dos riscos potenciais; 

2) Estudo qualitativo e quantitativo da sequência de acidentes e falhas; 

3) Cálculo da consequência (volume de material tóxico, energia liberada, etc) de cada tipo 

de falha identificada. 

Dessa análise, surgem as questões fundamentais que devem ser respondidas pelos 

participantes da avaliação e, principalmente, dos gestores e alta administração (CICCO, 1988):  

1) Quais são os riscos aceitáveis? 

2) Qual a gravidade de um eventual acidente? 

3) Quanto deverá ser investido em prevenção e proteção? 

4) Como poderão ser reduzidos os riscos inaceitáveis? 

5) Quais os riscos que devem ser transferidos para o mercado de seguros e quais devem 

ser absorvidos pela própria empresa. 

A questão fundamental envolvida no desenvolvimento e implantação do estudo de risco, 

não importa qual metodologia de estudo de risco seja adotada pela organização, é a abordagem 

gerencial adequada, para garantir o correto controle e implantação das recomendações oriundas 

do estudo de risco, considerando-se as questões levantadas acima.  

O aprendizado em relação a incidentes acontecidos anteriormente, comumente 

conhecido como “lições aprendidas” é outra questão proeminente e sempre abordada quando 

se trata da investigação dos grandes acidentes. De fato, os maiores acidentes industriais da 
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história sempre estiveram associados a causas de problemas menores já identificados 

relacionados ao evento, cujos gestores falharam em executar as melhorias necessárias (GOH; 

TAN; LAI, 2015). 

Hendershot (2011) argumenta que alguns fatores que levam as organizações a falharem 

na sua proteção e resposta a desastres naturais são os mesmos que levam as pessoas a falharem 

no reconhecimento de riscos e a tomada de ações necessárias para minimizar seu impacto: 

- Negação: organizações acreditam que não serão impactadas por um desastre (risco), 

mesmo quando as informações disponíveis sugerem claramente que existe um risco 

significativo; 

- Quanto mais tempo passa sem que haja um desastre (incidente), mas fácil é para as 

pessoas negarem a existência do risco; 

- Quase acidentes podem tornar a negação mais fácil: um incidente evitado aumenta a 

confiança nos controles operacionais existentes; 

- Organizações (e indivíduos) superestimam sua capacidade e habilidade de prevenir ou 

lidar com as consequências de um incidente; 

- Ênfase nos custos e benefícios de curto prazo em detrimento de atividades e ações que 

são importantes no longo prazo; 

- Foco maior na recuperação do que na prevenção. 

 

Muitas organizações acreditaram, erroneamente, que um bom desempenho de segurança 

ocupacional, medido através dos indicadores comumente utilizados para esse fim como a taxa 

de frequência de acidentes e a taxa de gravidade de acidentes, indicam também que a gestão da 

segurança de processo está sendo feita de forma adequada. No entanto, as formas de controle e 

prevenção dos acidentes de processo diferem substancialmente daqueles relacionados à 

segurança ocupacional. Portanto, a clareza no entendimento por parte da organização que 

ambos os sistemas de gerenciamento (segurança ocupacional e segurança de processo) são 

importantes, no entanto o desempenho de um não necessariamente se reflete no outro, é 

fundamental para uma correta avaliação e gerenciamento dos riscos envolvidos 

(HENDERSHOT, 2007). 

Os requisitos regulatórios aplicáveis às questões de segurança de processo são 

constantemente atualizados, em diferentes partes do mundo, a partir do conhecimento 

adquirido, muitas vezes através da ocorrência de acidentes de processo. Langerman (2016) cita 

algumas melhorias de segurança mais “desejadas” pelos órgãos reguladores, especificamente o 
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Chemical Safety Board americano, responsável pelas questões de segurança na indústria 

química: 

- Expandir a cobertura das regras para incluir o setor de exploração e produção do setor 

de petróleo e gás 

- Considerar riscos químicos relacionados à reatividade 

- Adicionar elementos ao sistema de gestão incluindo o uso de indicadores de 

desempenho reativos e proativos para direcionar o desempenho de segurança de 

processo e proporcionar a autoridade de parada de tarefa a todos os empregados 

- Atualizar as análises de risco de processo existentes para incluir o uso documentado 

de sistemas inerentemente mais seguros, hierarquia de controles, revisão dos 

mecanismos de danos e barreiras suficientes e adequadas 

- Desenvolver requisitos mais explícitos relacionados a fatores humanos, incluindo 

fadiga. 

 

2.3.2 Sistema de gerenciamento de segurança operacional (SGSO) – o modelo da ANP 

 

 
No Brasil, foi publicada no dia 07 de dezembro de 2007, a resolução 43 da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo). Essa resolução tornou obrigatória a adoção e implantação do 

SGSO (Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional) para todas as instalações 

marítimas de petróleo e gás natural. 

No âmbito dessa regulamentação, a segurança operacional pode ser definida como “a 

prevenção, mitigação e resposta a eventos que possam causar acidentes que coloquem em risco 

a vida humana ou o meio ambiente, em instalações marítimas de perfuração de petróleo e gás 

natural, através da adoção de um sistema de gestão que assegure a integridade das instalações 

durante todo seu ciclo de vida” (ANP, 2007). 

Com foco em segurança de processo, mas contendo alguns requisitos relacionados com 

segurança ocupacional, o SGSO define a partir da data de sua publicação um novo padrão de 

gerenciamento de segurança nas atividades cobertas pelo regulamento. Composto de 17 práticas 

de gestão, que serão detalhadas a seguir, o SGSO passa a ser a principal referência em gestão 

de segurança para todas as empresas, nacionais e estrangeiras, atuando nesse setor. 

As 17 práticas de gestão são agrupadas em 3 categorias de requisitos (inter-relacionados, 

que devem ser adotados em sua totalidade pelas empresas que executam as atividades 

especificadas no regulamento: 
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1) Práticas de gestão relativas a liderança, pessoal e gestão 

- Cultura de segurança 

- Compromisso e responsabilidade gerencial 

- Envolvimento do pessoal, qualificação, treinamento e desempenho do pessoal  

- Ambiente de trabalho e fatores humanos 

- Seleção, controle e gerenciamento de contratadas 

- Monitoramento e melhoria contínua do desempenho 

- Auditoria 

- Gestão da informação e da documentação 

- Investigação de acidentes 

 

2) Práticas de gestão relativas a instalações e tecnologia 

- Projeto, construção, instalação e desativação 

- Elementos críticos de segurança operacional 

- Identificação e análise de riscos 

- Integridade mecânica 

- Planejamento e gerenciamento de grandes emergências 

 

3) Práticas de gestão relativas a práticas operacionais 

- Procedimentos operacionais 

- Gerenciamento de mudança 

- Práticas de trabalho seguro e procedimentos de controle em atividades especiais 

 

 

 

 

 

 

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 
 

De acordo com Øien, Utne e Herrera (2011), indicadores de desempenho de segurança 

podem ser utilizados de diversas formas, o que significa que podem ter várias definições. Ainda 

conforme os mesmos autores, algumas definições de indicadores de desempenho são: 
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 - Indicadores de segurança são um meio para medir as mudanças ao longo do tempo no 

nível de segurança, como  resultado das ações adotadas. 

- Indicador de segurança é uma característica observável de um determinado 

equipamento ou sistema, presumivelmente trazendo uma correlação positiva com a 

segurança daquele equipamento ou sistema. Indicadores de segurança podem estar 

relacionados aos controles operacionais existentes. 

- Indicador é uma variável operacional mensurável que pode ser usada para descrever a 

condição de um fenômeno ou aspecto da realidade mais abrangente. 

 

Todo gerenciamento nas etapas de planejamento, execução, verificação e ação, 

conforme ciclo PDCA, requer indicadores que permitam a tomada de decisão. Portanto, o uso 

de indicadores de desempenho não é apenas uma ferramenta para a implantação do sistema de 

gestão, mas parte integrante do próprio conceito no qual o sistema de gestão está estruturado 

(SINELNIKOV; INOUYE; KERPER, 2015). 

Uma das estratégias para evitar acidentes é estar continuamente vigilante, através do uso 

dos indicadores de desempenho. Frequentemente, situações de acidentes reais demonstraram 

que se sinais iniciais pudessem ter sido detectados e gerenciados antecipadamente, o evento 

indesejado poderia ter sido prevenido (ØIEN; UTNE; HERRERA, 2011). 

A medida que as organizações levam a gestão de segurança a um nível de valor 

estratégico, elas passam inevitavelmente a comprometer mais recursos na medição do 

desempenho de seu sistema de gestão de segurança. O crescimento no número de modelos de 

sistema de gestão, principalmente a partir dos anos 90, aumentou significativamente o foco em 

técnicas de medição de desempenho (SINELNIKOV; INOUYE; KERPER, 2015). 

