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RESUMO 

 

 

 

 

 

As empresas têm investido cada vez mais na segurança do trabalho, visando à redução de 

acidentes. O investimento em segurança é muito importante, porém os conjuntos de 

informações relativas às medidas de prevenção podem ter seu entendimento diferenciado nos 

níveis hierárquicos da empresa. Esta pesquisa visou investigar a percepção da segurança do 

trabalho na área operacional, além de comparar essas informações em níveis hierárquicos 

diferentes de uma empresa. A metodologia utilizada contemplou a análise de fontes 

bibliográficas e um roteiro de entrevistas com 111 pessoas, entre lideranças e operadores do 

complexo portuário de uma mineradora de grande porte sediada no Rio de Janeiro. O 

instrumento de coleta de dados utilizado para levantamento da percepção dos empregados foi 

um questionário, com base em uma escala de concordância e onde foram realizadas 

comparações nas proporções das respostas. Os resultados desta pesquisa apontam para algumas 

diferenças significativas de percepção entre lideranças e operadores, bem como apontam 

percepções variadas em questões distintas. O diagnóstico a partir desses resultados traz 

informações relevantes para formulação e reformulação das políticas de segurança da empresa.  

 

Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Acidentes. Níveis Hierárquicos e Percepção. 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Companies have increasingly invested in safety, in order to reduce accidents. 
Investment in security is very important, but the sets of information on prevention 
measures may have distinctive understanding according to hierarchical levels of the 
company. This research aimed to investigate the perception of security in the 
operational area, and compare this information at different hierarchical levels of a 
company. The methodology included the analysis of literature sources and a script of 
interviews with 111 people, including leaders and operators of the port complex of a 
large mining company based in Rio de Janeiro. The data collection instrument used to 
survey the perception of the employees was a questionnaire, based on an agreement 
scale and where comparisons were made in the proportions of responses. These 
results point to some significant differences in perception between leaders and 
operators as well as point varying perceptions on different issues. The diagnosis from 
these results presents relevant information for the formulation and reformulation of the 
company's security policies. 
 

Keywords: Safety. Accidents. Hierarchical Levels and Perception.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

A segurança do trabalho dentro da empresa é uma questão que está relacionada tanto 

na atividade realizada pelo empregado como na gestão do empregador. Quando ocorre um 

acidente de trabalho, diferentes áreas são envolvidas no evento. Para o acidentado há um custo 

humano para ele mesmo e para sua família, devido aos possíveis traumas físicos e psicológicos 

que podem ser causados devido ao acidente. Por outro lado, o custo dos acidentes tende a 

sensibilizar as empresas, levando elas a promoverem a saúde e segurança nos ambientes 

laborais e dessa forma possibilitar os avanços na legislação, na fiscalização e no conhecimento 

sobre gestão de SST. 

Os acidentes de trabalho no Brasil causam diversas repercussões, inclusive de ordem 

jurídica. Nos menos graves, onde o empregado tem de se ausentar por período inferior a quinze 

dias, a empresa não poderá contar com a sua mão de obra afastada por causa do acidente e terá 

de arcar com os custos econômicos dessa relação empregador/empregado. Nos mais graves os 

acidentes geram custos para o Estado, pois o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS tem 

de administrar a prestação de benefícios e até pensão por morte.  

Conforme dispõe no art. 19 da Lei de benefícios da Previdência Social 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 a morte ou a perda ou redução, permanente 

ou temporária, da capacidade para o trabalho.  

Segundo Brandão (2009, p.08), acidentes de trabalho podem comprometer a 

competitividade das empresas e até a sua sobrevivência, pois elevam os custos, reduzem a 

produtividade devido à baixa disponibilidade de pessoal e clima organizacional, além de 

poderem afetar a imagem da organização perante a sociedade. Geram grandes problemas para 

as pessoas (acidentados) e seus familiares, assim como para o país.  

Para Hilion (2011, p.10), é necessário analisar as maneiras de pensar (percepções) e 

de agir dos trabalhadores (comportamentos), de forma a compreender a relação entre a realidade 

e as construções simbólicas feitas por cada indivíduo.  
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Almeida (2008) entende que na análise de eventos adversos os conceitos relativos às 

tarefas e às atividades dos trabalhadores são fundamentais. Deve-se sempre buscar 

compreender a tarefa e a atividade dos trabalhadores envolvidos no evento, inclusive daqueles 

mais afastados do ocorrido, como os que conceberam o sistema e os que o gerenciam. Um 

acidente de trabalho nunca envolve somente as vítimas. Comparar o que ocorreu com o que 

deveria haver ocorrido não permite compreender a situação nem efetivar a prevenção. Os 

acidentes sinalizam a ocorrência de constrangimentos em situações de trabalho.  

Segundo Bley (2005), o processo de percepção do risco pelo homem nem sempre é 

objetivo, ou quem sabe racional, mas fortemente influenciado por fatores diversos que variam 

de indivíduo para indivíduo. “Percepção de riscos e comportamento seguro não são sinônimos”. 

Para Bley é possível que a pessoa perceba que pode se machucar e escolha fazer o serviço assim 

mesmo. Se existir pressão desmedida por produção, heroísmo, condições de trabalho precárias, 

despreparo, o fato de perceber os riscos não levará, isoladamente, a uma mudança de atitudes. 

O comportamento seguro é um resultado de fatores (internos ao indivíduo e do ambiente de 

trabalho) que permitem às pessoas agir de maneira preventiva no trabalho. 

 Sobre esse aspecto, é possível imaginar que as percepções de segurança do trabalho 

são diferentes quando vistas por pessoas ou grupos diferentes, em função do seu envolvimento 

e conhecimento quanto ao assunto. A maioria das empresas apresenta uma estrutura 

hierarquizada, com níveis diferentes de autonomia, sendo que cada um deles tem sua 

importância dentro da organização. Apesar da diferença entre eles, os grupos estão interligados, 

pois em parte, dependem um do outro.  

Desta forma, o autor deste estudo considera a necessidade e importância de se 

pesquisar a percepção da segurança do trabalho nos diferentes níveis hierárquicos, a fim de 

conhecer possíveis aspectos que norteiam a ocorrência de acidentes de trabalho nas empresas, 

pois a diferença dessa percepção pode gerar ações divergentes na busca da melhoria da 

segurança. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 
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 Identificar as percepções de segurança do trabalho dos empregados na área 

operacional. 

 Comparar essas percepções de segurança do trabalho nos diferentes níveis 

hierárquicos da empresa. 

 Identificar possíveis discrepâncias nas percepções de segurança do trabalho nos 

diferentes níveis hierárquicos da empresa. 

 Investigar se no planejamento das tarefas, execução das atividades e possíveis 

ocorrências de acidentes, as informações de segurança do trabalho são percebidas 

da mesma forma em todos os níveis hierárquicos. 
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2 SEGURANÇA DO TRABALHO: CONCEITOS, TEORIAS E MÉTODOS 

ASSOCIADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados conceitos sobre segurança do trabalho encontrados 

na literatura, além de teorias e métodos associados que foram desenvolvidos durante a evolução 

deste tema. Muitos conceitos que eram tidos como ideais se alteraram com o passar dos tempos, 

o que leva a imaginar que a segurança do trabalho está sempre se aprimorando, a fim de 

acompanhar as evoluções tecnológicas, legislativas e sociais.   