Uma diferenciação importante a ser feita é entre os indicadores de desempenho 

proativos e indicadores de desempenho reativos. Indicadores reativos medem o desempenho 

passado, como o número de acidentes de trabalho ou o número de fatalidades, e são adotados 

em larga escala pelas organizações. No entanto, esses indicadores de desempenho focados nas 

falhas são pouco úteis em direcionar esforços no sentido da melhoria continua. Já os indicadores 

de desempenho proativos oferecem a possibilidade de melhorar o desempenho de segurança, 

provendo sinais antecipados de falhas em potencial e, portanto, possibilitando a tomada de 

ações antes que as perdas de fato ocorram (SHEEHAN et al., 2016). 

Devido a adoção, em alguns casos, apenas de indicadores que medem o desempenho 

passado, ou seja, indicadores reativos, percebe-se que existe uma carência de evidências fortes 

o bastante para demonstrar a efetividade dos sistemas de gestão de segurança. Em algumas 
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situações, bons resultados nos indicadores reativos sugerem um bom desempenho em saúde e 

segurança, mesmo os trabalhadores estando expostos a riscos. Portanto, esses indicadores não 

podem ser utilizados isoladamente (MOHAMMADFAM et al., 2016b). 

Conforme demonstrado por Sinelnikov, Inouye e Kerper (2015), a liderança no que 

tange a segurança torna possível a adoção de indicadores proativos. O estudo demonstrou que, 

quando indicadores proativos recebiam mais atenção da liderança durante suas comunicações 

internas e os gestores possuíam conhecimento aprofundado em relação aos indicadores 

proativos, era muito mais fácil a adoção de medidas preventivas com base nesses indicadores. 

Em relação a segurança ocupacional, diversos indicadores são comumente utilizados, 

dentre eles: 

- Taxa de frequência de acidentes 

- Taxa de gravidade de acidentes 

- Taxa de incidentes registráveis 

- Número de quase acidentes 

- Número de horas de treinamento em segurança do trabalho 

- Números de auditorias de segurança  

 

Da mesma forma, a adoção de bons indicadores de desempenho para o acompanhamento 

da segurança de processo pode ser considerada uma ferramenta fundamental na avaliação com 

um foco voltado para um gerenciamento diferenciado para a segurança de processo. 

Usualmente, uma vez que a frequência de eventos relacionados a acidentes de processo é baixa, 

a adoção de indicadores de desempenho proativos é ainda mais significativa. Como exemplos, 

Swuste et al. (2016) citam alguns indicadores proativos de processo comumente utilizados: 

- Alarmes/falhas em um determinado período de tempo; 

- Exposição a substâncias perigosas; 

- Número de desvios de processo; 

- Qualidade/integridade das barreiras e controles operacionais; 

- Perda de contenção: quantidade, ocorrências; 

- Vazamentos: quantidade, frequência; 

- Número de testes em equipamentos críticos; 

- Manutenções preventivas em atraso para equipamentos críticos. 
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No caso da OHSAS 18001, não existe a exigência da adoção de um conjunto específico 

de indicadores. Conforme requisitos da norma, cabe a organização definir um conjunto de 

indicadores relevantes ao seu negócio e as metas a serem atingidas (BS, 2007). 

 

Objetivos e programas 

Estabelece a obrigatoriedade de a empresa definir objetivos de segurança e saúde 

ocupacional, alinhados com a política de segurança e saúde ocupacional, e criar um programa 

que permita, de forma consistente, buscar o atingimentos das metas propostas nos objetivos 

definidos. 

 

Monitoramento e medição do desempenho 

Estabelece a obrigatoriedade de a organização medir e monitorar continuamente seu 

desempenho, através de um método definido em procedimento escrito. Requer, ainda, que 

sejam considerados no mínimo: medições quantitativas e qualitativas aplicáveis as necessidades 

da organização, monitoramento em relação à extensão que os objetivos de segurança e saúde 

ocupacional são alcançados, monitoramento da eficácia dos controles relacionados a saúde e 

segurança implantados, monitoramento de desempenho relacionado a doenças ocupacionais e 

acidentes assim como outras deficiências históricas de segurança e saúde ocupacional e registro 

de dados e resultados do monitoramento que permitam a tomada de ações corretivas e 

preventivas. 

 

Para a gestão de segurança operacional, a ANP através do oficio 0228 de 2012 

estabeleceu a obrigatoriedade das empresas do setor de óleo e gás passarem a informar, 

anualmente, um conjunto de indicadores de desempenho. Estes indicadores possuem tanto 

indicadores de segurança ocupacional como indicadores de segurança de processo, apesar do 

maior foco na segurança de processo, conforme segue: 

 

1) Indicadores de desempenho reativos 

- Número de reparos provisórios existentes 

- Número de paradas de emergência 

- Vazamento de hidrocarbonetos com e sem ocorrência de incêndios 

- Vazamento de gás natural 
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- Incêndio 

- Perda de controle de poço 

- Colisão entre unidades 

- Ferimentos graves 

- Acidentes com perda de tempo 

- Evacuação da unidade 

- Vazamento de gás sulfídrico (H2S) 

 

2) Indicadores de desempenho proativos 

- Horas totais em atividades de conscientização 

- Horas totais em atividades de treinamento e qualificação 

- Número de metas de segurança estabelecidas e número de metas de segurança 

atingidas 

- Número de práticas de gestão do SGSO auditadas 

- Número total de ações corretivas e preventivas oriundas de auditoria, abertas e 

fechadas 

- Número total de ações corretivas e preventivas, oriundas de auditoria, fechadas no 

prazo 

- Número total de incidentes, registrados e investigados 

- Número de recomendações de estudos de risco, total e atendidas 

- Número de detectores de gás disponíveis 

- Número de testes de testes de detectores de gás, total e número de falhas 

- Número de testes de detectores de fogo, total e número de falhas 

- Número de válvulas de pressão com fechamento automático disponíveis, número de 

testes nas válvulas e número de falhas nos testes 

- Número de válvulas de parada de produção disponíveis, número de testes nas válvulas 

e número de falhas 

- Número de testes em sistema de dilúvio 

- Número de bombas de combate a incêndio disponíveis, número de testes nas bombas 

e número de falhas nos testes 

- Número de inspeções, programadas e realizadas 

- Número de manutenções programadas e realizadas 

- Número de cenários nos planos de emergência e número de simulados realizados 
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- Número de processos de gerenciamento de mudanças aberto, tempo médio do 

gerenciamento de mudanças e número de análises de risco para o gerenciamento de 

mudanças 

- Número de permissões de trabalho abertas, número de análises de risco para 

permissões de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 
Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa adotada para este trabalho, os 

critérios utilizados para a seleção do caso a ser estudado, a caracterização da empresa estudada 

e de que forma foi realizada a coleta de dados. 
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Inicialmente, foram analisados os indicadores de desempenho adotados pela 

organização, de forma a avaliar os resultados de segurança ocupacional e segurança operacional 

medidos pela empresa. 

Uma vez que os indicadores de desempenho são uma ferramenta central no modelo de 

sistema de gestão das normas seguidas pela empresa, OHSAS 18001 e ANP 43:2007, inclusive 

para direcionar as ações voltadas para melhoria contínua, foi avaliada a extensão em que os 

dados dos indicadores de desempenho são confiáveis e portanto podem ser usados como uma 

entrada para o planejamento das ações de melhoria voltadas para a gestão de segurança 

ocupacional e operacional. 

Para tal, foi analisada a percepção de subnotificação de casos relacionados à segurança 

ocupacional e segurança operacional, assim como uma possível priorização da gestão de 

segurança ocupacional em detrimento da segurança operacional ou vice versa e comparando 

essas percepções nos diferentes níveis hierárquicos e diferentes unidades da empresa, 

identificado possíveis discrepâncias nessas percepções.  

 

 

3.1  PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

 

 
A pesquisa apresentada, conforme as definições construídas por Gil (2002) é 

considerada exploratória, com o objetivo de construir hipóteses a partir de informações 

coletadas do sistema de gestão da empresa. A modalidade de pesquisa escolhida foi o estudo de 

caso, aplicado em uma empresa de grande porte, multinacional, do segmento de petróleo e gás 

atuante da etapa de produção. O principal objetivo de um estudo de caso é a investigação 

aprofundada de poucos objetos para obtenção de conhecimento detalhado e uma visão ampla e 

global sobre o problema. 