A literatura parece estar em consenso que quando se trata de acidentes leves, no meio 

rural, nas profissões autônomas, entre outras, o controle é mais difícil, sendo registrados 

somente os acidentes graves, onde há a uma intervenção médica ou mesmo o óbito. Soma-se 

tudo isso ao possível medo que o empregado tende a ter em comunicar um acidente ocorrido 

com ele próprio ou colega de trabalho para o empregador, devido a possíveis represálias que a 

empresa poderia adotar. 

Segundo Baumecker, Khouri & Forte (2010, p. 10), vários são os eventos adversos 

relacionados aos acidentes de trabalho:  

 

 Acidentes de trabalho causam sofrimento e problemas para as pessoas. 

 Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho geram custo elevado para as 

empresas e para a sociedade. 

 Análises de eventos adversos constituem importante ferramenta para o 

desenvolvimento e refinamento do sistema de gerenciamento de riscos. 

 Adequada avaliação das condições de segurança e saúde proporciona 

conhecimento dos riscos associados com as atividades laborais, contribuindo para 

a transformação das condições de trabalho. 

 Medidas de controle de risco bem planejadas, associadas com supervisão 

adequada, monitoramento e gestão efetiva de Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST), podem contribuir para que as atividades no trabalho sejam mais seguras. 

 A Norma Regulamentadora (NR) 05 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

determina que as empresas capacitem os trabalhadores membros da CIPA para 

realizar análises de acidentes de trabalho. 
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 A NR 05 exige ainda que os empregados membros da CIPA monitorem as 

condições de SST, fornecendo aos trabalhadores informações sobre riscos e 

medidas de controle. 

 A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXVIII, estabelece indenização 

por danos decorrentes do trabalho. 

 

Desta forma é possível imaginar que os acidentes de trabalho constituem fator 

relevante para a estratégia das empresas, em função do potencial de abrangência e de 

importância frente às instituições do governo, opinião pública, mão de obra executante e outros 

setores da sociedade. 

Segundo Dejours (1992, p. 02), “[...] no século XIX, a luta pela sobrevivência operária 

era assustadora, os salários muito baixos, promiscuidade, falta de higiene, esgotamento físico, 

acidentes de trabalho, 12, 14, até 16 horas de trabalho ao dia, crianças de três anos na lavoura 

etc. Saúde, em relação à classe operária era pior ainda, a miséria operária predominava”. Nessa 

época, as pessoas passaram a trabalhar nas fábricas e a consequência é que o número de 

acidentes do trabalho cresceu muito. 

Para Ferraz (1999, p.51), “As primeiras abordagens organizacionais sistematizadas 

não estavam preocupadas com os aspectos de saúde física ou mental dos trabalhadores. Antes, 

os objetivos que norteavam tais abordagens estavam mais relacionados ao desenvolvimento 

econômico, seja da empresa seja do trabalhador”. Dessa forma, com a proposta de se obter 

ganhos de produtividade, criou-se a necessidade de se preservar o potencial humano como 

forma de garantir a produção, surgindo assim às primeiras leis de proteção ao trabalho na 

Inglaterra, França, Alemanha e Itália.  

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p.97), a revolução industrial na 

Inglaterra estimulou o crescimento da produção nas minas de carvão de modo extraordinário 

durante todo o século XIX. Infelizmente, o balanço dos acidentes mortais estava à altura. Assim, 

durante todo o século XIX, as explosões de gás liberado nas galerias subterrâneas mataram 

35.000 mineradores. Essas catástrofes repetidas, cada dia mais relatadas e denunciadas nos 

jornais, junto com a presença de uma fração progressista entre os membros do patronato 

minerador, levaram o governo inglês a legislar, regulamentar e inspecionar para forçar as 

empresas mineradoras a se ocupar com a segurança, começando pela ventilação das minas 

subterrâneas. 
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Na África, Ásia, Austrália e América Latina os comitês de segurança e higiene 

nasceram logo após a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1919, sendo 

o Brasil um dos membros fundadores. Nesse ano foi promulgada a lei brasileira nº 3.724, sendo 

a primeira sobre acidentes de trabalho com o conceito de risco profissional. Em 1930 foi criado 

o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio no governo de Getúlio Vargas e em 1939 foi 

oficializada a criação da Comissão Especial de Prevenção de Acidentes, a CEPA, da Light, 

sendo uma das primeiras empresas com ações na área de segurança do trabalho. Em 1943 é 

criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, onde o capítulo V refere-se à Segurança e 

Medicina do Trabalho. Em 1978 a Portaria 3.214 regulamenta esse capítulo, aprovando as 

Normas Regulamentadoras.  

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p. 98), nos Estados Unidos, a 

existência da profissão de Engenheiro em Segurança (com a exigência de formação e diploma 

de especialista) remonta a 1912, com a criação da Sociedade Americana de Engenheiros de 

Segurança. Até os anos 70, essa abordagem, tendo como eixo a segurança técnica, muito 

contribuiu para reduzir os acidentes industriais e do trabalho porque ela desenvolveu conceitos 

(por exemplo, os conceitos de defesa em profundidade, as redundâncias etc.) e as técnicas para 

identificar e avaliar os riscos e para contê-los, reduzi-los e eliminá-los na fonte. 

Com o passar do tempo, várias outras correntes vieram em favor dos trabalhadores e 

através de muitas lutas, as conquistas começaram a acontecer, como jornada de oito horas, 

descanso semanal, aposentadoria e a segurança e higiene dos trabalhadores começaram a serem 

discutidas, mesmo sabendo-se que os acidentes continuavam a acontecer. 

Segundo entendimento de Llory (1999), nos anos 80 ocorreram diversos acidentes de 

grande relevância mundial. A explosão da nave espacial Challenger e o acidente nuclear de 

Chernobyl tiveram, em ambos os casos, o erro humano como explicação para tais 

acontecimentos e, por consequência, nessa época surgiu uma preocupação ainda maior com o 

fator humano em diversas indústrias e empresas. O interesse demonstrado por esse fator 

humano permitiu, num primeiro momento, melhorias nas interfaces homem-máquina 

concebidas no plano ergonômico, processos mais legíveis e estruturados, atenção à análise dos 

incidentes, formação mais aprofundada dos operadores etc. 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p. 66), a análise do acidente da nave 

espacial Challenger, em 1986, evidenciou o papel das mudanças organizacionais que ocorreram 

com a National Aeronautics and Space Administration (NASA) nos anos anteriores. Desde 

então, numerosos conhecimentos foram produzidos a respeito das características 
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organizacionais que aumentam a probabilidade de um erro e diminuem a da sua recuperação. 

Seguem alguns desses sintomas: 

 

 As pressões produtivas (exercidas internamente e pelos clientes) levam o sistema para 

mais perto de seus limites de funcionamento. Contradições aparecem entre as regras 

de segurança e as exigências de produção, mas geralmente elas são arbitradas a favor 

da produtividade. 

 O fato de um trabalhador alertar sobre essa situação é interpretado como um sinal de 

má vontade em melhorar a produtividade. A dúvida é tratada como sinal de falta de 

profissionalismo, ao passo que é valorizado o fato de “não existir um problema”. Os 

trabalhadores e os prestadores de serviço que constatam internamente uma “pequena” 

anomalia não a declaram e inventam uma solução. Os “desvios” são banalizados. 

 Os alertas que, apesar de tudo, chegam a ser expressos são negligenciados, pois são 

atribuídos “a pessoas que nunca estão satisfeitas”. 

 Os serviços e as equipes são colocados em concorrência internamente e com os 

prestadores de serviços. A retenção da informação torna-se um meio de ser mais eficaz 

que a equipe “adversária”. Os relatos de intervenção de manutenção mencionam quase 

sempre “Nada a relatar”. 

 O discurso formal sobre a segurança permanece imutável ou se reforça, mas as formas 

de troca de experiências que poderiam acontecer mais próximas do campo (retorno 

coletivo de experiência sobre incidentes, elaboração dos procedimentos pelas equipes) 

são suspensas, pois não têm valor agregado imediato. 

 As campanhas gerenciais de comunicação são desconectadas da realidade do campo e 

a interpretação do seu sentido é duvidosa, mesmo para os supervisores próximos do 

campo que deveriam difundi-las e se responsabilizar por sua implementação. A equipe 

de supervisores duvida da pertinência das orientações fixadas.   

 Em alguns casos, os próprios representantes dos trabalhadores, convencidos de que há 

um interesse na sobrevida do site ou da empresa e mobilizados pelo mal-estar dos 

assalariados devido às reorganizações, não percebem a degradação do sistema de 

segurança em relação à situação anterior que eles julgavam boa e não consideram 

prioritário se preocupar com a segurança nessas circunstâncias. 
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Em alguns países do mundo, durante as décadas de 80 e 90, deu-se início à implantação 

de sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho, ganhando força nas sociedades 

industriais. No Brasil, isso somente começou a ocorrer a partir da segunda metade da década 

de 90, nas grandes corporações, o que levou a um efeito “cascata”, onde se passou a exigir das 

pequenas e médias empresas a adequação aos sistemas de gestão vigentes. Ao longo do tempo, 

nota-se que melhorias foram realizadas no Brasil, sobretudo com a introdução dos Serviços 

Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), criação de legislação 

específica, avanço tecnológico e concomitantemente com o envolvimento de diversos 

segmentos da sociedade, como sindicatos, membros do governo, trabalhadores e dos 

empresários. 

Segundo Dela Coleta (1989, p.77), os comportamentos, as atitudes e as reações dos 

indivíduos em ambientes de trabalho não podem ser interpretados de maneira válida e completa 

sem se considerar a situação total a que eles estão expostos. O acidente de trabalho, neste 

sentido, pode ser visto como expressão da qualidade da relação do indivíduo com o meio social 

que o cerca, com os companheiros de trabalho e com a organização.  

Para Pontes (2008, p.48), “em qualquer discussão sobre causas e modelos para 

estimativa de custo de acidentes, não se pode esquecer o trabalho pioneiro de Herbert William 

Heinrich”. Em 1931 ele desenvolveu o primeiro e mais conhecido modelo de causa, bem como 

estimativa de custo de acidentes a partir de conclusões baseadas na análise de cerca de 5.000 

casos de empresas seguradas na The Travelers Insurance Company, uma companhia de seguro 

americana, além de realizar nas próprias empresas participantes entrevistas com membros do 

staff dos serviços de administração e produção.  

Segundo Heinrich (1959), os acidentes de trabalho com ou sem lesões são devidos: à 

personalidade do empregado, à prática de atos inseguros e à existência de condições inseguras 

nos locais de trabalho. Disso resulta que as medidas preventivas devem assentar-se sobre o 

controle desses três tipos de causas de acidentes. As medidas dependem do reconhecimento das 

causas que podem ser identificadas por meio da coleta de dados durante a investigação dos 

acidentes. O uso dos quadros estatísticos (baseados nos dados coletados) pode ser considerado, 

portanto, como fundamental para a programação de prevenção de acidentes.  
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As proporções entre os tipos de acidentes, com lesão incapacitante, com lesões não 

incapacitantes e acidentes sem lesão são apresentadas na figura 1. 

                             

 
                Figura 1 - Pirâmide de Heinrich, 1931 

                Fonte: De Cicco & Fantazzini (1977 apud PONTES, 2008) 

 

Para Heinrich (1959) 88% dos acidentes são provocados por atos humanos inseguros, 

10% por condições inseguras e 2% por causas fortuitas / imprevisíveis. De acordo com a 

pirâmide de Heinrich, notava-se que, para um acidente com lesão incapacitante, correspondiam 

29 acidentes com lesões não incapacitantes e 300 acidentes sem lesão. 

 

[...] essa grande parcela de acidentes sem lesão não vinha sendo considerada, até 

então, em nenhum aspecto, nem no financeiro e nem no que tange a riscos potenciais 

que implicariam dano à saúde e vida do empregado, caso algum fator contribuinte (ato 

ou condição insegura) os transformasse em acidentes com perigo de lesão. 
(HEINRICH , 1959) 
 

 

Dessa forma, ele propôs uma sequência cronológica de cinco passos para a ocorrência 

de um acidente, conforme apresentado na figura 2. 

 

                  Figura 2 - Os cinco fatores na sequência do acidente 

                  Fonte: Heinrich, 1959 
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Personalidade, falhas humanas no exercício do trabalho, atos Inseguros e condições 

Inseguras, acidente e lesão. Cada fator atua, de forma sequencial, na seguinte. Assim como na 

matemática, existe uma sequência lógica na ocorrência de um acidente, em que: 

 

 Uma lesão pessoal ocorre somente como resultado de um acidente. 

 Um acidente ocorre somente como resultado de um perigo pessoal ou físico. 

 O perigo pessoal ou físico somente existe devido à falha das pessoas. 

 As falhas das pessoas são inerentes ou adquiridas no ambiente social. 

 

Segundo Heinrich (1959) basta remover uma única peça do dominó para que a 

sequência seja interrompida, evitando, assim, a ocorrência do acidente. Ainda, segundo o 

mesmo autor, as ações de prevenção deveriam se concentrar nos fatores que antecedem a 

ocorrência do evento indesejável, ou seja, o dominó fundamental a ser retirado era o de número 

três, ou seja, o que representa o ato inseguro.  