 

 

 

 

3.2 SELEÇÃO DA EMPRESA 

 

 
A empresa escolhida para o estudo de caso foi uma multinacional atuante no setor de 

petróleo e gás, tendo suas operações concentradas na etapa de produção. O mercado de atuação 

da empresa é basicamente o afretamento e operação/manutenção de unidades flutuantes de 
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produção, armazenamento e transferência de petróleo, conhecida no mercado como Unidades 

Flutuantes de Produção, Armazenamento e Descarregamento (Floating Production Storage 

Offloading - FPSO). 

FPSOs são unidades flutuantes bastante utilizadas na indústria offshore de petróleo e 

gás para a produção e processamento de hidrocarbonetos, e o armazenamento do óleo. Pode ser 

utilizado tanto para receber hidrocarbonetos produzidos pela própria unidade como por 

unidades próximas, usualmente plataformas fixas. 

Os hidrocarbonetos produzidos passam por um processo simples de separação, onde 

serão separadas as fases óleo, água e gás. Em seguida, o óleo é armazenado em tanques, a água 

é descartada após enquadramento nos parâmetros estabelecidos pela legislação ambiental e o 

gás pode ser exportado por tubulação, comprimido e armazenado em sua forma liquefeita para 

posterior transferência ou ainda queimada. 

A exportação dos hidrocarbonetos processados usualmente é feita através de navios 

tanque, ainda que em algumas operações possa também ser exportada através de tubulações. 

Os FPSO´s se tornaram a opção mais economicamente viável e, portanto, mais adotadas 

para a produção de hidrocarbonetos em alto mar, especialmente nas regiões de produção 

localizadas no pré-sal. Os motivos para essa vantagem econômica são a facilidade de instalação 

da unidade e por não precisarem de uma infraestrutura local de tubulações para a exportação 

dos hidrocarbonetos processados. 

Existem duas formas de construção de um FPSO: os construídos especialmente com 

essa finalidade e os que foram convertidos a partir de navios tanque, usados originalmente para 

o armazenamento/transporte de hidrocarbonetos. Nesse caso, durante a etapa de conversão os 

navios tanque recebem a planta de processamento, que é instalada na área do deck, além de 

outras modificações que se façam necessárias dependendo das características do local, tipo de 

hidrocarboneto existente, etc. 

A empresa estudada iniciou suas operações no Brasil em 2008, inicialmente com um 

FPSO, sendo posteriormente incorporadas à frota outras unidades para operação no Brasil. 

A empresa é certificada nos sistemas de gestão baseados na ISO 9001 (qualidade), ISO 

14001 (meio ambiente) e OHSAS 18001 (segurança e saúde ocupacional), além de por força 

da legislação brasileira, implantar o sistema de gestão de segurança operacional (SGSO) 

baseado nos requisitos da resolução 43 da agência nacional do petróleo (ANP). 

 

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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O instrumento de pesquisa utilizado para o levantamento dos dados necessários foi a 

aplicação de um questionário de pesquisa (contido no apêndice A), composto por 20 itens 

desenvolvidos em 3 diferentes áreas, visando obter os elementos necessários para alcançar os 

objetivos do trabalho, sendo elas: 

 

-Grupo 1: Subnotificação de casos relacionados a segurança ocupacional; 

-Grupo 2: Subnotificação de casos relacionados a segurança operacional; 

-Grupo 3: Priorização da gestão de segurança ocupacional em detrimento da segurança 

operacional ou vice versa. 

 

Grupo 1: Percepção de subnotificação em casos relacionados a segurança ocupacional 

 

1. Nunca ouvi casos de acidentes leves, como pequenos cortes ou queimaduras de primeiro 

grau, em que não foi realizado o registro oficial conforme procedimento da empresa 

 

2. Já ouvi casos em que o funcionário, após um acidente, não pode retornar para suas atividades 

normais tendo que temporariamente exercer outras funções e esse caso não foi registrado de 

forma oficial conforme procedimento da empresa 

 

3. Nunca ouvi casos de funcionários que tiveram que desembarcar devido a um acidente e não 

puderam retornar no dia seguinte e esse caso não foi registrado de forma oficial conforme 

procedimento da empresa 

 

4. Já ouvi casos de funcionários que após sofrer um acidente tiveram que passar por 

acompanhamento médico periódico a bordo e esse caso não foi registrado de forma oficial 

conforme procedimento da empresa 

 

5. Já ouvi casos de funcionários que receberam orientação de seus superiores de não formalizar 

casos de acidentes leves para não piorar os indicadores de segurança do trabalho da embarcação 

 

6. A cultura da embarcação é de formalizar todos os acidentes, por menores que sejam as lesões 

causadas, pois entende-se que o tratamento correto dos acidentes pode evitar ocorrências futuras 
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7. Sou permanentemente incentivado a notificar todas as ocorrências usando os canais oficiais 

de comunicação previstos nos procedimentos da empresa 

 

 

Grupo 2: Percepção de subnotificação em casos relacionados a segurança operacional 

 

8. Sei de casos em que registros de desvios tem seus prazos postergados sem justificativa para 

que não fiquem em atraso no sistema 

 

9. Minha percepção é que a empresa trata os desvios com seriedade, gerenciando os prazos e as 

ações para garantir que sejam eliminados de forma definitiva 

 

10. Já ouvi casos em que equipamentos críticos de segurança, como sistema de combate a 

incêndio ou geradores de emergência, tiveram o prazo de manutenção vencida e o mesmo foi 

apenas atualizado no sistema para que não fosse reportado como atraso 

 

11. Nunca soube de situações em que o sistema de manutenção foi alterado indevidamente para 

evitar que alguma manutenção aparecesse como atrasada 

 

12. Já soube de casos em que mudanças foram realizadas nos processos, equipamentos ou 

pessoas e o processo de gerenciamento de mudanças não foi aberto conforme os procedimentos 

da empesa determinam 

 

13. Nunca soube de casos em que um processo de gestão de mudança teve seus prazos 

atualizados no sistema para evitar que aparecesse como atrasado 

 

14. Os sensores existentes no meu setor, quando inibidos, são devidamente identificados e 

atualizados nas planilhas de controle 

 

15. Já ouvi casos em que incidentes de alto potencial, como vazamento de gás ou incêndios 

ocorreram e não foram registrados no sistema conforme procedimentos da empresa 
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Grupo 3: Percepção de priorização da segurança ocupacional em detrimento da 

segurança operacional ou da segurança operacional em detrimento da segurança 

ocupacional 

 

16. Já soube de situações em que para atingir os indicadores de segurança operacional, como 

manutenção de equipamentos críticos ou quantidade máxima de sensores inibidos, 

procedimentos de segurança do trabalho foram descumpridos 

 

17. Meus superiores valorizam a segurança de processo da mesma forma que valorizam a 

segurança dos funcionários durante a execução das atividades 

 

18. Sinto-me confortável em não usar os equipamentos de segurança adequados caso seja 

necessário para executar uma manutenção crítica 

 

19. Considero muito mais perigosa a execução de atividades como trabalhar em altura ou em 

espaço confinado do que gerenciar uma mudança de forma errada, pois o risco para minha 

segurança é muito maior ao executar tarefas 

 

20. Entre um treinamento de segurança do trabalho, como montagem de andaime ou entrada 

em tanque, ou um treinamento de segurança de processo, como identificação de mudanças ou 

identificação e manutenção de sistemas/equipamentos críticos, considero que segurança de 

processo deva ter prioridade pois é mais importante 

 

Essas áreas foram definidas com base na revisão da literatura, que apontou a importância 

dos indicadores de desempenho dentro do sistema de gestão e, portanto, é condição básica para 

o uso dessa ferramenta que os dados disponibilizados nos indicadores apurados sejam 

confiáveis a ponto de serem usados no planejamento das ações de melhoria. 

As afirmativas foram avaliadas através de uma escala com seis opções de resposta, que 

demandava dos participantes especificar o grau de concordância com uma afirmação: 

 

1) Discordo totalmente 

2) Discordo em grande parte 

3) Não concordo nem discordo 

4) Concordo em grande parte 
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5) Concordo totalmente 

6) Não sei responder 

As perguntas respondidas com a opção “não sei responder” foram consideradas vazias, 

ou seja, desconsideradas para as análises estatísticas realizadas. 

Entrevistas informais foram realizadas com gestores e operadores de diferentes unidades 

para, dentro das áreas propostas para as questões, identificar elementos que deviam ser 

incluídos nas afirmativas, para facilitar o entendimento e minimizar as respostas “não sei 

responder”. As informações obtidas foram então usadas para desenvolver o questionário de 

pesquisa. 

O questionário inicial foi então submetido a um teste de campo, com a aplicação do 

mesmo a pessoas não diretamente relacionadas ao objeto de pesquisa, para avaliar a clareza das 

questões e o entendimento geral do contexto. Alguns ajustes na terminologia utilizada e 

estrutura das afirmativas foram feitos com base nas sugestões recebidas. 