Para Pontes (2008, p. 52), outro estudioso da área prevencionista foi o engenheiro 

norte-americano Frank Bird que, no princípio da década de 50, tomando por base a indústria de 

seu país, verificou que muitos profissionais do seu ramo acreditavam que a prevenção contra 

acidentes estivesse limitada somente à prevenção contra lesões incapacitantes. Julgava que, 

para haver algum progresso, não se poderia esperar primeiro correr sangue para depois 

reconhecer que houve um acidente ou que havia um problema. Já se sabia, por intermédio da 

teoria de proporcionalidade de Heinrich (1:29:300), que ocorriam aproximadamente 300 

acidentes sem lesão e 29 acidentes com lesão não incapacitante (sem perda de tempo), para 

cada acidente com lesão incapacitante, em um mesmo grupo de acidentes semelhantes, 

originados pela mesma causa próxima. Dessa forma, passou a se preocupar também com os 

acidentes que provocavam lesões sem perda de tempo e com os acidentes sem lesão. Assim, em 

1954, Bird iniciou, na companhia siderúrgica Luckens Steel Company, com mais de 5.000 

empregados, situada na Filadélfia, um programa de controle de danos à propriedade. De 1959 

a 1966, a Luckens Steel Company estabeleceu um programa de controle de todos os acidentes, 

envolvendo uma análise de 75.000 acidentes com danos à propriedade e 15.000 acidentes com 

lesões, dos quais 145 se classificaram com incapacitantes. Esses fatos que se basearam em 

90.000 acidentes, durante um período de sete anos, serviram de base para a teoria de Bird, 
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intitulada Controle de Danos. Assim, Bird chegou à proporção entre acidentes pessoais e com 

danos à propriedade, que deu origem à chamada Pirâmide de Bird, como mostra a figura 3. 

 

 
                  Figura 3 - Pirâmide de Bird. 1966 

                  Fonte: De Cicco & Fantazzini (1977 apud PONTES, 2008) 

 

Na pirâmide de Bird observa-se que para cada acidente com lesão incapacitante, 

ocorriam 100 acidentes com lesões não incapacitantes e outros 500 acidentes com danos à 

propriedade. 

Segundo Pontes (2008) em 1969, ou seja, três anos após ter concluído a série de 

pesquisa na Luckens Steel Company, Bird, estando agora a serviço do Instituto Internacional de 

Controle de Perdas, contribuiu com sua experiência para o estudo sobre acidentes industriais 

que a Insurance Company of North America realizou. Foram analisados 1.753.498 acidentes, 

informados por 297 empresas, que representavam 21 grupos industriais, com 1.750.000 

empregados que trabalharam mais de três bilhões de horas-homem, durante o período de 

exposição analisada. Nesse estudo, foi introduzida também a análise do quase acidente, ou seja, 

acidentes sem lesão ou danos visíveis, pois eles revelam potenciais enormes. 

 A proporção obtida no estudo da Insurance Company of North America, em 1969, 

pode ser melhor visualizada na figura 4. 

   
                   Figura 4 - Pirâmide de Insurance Company of North America, 1969 

                   Fonte: De Cicco & Fantazzini (1977 apud PONTES, 2008) 
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As proporções apresentadas mostram que os quase acidentes ocorrem em proporções 

significativamente maiores e que podem ser maiores ainda se considerar que existe uma grande 

probabilidade de subnotificação desse tipo de evento por parte dos envolvidos. Assim, os quase 

acidentes podem ser entendidos como ocorrências inesperadas que apenas por pouco deixaram 

de se tornar um acidente e que devem ser considerados como avisos daquilo que pode ocorrer. 

Dessa forma, a gestão da Saúde e Segurança do Trabalho nas organizações deveria ter como 

foco não apenas a eliminação e redução de acidentes, mas também dos quase acidentes, criando 

mecanismos que possibilitem a sua detecção, análise e a subsequente implementação de 

medidas de controle. 

Segundo French & Geller (2008), em relação as análises de acidente, se espera que 

seja criada uma comissão de investigação e que ela precisa falar abertamente sobre os vários 

fatores ambientais, comportamentais e pessoais que levaram ao acidente, mas isso não vai 

acontecer se a meta da investigação é encontrar somente uma única razão, ou "causa raiz" para 

a "falha". Os empregados também precisam estar envolvidos no processo de correção real, pois 

eles irão contribuir muito mais, se tiverem uma palavra a dizer no resultado. Para manter a 

participação do empregado nas atividades de segurança, eles devem sentir que o esforço vale a 

pena, é reconhecido e apreciado. 

Segundo o autor deste estudo, nesses casos os planos de ação após análise de um 

acidente tendem a ser: a divulgação no DSS, envio do empregado para treinamento de 

percepção de risco e registro do acidente no SESMT para controle estatístico da empresa. Esse 

círculo vicioso muitas vezes acontece pela própria estrutura corporativa das empresas e, em 

alguns casos, pelos próprios integrantes da comissão de investigação, pois na maioria das vezes, 

eles não possuem conhecimento técnico adequado sobre o assunto ou mesmo não querem que 

o acidente tome proporções maiores que já estão, pois poderiam comprometer a estabilidade 

profissional das pessoas envolvidas no evento. É possível imaginar que haja interesses em se 

mascarar investigações de acidentes de trabalho, como defender uma postura reativa por parte 

da alta direção em colocar a culpa no empregado, imputando-lhe o “erro humano” e 

demandando a demissão do mesmo. Por outro lado, as lideranças tendendo a defender o 

acidentado, visto que eles dependem da sua experiência profissional ou considerável 

conhecimento de uma função específica.  

Segundo o Guia de Análise de Acidentes de Trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego (BAUMECKER, KHOURI & FORTE, 2010), não é definida a utilização obrigatória 

de nenhum método específico, ferramentas ou técnicas para se realizar uma análise de acidente. 
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A escolha deve ser livre e é importante ressaltar que as técnicas são simplesmente meios e não 

soluções definitivas. Para uma investigação ampla, complexa ou tecnicamente exigente, os 

métodos podem ser essenciais ao propiciarem a compreensão de como o acidente ocorreu e 

também quais foram os fatores que possibilitaram que essa ocorrência se estruturasse ao longo 

do tempo. Para o Ministério do Trabalho e Emprego, os métodos baseados na Teoria de 

Sistemas são os que propiciam análises mais abrangentes. Eles partem do princípio de que as 

empresas constituem sistemas sócio-técnicos abertos, nos quais perturbações, inclusive 

advindas do seu exterior, são capazes de desencadear incidentes e acidentes. Tais métodos 

adotam questões direcionadas para a identificação das perturbações e de suas origens. Dentre 

esses métodos destacam-se o de análises de mudanças e o de análise de barreiras. 

Para Baumecker, Khouri & Forte (2010, p.50), “a noção de análise de mudanças 

estabelece que, para a ocorrência de um acidente, deve haver alguma mudança ou variação no 

funcionamento habitual do sistema”. A análise de acidentes baseada em mudanças tende a 

mostrar que mesmo em condições de trabalho precárias podem existir por determinado tempo 

sem que acidentes ocorram. Situações em que há desrespeito flagrante das medidas ou normas 

de segurança demandam pequenas mudanças para a ocorrência do evento adverso. Qualquer 

distração ou alteração na forma habitual de trabalho, mesmo imperceptível, é capaz de 

desencadear acidentes e, nesses casos, há uma falsa aparência de responsabilidade do 

acidentado ou de outros trabalhadores. “Quanto pior a situação de trabalho mais simples é 

culpar o trabalhador”. A condição habitual de trabalho a ser avaliada em um acidente seria 

aquela que existia antes do acidente e que retornará a existir em um tempo mais ou menos longo 

após o evento adverso. Essa distinção é importante porque nas origens de um acidente podem 

estar práticas inadequadas mantidas por muito tempo. Apesar de essas práticas constituírem 

desvios ou violações, muitas delas são aceitas na normalidade do trabalho cotidiano e algumas 

são até necessárias ao bom andamento ou ao aumento da produção.  