O questionário foi aplicado para um total de 62 funcionários, em diferentes unidades e 

de diferentes níveis hierárquicos. Os entrevistados foram informados da garantia de sigilo das 

informações e que os questionários seriam devolvidos, sem identificação dos nomes, em uma 

urna. 

Os resultados foram classificados, atribuindo-se uma pontuação para as respostas, em 

escala de 1 a 5. Para as afirmativas positivas, cuja maior concordância era desejável, foi 

atribuída pontuação 5 para as respostas “concordo totalmente” e assim sucessivamente, de 

forma decrescente até 1, para a resposta “discordo totalmente. Já para as afirmativas negativas, 

cuja maior concordância não era desejável, foi atribuída pontuação 1 para as respostas 

“concordo totalmente” e assim sucessivamente, de forma crescente até 5, para a resposta 

“discordo totalmente”. 

Foram ainda avaliados relatórios de auditoria, registros de manutenção, registros de 

ações no sistema de qualidade da empresa, procedimentos internos e registros de acidentes de 

trabalho. 

 

3.4  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 
A população desse estudo para aplicação dos questionários foram funcionários de 

diferentes níveis hierárquicos (gestores e operadores) em três diferentes unidades da empresa 

em questão.  
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A amostra foi obtida de forma aleatória, a partir dos funcionários que estavam a bordo 

no dia da realização da visita, onde todos foram convidados a responder a pesquisa. 

 

Quadro 4: Questionários de pesquisa respondidos 

 Unidade A Unidade B Unidade C Total 

Gestores 5 5 6 16 

Operadores 17 15 14 46 

Total 22 20 20 62 

 

A unidade A tem um contrato apenas de operação, iniciado em 2015. Tem como 

contratante uma empresa estrangeira de grande porte com diversas atividades de fiscalização 

previstas em contrato e grande influência do sistema de gestão da contratante nas atividades da 

contratada. A unidade A foi interditada em 2015 após uma ação de fiscalização realizada por 

uma agência reguladora. 

A unidade B tem um contrato de operação e afretamento, iniciado em 2014. Tem como 

contratante uma empresa nacional de médio porte e poucas atividades de fiscalização previstas 

em contrato, usualmente restritas aquelas definidas no próprio sistema de gestão da empresa 

em estudo. 

A unidade C tem um contrato de operação e afretamento, iniciado em 2014. Tem como 

contratante uma empresa nacional de grande porte e diversas atividades de fiscalização, 

especialmente aquelas voltadas para revisão da documentação de saúde e segurança. A unidade 

C foi interditada em 2015 após uma ação de fiscalização realizada por uma agência reguladora. 

Os indicadores de desempenho adotados pela empresa como medidas de seu 

desempenho em segurança foram avaliados, verificando o desempenho que a empresa apura e 

oficializa dentro do seu sistema de gestão e, portanto, é utilizado como ferramenta para 

discussões gerenciais e definição de ações de melhoria necessárias. 

A empresa adota tanto indicadores de desempenho de segurança ocupacional quanto 

indicadores de desempenho de segurança operacional. Para melhor organização dos resultados, 

os indicadores de desempenho serão apresentados e discutidos separadamente. 

 

3.4.1 Indicadores de desempenho de segurança ocupacional 
 

Para o desempenho de segurança ocupacional, foi considerado o indicador de taxa de 

frequência de acidentes de trabalho, calculado a partir da fórmula: 
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Taxa de Frequência = Número de acidentes de trabalho X 1.000.000 

                                                 Número de horas Trabalhadas 

 

A taxa de frequência, para os anos de 2013 a 2016 nas três unidades consideradas nesse 

estudo, é visualizada no gráfico 1 (para a unidade A, o ano de 2013 não foi considerado, pois a 

unidade não estava em operação). 

 

 

 

 

Gráfico 1: Taxa de frequência de acidentes de trabalho por unidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Percebe-se, pela avaliação dos resultados, que a unidade A manteve-se relativamente 

estável durante os primeiros dois anos, apresentando um piora perceptível no último ano 

considerado. 
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Para a unidade B, os resultados apresentam uma melhora em 2014 comparando-se com 

2013, mas já em 2015 os resultados são piores do que em 2013 e no ano de 2016 é atingido o 

pior resultado da série (praticamente três vezes maior que o resultado de 2014, que havia sido 

o melhor). 

Para a unidade C, os resultados vêm apresentando uma melhora gradativa por 2 anos 

consecutivos, porém no ano de 2016 é atingido o pior resultado (praticamente 4 vezes maior 

que o resultado de 2015, que havia sido o melhor). 

No geral, comparando-se entre as unidades, a unidade C possui um melhor desempenho 

de segurança, obtendo taxas de frequência de acidentes significativamente menores no geral do 

que das demais unidades. No entanto, para todas as unidades consideradas, não existem 

elementos que permitam concluir que o desempenho de segurança vem demonstrando melhoria 

contínua dos seus resultados, como seria esperado como benefício do seu sistema de gestão de 

segurança implantado. Ao contrário, os resultados vêm apresentando uma piora, o que sugere 

que alguns elementos do seu sistema de gestão de segurança não funcionam da forma como 

seria esperado. 

 

3.4.2 Indicadores de desempenho de segurança operacional 
 

Em relação aos indicadores de segurança operacional, a empresa em estudo define um 

conjunto de indicadores que são considerados os indicadores chave de desempenho. Estes são 

acompanhados periodicamente e tem seus resultados reportados e discutidos nas reuniões 

gerenciais, que ocorrem anualmente. 

O quadro 5 mostra os indicadores de segurança operacional dotados pela empresa e os 

resultados desses indicadores para as três unidades durante o período avaliado. Foram 

destacados os indicadores que não atingiram a meta estabelecida. 
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Quadro 5: Indicadores de desempenho de segurança operacional por unidade 

Indicador / Meta 2014 2015 2016 

A B C A B C A B C 

Ações vencidas no 

sistema de tratamento de 

desvios 

 

Meta: Máximo 2 

- - - 

 

16 12 9 28 4 0 

Equipamentos críticos 

com manutenção vencida 

 

Meta: Máximo 5 

189 1 1 30 1 3 20 0 6 

Gestão de mudança 

crítica vencida 

 

Meta: Máximo 5 

8 6 6 24 16 5 51 7 1 

Sensores e equipamentos 

inibidos 

 

Meta: Máximo 2 

12 3 2 10 4 4 16 3 4 

Atendimento da matriz de 

treinamento (%) 

58,2 67,0 76,0 63,5 42,8 50,3 82,4 92,6 95,7 
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Meta: Mínimo 75,0% 

Número de incidentes de 

alto potencial 

 

Meta: 0 

1 0 1 2 2 1 2 0 1 

 

O indicador de ações vencidas no sistema de tratamento de desvios não foi apurado em 

2014, para nenhuma unidade, pois o sistema ainda não havia sido implantado. 

Avaliando-se os resultados da Unidade A, percebe-se que em 2014 nenhum indicador 

atingiu a meta estabelecida. Em 2015, apesar dos números no geral apresentarem uma melhora, 

nenhum indicador novamente atingiu a meta estabelecida. Por fim, em 2016, apenas o indicador 

de atendimento da matriz de treinamento foi atingido.  Os demais apresentaram flutuação, 

melhorando em alguns casos e piorando em outros, porém fora da meta para todos. 

Avaliando-se os resultados da Unidade B, percebe-se que em 2014 os indicadores  de 

equipamentos críticos com manutenção vencida e incidentes de alto potencial atingiram a meta 

estabelecida. Em 2015, houve uma piora geral nos resultados apurados, porém com o indicador 

de equipamentos críticos com manutenção vencida ainda dentro da meta. Por fim, em 2016, 

todos os indicadores apresentaram melhores resultados, atingindo a meta os indicadores de 

atendimento da matriz de treinamento, equipamentos críticos com manutenção vencida e 

incidentes de alto potencial. 

Avaliando-se os resultados da Unidade B, percebe-se que em 2014 os indicadores  de 

equipamentos críticos com manutenção vencida e incidentes de alto potencial atingiram a meta 

estabelecida. Em 2015, houve uma piora geral nos resultados apurados, porém com o indicador 

de equipamentos críticos com manutenção vencida ainda dentro da meta. Por fim, em 2016, 

todos os indicadores apresentaram melhores resultados, atingindo a meta os indicadores de 

atendimento da matriz de treinamento, equipamentos críticos com manutenção vencida e 

incidentes de alto potencial. 

Avaliando-se os resultados da Unidade C, percebe-se que em 2014 os indicadores de 

gestão de mudança crítica vencida e número de incidentes de alto potencial não atingiram a 

meta. Em 2015 houve uma piora dos indicadores no geral, com o indicador de equipamentos 

críticos com manutenção vencida ainda atingindo a meta. Por fim, em 2016, alguns indicadores 

apresentaram melhora, com os indicadores de ações vencidas no sistema de tratamento de 
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desvios, gestão de mudança critica vencida e atendimento da matriz de treinamento atingindo 

a meta. 