Uma característica da análise de mudanças é a necessidade de explicitar o que 

realmente aconteceu ao invés de explicar o ocorrido pelo descumprimento de uma norma ou 

regra específica; ou da ação que deixou de ser realizada pelos trabalhadores; ou ainda da 

proteção exigida que não estava presente.  

A tentativa de explicar o acidente pelo conceito do ato inseguro inviabiliza a ampliação 

do conhecimento do que realmente ocorreu dado que limita a causalidade ao acidentado. Tal 

conceito já está descartado pela literatura científica atual nas análises de acidentes apesar de 

ainda ser encontrado nos meios empresariais. Atrás do que seria o “ato inseguro” há sempre 
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causas mais profundas que explicam o acidente. Assim a tentativa de atuar sobre um suposto 

“ato inseguro” é vã e não traz nenhum resultado concreto para a melhoria da segurança no 

sistema. 

Transformações ocorrem naturalmente nas empresas, porém nem sempre são parte 

integrante dos seus planejamentos. A dinâmica de processos, produtos, sistemas e instalações 

de uma organização sugerem continuamente adequações, ajustes e modificações que as tornem 

mais eficientes, na contínua busca de melhores resultados. O planejamento tem constante 

influência de diversos fatores, obrigando-se a revisões e ajustes no curso de suas atividades. 

Sendo assim, os planos não ficam estáticos, pois sobre eles atuam as mudanças, que são as 

transformações ou evolução do que se planejou inicialmente. Essas mudanças podem trazer 

novos perigos, que se não forem identificados poderão ser responsáveis pela ocorrência de 

eventos indesejados. Isso obriga que todos os envolvidos com sistemas de gestão e no caso 

específico, em segurança e saúde no trabalho, identifiquem previamente os perigos que uma 

mudança, seja qual for, pode trazer a organização. 

Várias são as possibilidades que provocam uma gestão do processo da mudança, como 

a adoção de nova tecnologia ou modificação da existente, alteração de procedimentos, práticas 

de trabalho, especificações de projeto, padrões novos ou revisados, revisão ou instalação de 

máquina ou equipamento, adoção de diferentes tipos ou classes de matéria-prima, mudança de 

estrutura organizacional e mesmo do staff do local, incluindo contratados, adoção ou 

modificação de dispositivos e equipamentos de saúde e de segurança ou de seus métodos de 

controle etc. Sendo assim, por princípio, tudo que se relacione a transformação, alteração, troca 

ou modificação seja entendida como mudança.  

Por vezes, as pessoas acreditam que determinadas alterações são tão óbvias, que não 

requerem a aplicação de procedimentos. Nem sempre o que é evidente para alguns, é totalmente 

compreensível para os outros. As pessoas têm conhecimento, cultura, instruções e crenças 

diferentes e, portanto, não há como considerar que todos na organização conhecem os fatos, por 

mais evidentes que possam parecer. A criação ou introdução de novos elementos, seja por 

fatores externos ou internos, precisam ser avaliadas para identificação do perigo e avaliação 

contínua de risco. 

É possível imaginar que seja importante verificar em uma análise de mudança se novos 

perigos foram encontrados, quais são os riscos associados com os novos perigos, se os riscos 

de outros perigos mudaram e se estas mudanças podem afetar os controles de risco existentes. 

Mudanças impactam em vários aspectos existentes na organização, como a cultura e métodos 
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de trabalho, tecnologias e formas como as pessoas interagem entre si e nos processos sobre os 

quais passarão a atuar. O que mais parece desafiador em uma mudança é conseguir o 

envolvimento das pessoas para com os resultados a serem atingidos e fazer com que se sintam 

importantes nesse processo. As pessoas, direta ou indiretamente, envolvidas na implantação de 

uma mudança têm comportamentos muito diversos em relação a ela. Esses comportamentos 

podem levar o processo de implantação a um grande fracasso ou a um grande sucesso.  

Em relação às barreiras, segundo Taylor (1988 apud ALMEIDA 2008, p.20), elas são 

definidas como equipamentos, construções, ou regras que interrompem o desenvolvimento de 

um acidente. Embora a falha de uma barreira possa contribuir para a ocorrência de um acidente, 

ela não deve ser considerada “em si” como “causa” desse evento.  

Segundo Baumecker, Khouri & Forte (2010, p.58), no que diz respeito à análise de 

barreiras, o acidente envolve a liberação de um fluxo de energia potencialmente perigosa, 

anteriormente controlada por barreiras ou medidas de prevenção existentes no sistema. 

Eventualmente, o sistema poderia não ter barreiras de prevenção ou de proteção e, ainda assim 

conter, temporariamente, aquela energia. Sendo assim, a análise de barreiras consiste na 

identificação das formas de energia liberadas no acidente e das razões que explicam a sua 

liberação. A ênfase é posta na exploração das barreiras de prevenção que existiam ou que 

deveriam existir naquele sistema, as quais seriam capazes de evitar a ocorrência do evento 

adverso em análise. Devem ser exploradas as barreiras de proteção, que são aquelas que não 

evitariam o evento adverso, mas reduziriam as suas consequências.  

O uso desse conceito em análises de acidentes é discutido por autores como Hollnagel 

(2004), Almeida (2006) e Hale et al. (2007 apud ALMEIDA, 2008). Existem diferentes 

classificações de barreiras. Uma das mais simples, baseada em suas características estruturais, 

as divide em: físicas ou materiais, funcionais (ativas ou dinâmicas) e simbólicas. As físicas ou 

materiais incluem cercas, gaiolas etc. As funcionais impedem a realização de certas ações com 

intertravamentos lógicos ou temporais e estabelecem pré-condições sem as quais determinada 

ação não pode ser realizada. Por fim, as simbólicas requerem interpretação para alcançarem 

seus propósitos. 

 

 

O quadro 1 a seguir apresenta exemplos de funções de barreiras correlacionando-as 

com a noção de sistema de barreiras. 
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 Quadro 1 - Exemplos de funções de sistemas de barreiras 

FUNÇÕES DE BARREIRAS SISTEMAS DE BARREIRAS 

Evitar a saída (vazamento) ou entrada 

(penetração) de algo num dado local 

Paredes, portas, restrições físicas a acessos, cercas, filtros, 

válvulas, tanques etc.(exemplo de barreiras físicas) 

Dissipar energia Air bags, sprinklers (exemplos de barreiras funcionais) 

Evitar movimentos ou ações (lógica) 
Códigos de acesso, sequências de ações (exemplo de 

barreiras funcionais) 

Evitar movimentos ou ações 

(mecânica) 

Cadeados, sistemas de intertravamento etc. (exemplos de 

barreiras funcionais) 

Regular ações 
Instruções, procedimentos, normas (exemplos de barreiras 

simbólicas) 

Permissão ou autorização Permissões de trabalho: ordens de serviço (simbólicas) 

Comunicação, dependência 

interpessoal 

Autorização (clearance), aprovação (falta é barreira 

simbólica) 
 Fonte: Rev. Bras. Saúde Ocup., 2008 

   

Segundo Hollnagel (2004 apud ALMEIDA, 2008), não faz sentido utilizar a ideia de 

“causa(s)” de acidentes. É hora de trabalhar com a noção de explicação construída durante a 

análise desses eventos. Para explicar a diferença entre causa e explicação, o autor afirma que 

há um acidente quando determinado número de fatores acontece em conjunto ou se alinha em 

momento específico. Isso não permite afirmar que esse acidente foi causado por um desses 

elementos. Vistos em conjunto, esses fatores e condições constituem uma explicação, uma vez 

que permitem compreender como o acidente aconteceu: “A causa, se é que existe alguma, é a 

concorrência ou coincidência desses vários fatores”. A tendência de procurar mais causas do 

que explicações é bem exemplificada na prática corrente no campo da segurança de análise de 

causa raiz de um acidente. De acordo com essa idéia, seria possível encontrar uma causa que é 

a raiz ou origem dos problemas, especialmente dos incidentes e acidentes. Uma das regras 

adotadas na busca dessas “causas” afirma que a relação de “causa e efeito” entre o fato 

antecedente e sua consequência deve ser claramente demonstrada. Hollnagel critica essa regra, 

afirmando que ela embute pressupostos como as ideias de que:  

 

 nada acontece sem uma causa; 

 partindo do conhecimento do efeito, é possível encontrar essa causa.  

 

Isso também implica que se a “causa” é encontrada e eliminada, o acidente não 

acontecerá novamente. Esses pressupostos estão fortemente enraizados nas abordagens que 
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buscam identificar responsáveis ou definir culpados, de modo a embasar processos e decisões 

judiciais.  

Segundo Almeida (2008, p. 21), “uma das alternativas sugeridas ao uso de abordagens 

sequenciais é o uso da análise funcional estruturada, adotando como princípio básico a 

caracterização da função desenvolvida no sistema”. Pensando no suporte do modelo sistêmico 

de acidente, Hollnagel (2004) propõe ampliar a representação clássica da técnica de análise 

estruturada de quatro (input, output, controle e recursos) para seis conectores, representados 

com a respectiva função por meio de um hexágono (figura 5), criando o Modelo de Acidentes 

de Ressonância Funcional (MARF ou “FRAM”).  

 

 

                                            Figura 5 - Hexágono de Conectores 

                                            Fonte: Rev. bras. Saúde Ocup., 2008 

 

Hollnagel (2004 apud ALMEIDA, 2008), acredita que o uso das seis categorias do 

modelo de acidente é útil para mostrar como se dá a ressonância funcional. Com o modelo, é 

possível discutir como a variabilidade de cada função (input, output, pré-condições, recursos, 

tempo, controles) pode ser afetada pela variabilidade das demais. Assim, cada função mostraria 

dependência ou relações com seis tipos de componentes ou conexões, que poderiam influenciar 

seu desenvolvimento. São elas: os inputs ou condições necessárias ao desenvolvimento da 

função; os outputs ou resultados produzidos pela função; os recursos (hardwares, softwares 

etc.) usados para lidar com os inputs e desenvolver a função consumindo massa, energia, 

informações etc.; os controles ou constrangimentos, que se referem às leis físicas, à organização 

do trabalho, aos sistemas existentes para supervisionar, restringir a função e ajustá-la, quando 

necessário; as pré-condições, das quais a mais importante costuma ser que o passo anterior 

tenha sido completado; e o tempo em que o processo transcorre. A representação sistêmica 

facilita a demonstração de como as conexões de cada função e as funções entre si dependem 

umas das outras. Essa representação também facilita a identificação de variabilidades, como as 



 

 

29 

conexões inesperadas. O aspecto fundamental da ressonância funcional é que a variabilidade 

de qualquer função é afetada pela variabilidade do resto do sistema.  Uma parte importante do 

método FRAM é caracterizar o potencial de cada função assim como do sistema como um todo. 

Segundo Almeida (2008, p.22), o trabalho humano é estritamente social. O 

desenvolvimento de toda atividade depende de materiais e ferramentas, enfim, de condições 

preexistentes que podem interferir no andamento dessa atividade de modo nem sempre 

facilmente perceptível. Além disso, a realização desse trabalho exige constante monitoramento 

e eventuais ajustes visando à manutenção de condições desejadas. Na maioria das situações, o 

monitoramento é atribuído como tarefa adicional e invisível dentro das atribuições prescritas, 

embora seja claramente necessário. Quando uma situação de trabalho é planejada, diversos 

pressupostos são assumidos. A situação ideal considera que Inputs são regulares e previsíveis, 

outras pessoas se comportam como requerido e esperado, demandas e recursos estão 

disponíveis e são compatíveis, condições de trabalho situam-se dentro de limites de 

normalidade, resultados e ações do sistema estarão de acordo com as normas. Infelizmente, no 

cotidiano de trabalho, as coisas não se dão de modo assim tão simples. Com frequência, a 

situação muda e o “trabalho como ele é na realidade” mostra que Inputs são irregulares e não 

previsíveis, há comportamentos inesperados de outras pessoas, acontece variabilidade de 

demandas e recursos que podem ser inadequados ou inacessíveis e os resultados do sistema 

variam consideravelmente. 

Ainda para Hollnagel (2004 apud ALMEIDA, 2008), na prática, as ações humanas 

têm sempre que atender múltiplos critérios de desempenho cambiantes e frequentemente 

conflitantes. Usualmente, as pessoas são capazes de lidar com essa complexidade imposta 

porque podem ajustar o que fazem e como fazem. Os trabalhadores sempre buscam otimizar 

seus desempenhos, fazendo o que lhes cabe da melhor maneira possível com custo mínimo, ou 

seja, sem despender tempo ou esforços desnecessários. O desempenho humano é eficiente 

porque as pessoas aprendem rapidamente a desconsiderar aqueles aspectos ou condições que 

normalmente são insignificantes. Por outro lado, os ajustes atendem às necessidades do sistema 

e não apenas do indivíduo. A eficiência do desempenho do sistema contribui para a regularidade 

do ambiente de trabalho e para a eficiência dos ajustes individuais. Um trabalhador pode fazer 

uma avaliação rápida ao invés de outra mais detalhada, elevar o limiar do desencadeamento de 

determinada ação, omitir checagem prescrita, considerar que a ação necessária foi feita por 

outra pessoa, adiar a tarefa não considerada essencial no momento, repetir a ação que funcionou 

anteriormente, estimular a falsa sensação de segurança. As pessoas agem desse modo tentando 
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ser eficientes e o fazem sendo tão cuidadosas quanto acreditam que seja necessário. Embora 

esse fato não esteja explicitado, esses comportamentos são produtos de negociações e 

dependem do contexto. Se as pressões externas ou internas para completar uma tarefa ou 

cumprir um prazo forem muito altas, as pessoas diminuirão suas demandas de “completude”, 

de fazer do melhor modo que podem, e correrão mais riscos. O mesmo tipo de negociações 