Pela análise global dos indicadores de desempenho das 3 unidades, associado a um 

baixo desempenho da organização em estudo no desempenho de segurança ocupacional, 

refletido tanto nos indicadores de desempenho quanto na repetição de ocorrência similares, 

assim como em segurança operacional, em que as unidades A e C foram auditadas pela agência 

reguladora (ANP) no período avaliado e, em ambos os casos, a empresa foi autuada e teve suas 

unidades interditadas por descumprimento dos requisitos do SGSO. 

 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
Os dados obtidos com a aplicação do questionário de pesquisa foram tabulados, 

incluindo-se para cada afirmativa o grau de concordância apontado pelo respondente. Foi 

atribuída uma pontuação de 1 a 5 com base no nível de concordância de cada questão, sendo 

essa escala sempre adotada com a pontuação mais alta para a concordância mais favorável, ou 

seja, no caso das afirmativas com caráter negativo a pontuação mais alta era atribuída à maior 

discordância. No caso das afirmativas com caráter positivo, a pontuação mais alta era atribuída 

à maior concordância.  

Em seguida, foi aplicado o teste de análise de variância – ANOVA. 

 

3.5.1 Análise de variância – ANOVA 

 
A analise de variância - ANOVA permite fazer a comparação de diversas amostras ou 

subamostras, minimizando a probabilidade de erro amostral, já que, conforme aumenta o 

número de amostras, o total de comparações entre pares aumenta exponencialmente. O objetivo 

dessa análise é avaliar se várias médias populacionais são iguais ou se, pelo menos uma, é 

diferente. 

As hipóteses para a análise de variância são: 

 

H0:µ1= µ2=...= µn 
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H1:Nem todas as populações tem a mesma média 

 

Quando os resultados da Análise de Variância (ANOVA) levam à rejeição da hipótese 

nula, que representa a afirmação de que todas as médias (tratamentos) são iguais, temos 

evidências de que as médias entre os níveis diferem significativamente.  

A ANOVA basicamente divide a variabilidade em variabilidade Entre Grupos e 

variabilidade Dentro de Grupos, e compara as duas. Quanto maior for a primeira comparada à 

segunda, maior é a evidência de que existe variabilidade entre grupos, ou seja, médias 

diferentes. 

 

Define-se a soma de quadrados total, SQT, como :  

 
 

calculada a partir de todos os dados, em que é a média amostral global.  

A estimativa usual de variância de uma amostra é:  

 
 

 

Pode-se dividi-la como:  

 
 

em que  

 

 
 

e é a média amostral do grupo ; e  

 

 
 

em que é o tamanho amostral do grupo .  

 

SQD é utilizado para denotar soma de quadrados entre grupos e SQE para a soma de 

quadrado dentro dos grupos.  
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Agora tendo separado a variabilidade, é possível mostrar que podemos obter estimativas 

independentes da variância populacional comum a partir destas duas quantidades. Elas são 

chamadas de valores quadrados médios, e obtemos as seguintes estimativas: 

 
 
 

 
 

em que  é o número de grupos, e  é o tamanho amostral total. Como estas estimativas de 

variância são construídas a partir de dois tipos diferentes de variabilidade, quanto mais elas 

diferirem, mais evidência existe de diferença nas médias.  

A estatística de teste é  

 
 

e compara-se este valor com uma distribuição F com  m-1 e N-m graus de liberdade para obter 

um valor-P. Usualmente, os resultados da ANOVA no formato demonstrado abaixo: 

ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos       
Dentro dos grupos       

       

Total           

 

 

O valor F é então comparado com o F crítico. Estando o F acima do F crítico, rejeita-se 

H0, ou seja, tem-se evidência de que as médias amostrais são diferentes. Caso o valor de F seja 

abaixo do F crítico, aceita-se H0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Foram realizadas analises de variância (ANOVA) para comparar as médias de diferentes 

populações, para inferir se as diferenças identificadas nas médias podem ser consideradas 

relevantes estatisticamente. 

 

ANOVA – Grupos de questão 

RESUMO       

Grupo Contagem Soma Média Variância   
G1 62 186,8571 3,013825 0,396594   
G2 62 174,525 2,814919 0,316758   

G3 62 256,4667 4,136559 0,248906   

       

       

ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 62,96776 2 31,48388 98,15626 1,09E-29 3,045312 

Dentro dos grupos 58,69774 183 0,320753    

       

Total 121,6655 185         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os três grupos de 

questões, resultou em um valor F de 98,16 em relação a um F crítico de 3,05. Isso significa que 
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há evidência de diferença significativa nas médias das respostas obtidas para os três grupos de 

questões. 

Comparando-se as médias obtidas, observa-se que a média para o grupo 3 de questões 

é maior do que a média dos grupos 1 e 2 de questões, sugerindo que ao mesmo tempo em que 

se reconhece falhas na notificação de casos relacionados a segurança ocupacional e segurança 

operacional, existe um nível de conscientização tal que torna possível o entendimento que 

segurança operacional e segurança ocupacional são igualmente importantes.  

Ou seja, ainda que diferentes no conceito e em aspectos técnicos relacionados ao 

controle de riscos, ambas são complementares e fazem parte de um mesmo objetivo, a 

prevenção de perdas, sejam elas relacionadas a acidentes de trabalho, acidentes de processo ou 

ainda decorrentes de multas ou interdições. 

 

 

 

 

ANOVA – Unidades 

RESUMO       

Grupo Contagem Soma Média Variância   

Unidade A 66 234,5679 3,554058 0,637112   
Unidade B 60 204,8 3,413333 0,470328   

Unidade C 60 178,481 2,974683 0,698499   

       

       

ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 11,29244 2 5,646218 9,361504 0,000135 3,045312 

Dentro dos grupos 110,3731 183 0,603132    

       

Total 121,6655 185         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando as 3 unidades, resultou 

em um valor F de 9,36 em relação a um F crítico de 3,05. Isso significa que há evidência de 

diferença significativa nas médias das respostas obtidas para as três unidades, mesmo todas 

seguindo o mesmo sistema de gestão. 

Ainda que não tenha sido objeto de investigação nessa pesquisa, pode-se cogitar alguns 

fatores que expliquem as diferenças nas médias das 3 unidades, sendo a unidade A a que possui 

a maior média, seguida pela unidade B e por último a unidade C: 
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a) Tipo de contrato: enquanto duas unidades tem um contrato de afretamento, operação 

e manutenção, outra possui um contrato apenas de operação e manutenção. Isso significa que, 

nesse último caso, a propriedade da unidade não é da empresa em estudo. Consequentemente, 

a influência da empresa contratante nesse caso de contrato apenas de operação e manutenção é 

muito maior, o que faz com que a cultura de segurança da contratante permeie mais facilmente 

na operação da contratada (o que pode ser tanto benéfico quanto prejudicial, dependendo de 

quão madura é a cultura de segurança da empresa contratante).  

Além disso, no caso de contrato em que a propriedade da unidade é da contratante, 

diversos sistemas e controles operacionais são controlados por esta, o que também pode ter 

aspectos benéficos ou prejudiciais dependente da qualidade de seus sistemas e controles. 

 

b) Método de fiscalização da contratante – as três unidades em estudo possuem contratos 

com empresas que realizam as atividades de fiscalização com diferentes níveis de detalhe e 

periodicidade. Pelo fato de terem contratantes de diferentes nacionalidades, isso faz com que 

cada uma esteja sujeita a diferentes legislações em seus países de origem, assim como sejam 

signatárias de diferentes convenções. Dessa forma, seus requisitos contratuais, inclusive 

aqueles ligados a segurança, muitas vezes apresentem diferentes graus de exigência, o que faz 

com que a contratada tenha diferentes abordagens, dependendo da unidade em operação. 

 

c) Tempo de operação / experiência da equipe: cada unidade possui um período diferente 

de início de contrato, o que faz com que o nível de conscientização, implantação do sistema de 

gestão, cultura de segurança, dentre outros, seja diferente em cada unidade.  

 

d) Auditorias de terceira parte (ANP e MTE): auditorias de terceira parte ocorreram 

diferentemente nas três unidades, sendo uma auditada pela ANP e pelo MTE e outras duas 

apenas pela ANP. Observa-se que, após uma auditoria de terceira parte, existe uma tendência 

de melhoria no nível de gestão de segurança, devido à implantação das medidas corretivas 

exigidas pelos órgãos de fiscalização. 