também pode ocorrer no nível organizacional. Assim, uma organização que registra apenas 

eventos negativos pode passar a acreditar que a falta de registros no passado significa que o 

sistema estará seguro no futuro. Pode ainda eliminar checagens duplas e verificações 

independentes ou estabelecer discursos contraditórios com as políticas e as práticas que adotam, 

como aqueles que afirmam que a segurança é prioridade equivalente à produção. As tentativas 

de identificação de causas específicas de um acidente são normalmente de valor limitado: para 

cada acidente ocorrido sempre haverá um conjunto de fatores e condições em interação. Esse 

conjunto é resultado do processo não linear e, por isso, basear a prevenção em elementos 

isolados, escolhidos como “causas”, provavelmente não levará ao sucesso. Em casos de 

acidentes graves, é praticamente garantido que o mesmo conjunto de fatores não se apresente 

novamente, embora isso não exclua a possibilidade de que outro evento leve às mesmas 

consequências.  
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3 PERCEPÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Neste capítulo são abordados temas relacionados a diferentes conceitos na literatura 

relacionados a percepções de segurança do trabalho, como noções de comportamento humano, 

comportamento organizacional, cultura organizacional e de segurança, carga de trabalho e 

modo operatório, erro humano e violações e processos de ensino-aprendizagem.  

 

3.1 NOÇÕES DE COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p. 23), o comportamento de um ser 

vivo é a parte de sua atividade que se manifesta a um observador: sua postura, seus movimentos, 

sua expressão verbal, as modificações fisiológicas visíveis (por exemplo, o suor), o uso de uma 

ferramenta ou de um equipamento etc. Quando se observa um animal, só se podem fazer 

hipóteses a respeito daquilo que determina o comportamento constatado. No caso de um ser 

humano, pode-se ir além do comportamento e se interrogar sobre a organização da atividade da 

pessoa e o que a determina. Interessam-se então pelas dimensões cognitivas, psíquicas e sociais 

que estão na origem do comportamento observável. 

No entendimento de Dela Coleta (1989), os comportamentos, as atitudes e as reações 

dos indivíduos em ambiente de trabalho não podem ser interpretados de maneira válida e 

completa sem se considerar a situação total aqueles estão expostos, todas as inter-relações entre 

as diferentes variáveis, incluindo o meio, o grupo de trabalho e a própria organização como um 

todo. 

Ainda para Daniellou, Simard & Boissières (2013, p. 25), o comportamento observado 

em um dado momento é somente o resultado da construção complexa da atividade. Não se pode 

mudar o comportamento sem se agir sobre o que explica porque a atividade é organizada de 

certa maneira. Se o comportamento observado não é o desejável do ponto de vista da segurança, 

é preciso então: 

 

 Compreender o que condiciona a organização da atividade. 

 Transformar alguns dos elementos que a influenciam. 
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Em se tratando de comportamento do trabalhador, segundo Geller (2005), quando 

alguns comportamentos ocorrem frequentemente e consistentemente durante um período de 

tempo, eles se tornam automáticos e um hábito é formado. Alguns hábitos são desejáveis e 

outros não, dependendo das suas consequências a curto ou a longo prazo, ou seja, se 

comportamentos seguros são implantados corretamente com recompensas, reconhecimento e 

outras consequências positivas, poderá facilitar a mudança de comportamento dirigido ao 

estado de hábito.  

Isso não é consenso na literatura, pois há vozes discordantes em relação ao uso de 

recompensas para “implantar” comportamentos. Kohn (1998) acredita que recompensar as 

pessoas por sua submissão não é um recurso mágico para fazer as coisas funcionarem, como 

tantos insistem. Não se trata de uma lei inerente à natureza humana. É tão somente uma forma 

de pensar e falar, de organizar nossa experiência e de lidar com os outros, e que pode parecer-

nos natural, mas na realidade reflete uma ideologia específica, passível de ser questionada.  

Segundo Lemes (2010), algumas empresas adotam práticas de vincular a avaliação de 

desempenho individual ao pagamento de incentivos financeiros, acreditando que isso garantirá 

a motivação e o compromisso dos empregados, bastando recompensar a cada comportamento 

desejado e punir a cada comportamento indesejado. No entanto, esta teoria também pode ser 

vista como um método de manipulação comportamental, que afronta as leis da natureza humana 

e elimina as motivações intrínsecas dos empregados, com prejuízos em seu relacionamento e a 

própria diminuição de desempenho.  

Ainda sobre o entendimento de Lemes (2010, p. 53), o estudo da motivação busca 

determinar as razões que levam as pessoas a agirem de determinada maneira e a fonte de energia 

que sustenta determinado comportamento. O ser humano não se submete a leis exatas nem a 

padrões preestabelecidos, pois cada indivíduo possui experiências de vida e expectativas 

diferentes. Para caracterizar a dinâmica motivacional de um indivíduo, é necessário 

compreender o estilo pessoal dele, a fim de ajudar na identificação dos padrões de 

comportamento mais frequentes e a busca da sua satisfação motivacional. Entender o que 

motiva ou o que está por trás do comportamento das pessoas é muito importante nos dias de 

hoje, pois uma das tarefas principais da administração é orientar o esforço humano em prol dos 

objetivos econômicos da empresa. 

Segundo Bergamini (1997 apud LEMES, 2010) há um movimento com enfoque 

completamente diferente e que se baseia na liberdade individual, questionando as tentativas de 

controle dos empregados. Este movimento está relacionado ao comportamento motivacional 



 

 

33 

que nasce no interior de cada individuo e que precisa de conceitos mais precisos. Ele estabelece 

que a fonte de energia para o comportamento humano é a satisfação de necessidades e que os 

estímulos internos ou externos direcionam o comportamento em direção a esta satisfação. Este 

enfoque baseia-se na distinção de motivadores extrínsecos, como recompensas e punições e 

motivadores intrínsecos, que estão relacionados às necessidades humanas superiores e são 

responsáveis pela satisfação interior, como competência, realização, autonomia, entre outros.  

Para Geller (2008), desenvolver listas de verificação para as ocorrências com registro 

de desvios comportamentais, projetar intervenções para melhorar a segurança desses desvios, 

montar gráficos de progresso em um formato de séries temporais e dar feedback 

comportamental eficaz são tópicos que norteiam sua análise. Tal compromisso em segurança 

beneficiaria os empregados, bem como a organização. Para Geller, é possível acreditar que, 

concentrando o esforço organizacional para cultivar uma cultura de envolvimento e 

participação, zero acidentes é possível. A segurança deve se tornar um processo cooperativo, 

onde todos participam para tornar o local de trabalho mais seguro. Quando os empregados 

acreditam que segurança é de fato um valor organizacional compartilhado, leva-se a imaginar 

que eles contribuiriam com esforço extra para iniciativas de melhoria de segurança, sendo 

menos propensos a sucumbir à pressão natural e imposta para contornar as práticas de trabalho 

seguro. 