 

ANOVA – Unidades considerando cada grupo de questões 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Unidade A – G1 22 73,14286 3,324675 0,427953   
Unidade B – G1 20 62 3,1 0,144146   
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Unidade C – G1 20 51,71429 2,585714 0,343502   

       

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 5,939913 2 2,969956 9,600283 0,000246 3,153123 

Dentro dos grupos 18,25232 59 0,309361    

       
Total 24,19223 61         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando as três unidades e por 

grupo de questões resultou em um valor F de 9,60 em relação a um F crítico de 3,15 para o 

grupo de questões 1. Isso significa que há evidência de diferença significativa nas médias das 

respostas obtidas para as unidades considerando as questões do Grupo 1, alinhado com o 

resultado encontrado na análise considerando a variação apenas por unidades, com a unidade 

A apresentando uma média maior que a unidade B e esta apresentando uma média maior que a 

unidade C. 

 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Unidade A - G2 22 64,35833 2,925379 0,193648   
Unidade B - G2 20 61,25 3,0625 0,20477   
Unidade C - G2 20 48,91667 2,445833 0,376115   

       

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 4,218842 2 2,109421 8,240242 0,000698 3,153123 

Dentro dos grupos 15,10342 59 0,25599    

       
Total 19,32226 61         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando as três unidades e por 

grupo de questões resultou em um valor F de 8,24 em relação a um F crítico de 3,15 para o 

grupo de questões 2. Isso significa que há evidência de diferença significativa nas médias das 

respostas obtidas para as unidades considerando as questões do Grupo 2, alinhado com o 

resultado encontrado na análise considerando a variação apenas por unidades, porém nesse caso 
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com a unidade A apresentando resultados inferiores a unidade B (ainda que muito próximos) e  

melhores que a unidade C. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Unidade A - G3 22 97,06667 4,412121 0,109899   
Unidade B - G3 20 81,55 4,0775 0,414336   
Unidade C - G3 20 77,85 3,8925 0,10902   

       

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 2,931615 2 1,465807 7,058869 0,001784 3,153123 

Dentro dos grupos 12,25163 59 0,207655    

       
Total 15,18324 61         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando as três unidades e por 

grupo de questões resultou em um valor F de 7,06 em relação a um F crítico de 3,15 para o 

grupo de questões 3. Isso significa que há evidência de diferença significativa nas médias das 

respostas obtidas para as unidades considerando as questões do Grupo 2, alinhado com o 

resultado encontrado na análise considerando a variação apenas por unidades, com a unidade 

A apresentando uma média maior que a unidade B e esta apresentando uma média maior que a 

unidade C. 

 

ANOVA – Nível hierárquico 

RESUMO       

Grupo Contagem Soma Média Variância   

Gestores  48 177,4143 3,696131 0,36322   

Operadores 138 440,4345 3,191555 0,697279   
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ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 9,066952 1 9,066952 14,81652 0,000163 3,892494 

Dentro dos grupos 112,5985 184 0,611949    

       

Total 121,6655 185         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os dois níveis 

hierárquicos em estudo (operadores e gestores), resultou em um valor F de 14,82 em relação a 

um F crítico de 3,89. Isso significa que há evidência de diferença significativa nas médias das 

respostas obtidas para os níveis hierárquicos. 

A média obtida nas respostas dos gestores foi maior do que a dos operadores, o que 

confirma os resultados obtidos na pesquisa conduzida por Leite (2015). De fato, observa-se que 

há uma dissociação no que os gestores percebem e no que é percebido pelos operadores, sendo 

os gestores propensos a ter uma maior percepção de que as regras são seguidas e o sistema de 

gestão de segurança cumpre seus objetivos, reforçando também o que foi levantado na revisão 

da literatura. 

 
ANOVA – Nível hierárquico considerando cada grupo de questões 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Gestores G1 16 57,71429 3,607143 0,27619   
Operadores G1 46 129,1429 2,807453 0,276841   

       

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 7,591522 1 7,591522 27,43806 2,2E-06 4,001191 

Dentro dos grupos 16,60071 60 0,276678    

       
Total 24,19223 61         

 
A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os dois níveis 

hierárquicos em estudo (operadores e gestores) e por grupo de questões resultou em um valor 

F de 27,44 em relação a um F crítico de 4,00 para o Grupo de questões 1. Isso significa que há 

evidência de diferença significativa nas médias das respostas obtidas para os níveis hierárquicos 
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considerando as questões do Grupo 1, alinhado com o resultado encontrado na análise 

considerando a variação apenas por nível hierárquico. 

 
RESUMO       

Grupo Contagem Soma Média Variância   
Gestores G2 16 53,25 3,328125 0,34974   
Operadores G2 46 121,275 2,636413 0,186585   

       

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 5,679848 1 5,679848 24,98025 5,33E-06 4,001191 

Dentro dos grupos 13,64241 60 0,227374    

       
Total 19,32226 61         

 
A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os dois níveis 

hierárquicos em estudo (operadores e gestores) e por grupo de questões resultou em um valor 

F de 24,98 em relação a um F crítico de 4,00 para o Grupo de questões 2. Isso significa que há 

evidência de diferença significativa nas médias das respostas obtidas para os níveis hierárquicos 

considerando as questões do Grupo 2, alinhado com o resultado encontrado na análise 

considerando a variação apenas por nível hierárquico. 

 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Gestores G3 16 66,45 4,153125 0,13649   
Operadores G3 46 190,0167 4,130797 0,291777   

       

       
ANOVA       
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,005918 1 0,005918 0,023396 0,878946 4,001191 

Dentro dos grupos 15,17733 60 0,252955    

       
Total 15,18324 61         

 
A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os dois níveis 

hierárquicos em estudo (operadores e gestores) e por grupo de questões resultou em um valor 

F de 0,02 em relação a um F crítico de 4,00 para o Grupo de questões 3. Isso significa que não 
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há evidência de diferença significativa nas médias das respostas obtidas para os níveis 

hierárquicos considerando as questões do Grupo 3. 

O resultado sugere que, conforme resultado obtido na análise de variância (ANOVA) 

considerando-se apenas a variância nos resultados entre os grupos de questões, existe um nível 

de conscientização tal que torna possível o entendimento que segurança operacional e segurança 

ocupacional são igualmente importantes, e esse entendimento é comum tanto aos operadores 

quanto aos gestores, conforme demonstrado na análise. 

È possível supor, ainda que não tenha sido objeto dessa pesquisa, alguns fatores que 

possam explicar esse resultado, entre eles os treinamentos realizados tanto por gestores quanto 

pelos operadores, que contribuem para uma maior percepção dos riscos a que estão expostos e 

para o fato de que ambos, gestores e operadores, estão sujeitos a riscos de segurança 

ocupacional e operacional e portanto reconhecem a necessidade de ter controles efetivos para 

ambos. 

 

ANOVA – Nível hierárquico considerando cada unidade 

 RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Gestores Unidade A 15 60,05 4,003333 0,207836   
Operadores Unidade 
A 51 174,5179 3,421919 0,691687   

       

       
ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 3,918224 1 3,918224 6,688162 0,011991 3,990924 

Dentro dos grupos 37,49406 64 0,585845    

       
Total 41,41229 65         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os dois níveis 

hierárquicos em estudo (operadores e gestores) na Unidade A resultou em um valor F de 6,69 

em relação a um F crítico de 3,99. Isso significa que há evidência de diferença significativa nas 

médias das respostas obtidas para os níveis hierárquicos, considerando apenas a Unidade A, 

alinhado com o resultado encontrado na análise considerando a variação apenas por nível 

hierárquico. 
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RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Gestores Unidade B 15 56,09643 3,739762 0,22158   
Operadores Unidade 
B 45 148,7036 3,304524 0,51173   

       

       
ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 2,131112 1 2,131112 4,824862 0,032063 4,006873 

Dentro dos grupos 25,61825 58 0,441694    

       
Total 27,74936 59         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os dois níveis 

hierárquicos em estudo (operadores e gestores) na Unidade B unidade resultou em um valor F 

de 4,82 em relação a um F crítico de 4,01. Isso significa que há evidência de diferença 

significativa nas médias das respostas obtidas para os níveis hierárquicos, considerando apenas 

a Unidade B, alinhado com o resultado encontrado na análise considerando a variação apenas 

por nível hierárquico. 

 

RESUMO       
Grupo Contagem Soma Média Variância   

Gestores Unidade C 18 61,26786 3,40377 0,475107   
Operadores Unidade 
C 42 117,2131 2,790788 0,692687   

       

       
ANOVA       

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 4,734409 1 4,734409 7,527912 0,00807 4,006873 

Dentro dos grupos 36,47701 58 0,628914    

       
Total 41,21142 59         

 

A análise de variância (ANOVA) com fator único, comparando os dois níveis 

hierárquicos em estudo (operadores e gestores) na Unidade C unidade resultou em um valor F 

de 7,52 em relação a um F crítico de 4,01. Isso significa que há evidência de diferença 

significativa nas médias das respostas obtidas para os níveis hierárquicos, considerando apenas 
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a Unidade C, alinhado com o resultado encontrado na análise considerando a variação apenas 

por nível hierárquico. 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 
Essa dissertação teve como objetivo avaliar a confiabilidade dos dados utilizados para 

monitorar os indicadores de desempenho de segurança ocupacional e segurança operacional, 

através do estudo da percepção dos trabalhadores em relação a subnotificação de informações 

e da possível priorização de segurança ocupacional ou operacional em detrimento da outra. 

A análise dos indicadores de desempenho apurados de 2014 a 2016 demonstrou que a 

empresa vem falhando sistematicamente em atingir as metas estabelecidas. Uma vez que a 

empresa em estudo possui sistemas de gestão de segurança ocupacional e operacional 

implantados, isso demonstra que um dos principais objetivos de um sistema de gestão não vem 

sendo atingido e consequentemente não se evitam perdas que geram custos para a organização. 

Além disso, ressalta-se que duas interdições realizadas por uma agência reguladora comprovam 

a fragilidade do sistema de gestão implantado, incluindo o sistema de monitoramento de 

desempenho e seus desdobramentos, como a tomada de ações corretivas. 

Em seguida, foi aplicado um questionário de percepção dos trabalhadores em relação a 

subnotificação de casos de segurança ocupacional, segurança operacional e uma possível 

priorização de um sistema de gestão em detrimento do outro.  

Os resultados demonstram que, existem em maior ou menor grau, diferentes níveis de 

percepção em relação a subnotificação de casos relacionados a segurança ocupacional e 

segurança operacional, estando essas diferenças de percepção evidentes entre as diferentes 

unidades e entre diferentes níveis hierárquicos.  

Já a diferença de percepção entre operadores e gestores, corroborando resultados de 

outras pesquisas realizadas, demonstrou que no geral gestores tem uma visão mais positiva em 
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relação a situações de subnotificação do que operadores, tendendo os operadores a perceber um 

maior nível de subnotificação. Essa situação se repetiu para todas as unidades. 

Porém, ao avaliar a percepção de gestores e operadores em relação a uma possível 

priorização na gestão de segurança ocupacional ou operacional, os resultados demonstraram 

que não há uma diferença nas médias obtidas para operadores e gestores, o que sugere já haver 

sido construído um nível de conscientização tal que permite a ambos, gestores e operadores, 

perceber que essa priorização não deve ocorrer, pois ambos são na verdade complementares. 

Ainda em relação uma possível priorização na gestão de segurança ocupacional em 

relação a segurança operacional, há uma média maior nos resultados considerando o conjunto 

de empregados (gestores e operadores) em relação às situações de subnotificação, o que sugere 

haver um maior nível de concordância que a empresa não direciona seus esforços para a gestão 

de segurança ocupacional em detrimento da segurança operacional ou vice versa. 

O questionário de pesquisa, na medida em que permitiu obter as percepções de 

subnotificação nos casos relacionados à segurança ocupacional e operacional assim como a 

possível priorização de um e detrimento do outro, demonstrou que existe uma oportunidade de 

melhoria na forma como os indicadores são apurados, consolidados e, em última análise, na 

forma como os indicadores de desempenho são gerenciados na organização. 

Apesar da inegável importância dos indicadores de desempenho e seu papel dentro do 

sistema de gestão, devem ser desenvolvidos mecanismos e ferramentas que permitam uma 

melhor acuracidade nos dados obtidos, reduzindo as situações de subnotificação que acabam 

por distorcer os resultados e, portanto, impedem que os indicadores sejam utilizados como uma 

ferramenta eficiente de aferição de desempenho e suporte ao processo de definição de ações de 

melhoria necessárias para evitar perdas, sejam elas acidentes de trabalho, interdições após 

auditorias de agências reguladoras, ou outras. 

Os gestores, por sua vez, devem assumir um papel ativo nesse processo de melhoria. 

Como visto na revisão da literatura, seu papel é fundamental não apenas pela liderança que 

exercem e seu poder de influência em relação aos funcionários como um todo, mas também 

porque podem funcionar como uma barreira, impedindo que situações sejam reportadas e 

portanto distorcendo os indicadores, que passam a apresentar melhores resultados porém que 

não correspondem a realidade operacional. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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Como proposta de trabalho futuro em decorrência dessa pesquisa, sugere-se a realização 

de um estudo comparativo com outra empresa atuante no mesmo segmento. Dessa forma, seria 

possível avaliar a extensão em que as falhas nos processos de monitoramento de desempenho 

através de indicadores de desempenho, são características da empresa estudada ou comuns no 

setor.  

Pode-se ainda aprofundar o estudo na pesquisa dos fatores que levam diferentes 

unidades operacionais, sujeitas ao mesmo sistema de gestão, a apresentarem resultados 

diferentes na percepção dos empregados, gestores e operacionais, em relação a situações de 

subnotificação e possível priorização de um aspecto da segurança em detrimento de outro. 

Outra proposta seria estender esse estudo a outros tipos de questões não consideradas, 

como as subnotificações de problemas relacionados à gestão ambiental, indicadores de 

manutenção e qualidade, dentre outros. 

Seria ainda possível fazer o mesmo estudo em uma empresa de um diferente segmento. 

Essa comparação poderia demonstrar se o segmento da empresa influi (ou pode influir) no grau 

de subnotificação existente ou ainda em uma possível priorização de segurança operacional ou 

segurança ocupacional. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Atividade exercida: (  ) Gestor  (  ) Operacional 

 

1) Nunca ouvi casos de acidentes leves, como pequenos cortes ou queimaduras de primeiro 

grau, em que não foi realizado o registro oficial conforme procedimento da empresa 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

2) Já ouvi casos em que o funcionário, após um acidente, não pode retornar para suas 

atividades normais tendo que temporariamente exercer outras funções e esse caso não foi 

registrado de forma oficial conforme procedimento da empresa 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

3) Nunca ouvi casos de funcionários que tiveram que desembarcar devido a um acidente 

e não puderam retornar no dia seguinte e esse caso não foi registrado de forma oficial 

conforme procedimento da empresa 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

4) Já ouvi casos de funcionários que após sofrer um acidente tiveram que passar por 

acompanhamento médico periódico a bordo e esse caso não foi registrado de forma oficial 

conforme procedimento da empresa 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 
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5) Já ouvi casos de funcionários que receberam orientação de seus superiores de não 

formalizar casos de acidentes leves para não piorar os indicadores de segurança do 

trabalho da embarcação 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

6) A cultura da embarcação é de formalizar todos os acidentes, por menores que sejam as 

lesões causadas, pois entende-se que o tratamento correto dos acidentes pode evitar 

ocorrências futuras 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

7) Sou permanentemente incentivado a notificar todas as ocorrências usando os canais 

oficiais de comunicação previstos nos procedimentos da empresa 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

8) Sei de casos em que registros de desvios tem seus prazos postergados sem justificativa 

para que não fiquem em atraso no sistema 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

9) Minha percepção é que a empresa trata os desvios com seriedade, gerenciando os 

prazos e as ações para garantir que sejam eliminados de forma definitiva 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

10) Já ouvi casos em que equipamentos críticos de segurança, como sistema de combate a 

incêndio ou geradores de emergência, tiveram o prazo de manutenção vencida e o mesmo 

foi apenas atualizado no sistema para que não fosse reportado como atraso 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

11) Nunca soube de situações em que o sistema de manutenção foi alterado indevidamente 

para evitar que alguma manutenção aparecesse como atrasada 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

12) Já soube de casos em que mudanças foram realizadas nos processos, equipamentos ou 

pessoas e o processo de gerenciamento de mudanças não foi aberto conforme os 

procedimentos da empesa determinam 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

13) Nunca soube de casos em que um processo de gestão de mudança teve seus prazos 

atualizados no sistema para evitar que aparecesse como atrasado 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 
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14) Os sensores existentes no meu setor, quando inibidos, são devidamente identificados e 

atualizados nas planilhas de controle 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

15) Já ouvi casos em que incidentes de alto potencial, como vazamento de gás ou incêndios 

ocorreram e não foram registrados no sistema conforme procedimentos da empresa 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

16) Já soube de situações em que para atingir os indicadores de segurança operacional, 

como manutenção de equipamentos críticos ou quantidade máxima de sensores inibidos, 

procedimentos de segurança do trabalho foram descumpridos 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

17) Meus superiores valorizam a segurança de processo da mesma forma que valorizam 

a segurança dos funcionários durante a execução das atividades 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

18) Sinto-me confortável em não usar os equipamentos de segurança adequados caso seja 

necessário para executar uma manutenção crítica 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

19) Considero muito mais perigosa a execução de atividades como trabalhar em altura ou 

em espaço confinado do que gerenciar uma mudança de forma errada, pois o risco para 

minha segurança é muito maior ao executar tarefas 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

20) Entre um treinamento de segurança do trabalho, como montagem de andaime ou 

entrada em tanque, ou um treinamento de segurança de processo, como identificação de 

mudanças ou identificação e manutenção de sistemas/equipamentos críticos, considero 

que segurança de processo deva ter prioridade pois é mais importante 

(  ) Concordo totalmente         (  ) Concordo em grande parte   (  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo em grande parte   (  ) Discordo totalmente     (  ) Não sei responder / Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – DETALHAMENTO DAS 17 PRÁTICAS DE GESTÃO DO SGSO 
 

 Práticas de Gestão relativas a Liderança, Pessoal e Gestão 
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Pratica 1: Cultura de segurança, compromisso e responsabilidade gerencial 

Determina a obrigatoriedade da adoção de uma política de segurança operacional, 

valores e estrutura organizacional com responsabilidades e atribuições relacionadas à segurança 

operacional.  

Determina claramente a obrigatoriedade da participação dos gerentes das instalações 

nas atividades relacionadas à segurança operacional, porém estabelece que essa definição de 

atribuição e responsabilidades deva se estender a toda força de trabalho. 

Requer também a criação de um sistema de comunicação para informar a força de 

trabalho sobre política, valores, metas e planos para alcançar o desempenho esperado. 

Por fim, determina a obrigatoriedade do planejamento e disponibilização de recursos 

necessários para implantação e manutenção do sistema de gerenciamento de segurança 

operacional. 

 

Pratica 2: Envolvimento do pessoal 

Determina os requisitos para garantir o envolvimento, conscientização e participação da 

força de trabalho na aplicação do sistema de gerenciamento de segurança operacional. 

Pratica 3: Qualificação, treinamento e desempenho do pessoal 

Requer o estabelecimento de uma estrutura organizacional, estabelecendo funções e 

tarefas e, a partir disto, definir os níveis de treinamento, competência, habilidade e 

conhecimentos específicos necessários para o exercício da função, priorizando-se aquelas que 

possam afetar a segurança operacional. 

Define também os três níveis de treinamentos a serem considerados: treinamento de 

conscientização, treinamento geral e treinamento especializado. 

Por fim, requer que os mesmos requisitos sejam aplicados às contratadas que prestam 

serviço na instalação. 

 

Pratica 4: Ambiente de trabalho e fatores humanos 

Define a obrigatoriedade da promoção de um ambiente de trabalho adequado e que 

considere os fatores humanos durante todo ciclo de vida da instalação. Ressalta-se, dentre seus 
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requisitos, que nas fases de projeto, construção, instalação e desativação devem ser aplicados 

códigos e padrões relativos a ambiente de trabalho e fatores humanos. 

 

Pratica 5: Seleção, controle e gerenciamento de contratadas 

Estabelece que a empresa deva definir critérios de seleção e avaliação de contratadas 

considerando critérios de segurança operacional. Reforça a necessidade dos requisitos de 

treinamento, conscientização e competência para as contratadas. 

 

Pratica 6: Monitoramento e melhoria contínua do desempenho 

Define a obrigatoriedade da definição de indicadores de desempenho, especialmente os 

proativos, para monitorar as condições que possam dar início ou contribuir para a ocorrência 

de acidentes operacionais. 

Requer também o estabelecimento de objetivos e metas relacionadas à segurança 

operacional e sua revisão periódica, com a adoção de ações corretivas quando é constatado 

desempenho insuficiente. 

Por fim, determina a obrigatoriedade de se manter procedimentos para medir e 

monitorar regularmente as principais características de suas operações e atividades que possam 

causas incidentes. Isso inclui o atendimento a todos os requisitos legais aplicáveis a suas 

atividades. 

 

Pratica 7: Auditoria 

Define as regras para um programa de auditoria interna, inclusive determinando 

intervalos obrigatórios, de forma que seja possível avaliar a eficácia da implementação e 

manutenção do sistema de gerenciamento da segurança operacional. 

Estabelece ainda a obrigatoriedade de avaliar os desvios apontados e implantar ações de 

correção, informando o andamento à força de trabalho. 

 

Pratica 8: Gestão da informação e da documentação 

Define a obrigatoriedade de procedimentos de controle para as documentações 

relacionadas à segurança operacional, incluindo responsabilidades na gestão da informação e 

garantir o acesso adequado as informações necessárias para execução dos trabalhos.  



94 

 

Pratica 9: Investigação de acidentes 

Descreve os requisitos a serem atendidos para a condução da investigação de todos os 

acidentes que sejam relacionados à segurança operacional. Considera, nesses requisitos, todas 

as etapas necessárias para a investigação: organização da investigação, execução da 

investigação, ações corretivas e ações preventivas.  

 Práticas de Gestão relativas a Instalações e Tecnologia 

Pratica 10: Projeto, construção, instalação e desativação 

Descreve os requisitos a serem considerados no sistema de gerenciamento de segurança 

operacional nas fases de projeto, instalação, operações e desativação, ou seja, todo ciclo de vida 

da instalação. 

Aborda de forma detalhada o conceito de segurança de projeto, referenciando a 

obrigatoriedade de se considerar e adotar as normas, padrões da indústria e boas práticas de 

engenharia. Requer ainda que a minimização da exposição humana as consequências de falhas 

de equipamentos ou sistemas seja uma premissa básica na concepção de instalações. 

 

Pratica 11: Elementos críticos de segurança operacional 

Estabelece os requisitos para identificação e gerenciamento de elementos críticos de 

segurança operacional, considerando: equipamentos críticos, sistemas críticos e procedimentos 

críticos. Isso inclui a adoção de medidas temporárias para suprir a falta de equipamentos ou 

sistemas críticos devido a falhas, degradação ou estarem fora de operação por quaisquer outros 

motivos. 

Pratica 12: Identificação e análise de riscos 

Estabelece os requisitos para identificação e análise de riscos que podem gerar 

incidentes, em todas as fases do ciclo de vida da instalação. Explicita a necessidade da adoção 

de ferramentas reconhecidas para a análise de risco e com resultados devidamente 

documentados. 

Define claramente os tipos de análise de risco a serem consideradas, a metodologia de 

identificação e análise, critérios para execução da análise e elaboração de relatório e por fim 
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como documentar os resultados e garantir a implantação das recomendações oriundas das 

análises de risco. 

 

Pratica 13: Integridade mecânica 

Descreve os requisitos para planejamento de inspeção, teste, manutenção e suprimento 

de materiais, a fim de se buscar a integridade mecânica de seus sistemas, estruturas e 

equipamentos críticos para segurança operacional. 

Define também os requisitos para controle das atividades relacionados a este tópico e 

documentação dos resultados, incluindo-se a avaliação. 

 

Pratica 14: Planejamento e gerenciamento de grandes emergências 

Descreve os requisitos para planejamento e gerenciamento de grandes emergências, 

considerando-se os cenários existentes e a complexidade da atividade, instalação ou operação 

analisada. 

Define os requisitos mínimos a estar no plano de resposta a emergência, gestão dos 

recursos de resposta e sistemas de comunicação. Por fim, define critérios para a execução de 

exercícios simulados e revisão do plano de emergência. 

 

 Práticas de Gestão relativas a Práticas Operacionais 

Pratica 15: Procedimentos operacionais 

Determina os requisitos para o gerenciamento da segurança operacional no 

estabelecimento de procedimentos visando a operação segura. 

Detalha, como mínimo, a necessidade de procedimentos para partida e desativação e 

operações simultâneas, além de outros conforme necessidade considerando-se os processos e 

riscos envolvidos. 

 

Pratica 16: Gerenciamento de mudança 

Determina os requisitos a serem considerados no gerenciamento de mudanças, para que 

mudanças temporárias ou permanentes com potencial de causar impacto na segurança 

operacional sejam gerenciadas de forma a controlar e reduzir os riscos aos níveis aceitáveis. 
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São consideradas para efeito dessa prática mudanças em operações, procedimentos, 

padrões, instalações ou pessoas. 

 

Pratica 17: Práticas de trabalho seguro e procedimentos de controle em atividades 

especiais 

Descreve os requisitos a serem considerados para controlar e gerenciar os riscos para a 

segurança operacional de atividades especiais não cobertas pelas outras práticas do 

regulamento. 

Explicitamente cita os requisitos para estabelecimento de um sistema de Permissão de 

Trabalho para controle dessas atividades e também o monitoramento adequado para garantir a 

execução conforme condições estabelecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