Em se tratando de zero acidente, Meliá (1999) tem uma posição diferente pautada na 

Psicologia do Trabalho. “Assim como o comportamento humano, o acidente de trabalho é um 

fenômeno multideterminado”. A Psicologia do Trabalho é a parte da Psicologia que se ocupa 

do componente de segurança da conduta humana. Pode ser vista, inicialmente, como o resultado 

da impossibilidade de se criar ambientes plenamente seguros. É utilizada em diferentes 

contextos como no trânsito, no cuidado com crianças, na prevenção de diferentes tipos de males 

e perdas, entre eles os relacionados às situações de trabalho.  

Segundo Bley (2014, p. 42), o comportamento seguro de um trabalhador, de um grupo 

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

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

consequências indesejáveis no futuro, para si e para o outro. Esses conceitos podem ser 

aplicados no sentido de compreender e atuar sobre o comportamento humano e suas interfaces 

sobre os aspectos de segurança no trabalho. 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p. 08) o comportamento humano não 

é previsível, de maneira mecânica, porque pessoas diferentes podem adotar comportamentos 



 

 

34 

diferentes numa mesma situação. Mas ele é previsível em temos de probabilidades: algumas 

situações, mais que outras, favorecem alguns comportamentos. Se esses comportamentos não 

são desejáveis do ponto de vista da segurança, a única maneira de diminuir, sensivelmente, sua 

probabilidade de aparecimento é agir sobre as características da situação, como posto de 

trabalho, ferramentas, procedimentos etc. 

Várias são as ações que buscam a melhoria do comportamento individual do operador 

e segundo Llory (1999), ainda há grandes distorções referentes às maneiras que elas são obtidas: 

 

 Mudar os homens, isto é, selecionar melhor os operadores. Este objetivo é 

regularmente formulado em artigos especializados. 

 

 Transformar os homens, através da formação profissional e reciclagem, isto é, 

modificar suas práticas e hábitos de trabalho: o objetivo formulado é “profissionalizar” 

os agentes, os operadores, ou seja, melhorar o seu profissionalismo. Em geral, é 

notável constatar que não se define com clareza o perfil do “bom profissional”, ele 

aparece de maneira implícita. É, na verdade, um executante que aplica os 

procedimentos estrita e rigorosamente; em consequência, que se submete de maneira 

ideal ao cronograma prescrito. 

 

 Exercer pressão sobre os homens. Apesar de raras vezes formular-se esse objetivo em 

termos explícitos, ele se acha bem presente nas empresas, em particular nas que geram 

sistemas de risco. Tratam-se dos avisos frequentes, “campanhas regulares de 

segurança”, injunções, palavras de ordem: “Todos juntos ao acidente zero”, às vezes 

sanções e ameaças (e sua contrapartida, recompensas em forma de “competições de 

segurança”, e de uma pressão moral mais ou menos constante sobre os trabalhadores). 

 

Segundo Perdue (2000) um processo de observação e feedback comportamental é um 

meio muito eficaz de reduzir acidentes no ambiente de trabalho. Ao observar e fornecer 

feedback, pares incentivam segurança, diferente de práticas de trabalho em risco um do outro. 

No entanto, um processo de observação e feedback comportamental é apenas uma ferramenta 

que utiliza os princípios da psicologia para incentivar uma cultura de segurança melhorada. Na 

verdade, na ausência de uma cultura de segurança implementada, se for usar somente o processo 

de observação e feedback, é provável que a empresa irá encontrar apenas um sucesso limitado. 
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Para Pacheco (2012, p.01), no mundo atual, a preservação da integridade e saúde dos 

trabalhadores é uma grande oportunidade de melhoria de desempenho organizacional, pois se 

insere no contexto empresarial como um indicador de desempenho, competitividade e como 

um dos elementos que compõem a responsabilidade social do negócio e que podem ser geridos, 

assim como todas as outras áreas. Sendo assim, é possível imaginar que atuar de maneira reativa 

não garantirá e nem chegará perto do que se espera da redução dos números relacionados aos 

acidentes de trabalho no Brasil. 

Segundo Bounassar (2012), os acidentes não são atribuídos a uma única causa, este 

fenômeno é multicausal, determinado por fatores que influenciam os indivíduos, alterando 

assim sua conduta frente às situações do dia–a–dia. Quando há uma negligência ou desatenção 

por parte do empregado, outros fatores poderiam ser levados em conta, como por exemplo, falta 

de conhecimento ou habilidade, mau hábito devido à cultura local, erro de julgamento, 

“pressão”, subestimação do risco etc. 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p. 4), a atividade de uma pessoa é a 

mobilização de seu corpo e de sua inteligência para atingir objetivos sucessivos em 

determinadas condições. A atividade comporta uma dimensão visível (comportamento) e 

dimensões não visíveis (as percepções, as emoções, a memória, os conhecimentos, o raciocínio, 

as tomadas de decisão, o comando dos movimentos, etc). 

A atividade de trabalho, em um dado momento, é uma resposta a diversos 

determinantes: 

 Os objetivos de produção, as tarefas a realizar, as regras que as definem, a 

interpretação que as pessoas fazem delas. 

 Os meios disponíveis, as condições de realização, as propriedades da matéria e dos 

materiais, o meio ambiente, as restrições de tempo. 

 As características e o estado físico e psicológico da pessoa. 

 Suas competências, os conhecimentos que ela adquiriu em sua formação ou por 

experiência em diversas situações. 

 Suas motivações, seus valores, os outros objetivos que ela persegue. 

 Os recursos coletivos disponíveis. 

 As formas de presença da gerência; 

 Os valores e as culturas dos grupos aos quais a pessoa pertence (entre os quais a 

cultura de segurança da empresa). 
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Por sua atividade, o empregado procura atingir os objetivos fixados, mas levando em 

consideração as variabilidades que surgem: 

 Variações do contexto, do estado do processo e dos materiais, dos meios 

disponíveis, dos recursos coletivos. 

 

 Variações de sua própria condição (dia/noite, fadigas, dores etc.). 

 

Segundo o Guia de Análise de Acidentes de Trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego (BAUMECKER, KHOURI & FORTE, 2010), descuidos normalmente decorrem de 

constrangimentos, tais como: pressão de tempo para execução de tarefas, intercorrências no 

processo de produção ou de trabalho, urgências de várias naturezas e origens, atividades 

executadas ao final de turnos, jornadas de trabalho prolongadas por horas-extras, situações de 

fadiga do trabalhador, execução de tarefas secundárias ou não cotidianas, como por exemplo, 

as de manutenção, alterações no processo de produção ou de trabalho, alterações em 

equipes/turnos/chefias, entre outras. Eventos adversos podem ocorrer quando não há 

procedimentos de segurança ou quando esses procedimentos são inadequados. Comentários do 

tipo “eu tenho feito isso dessa maneira durante anos e nada nunca havia dado errado antes” ou 

“ele tem trabalhado naquela máquina há anos e sabe como proceder”, fazem com que se atribua 

culpa ao acidentado pelo suposto não cumprimento do procedimento. Análises realizadas dessa 

forma acabam por apontar como causa do acidente o modo de trabalho diferente daquele 

prescrito. Duas questões fundamentais se apresentam no que se refere aos procedimentos de 

trabalho: 

 

1ª. A maioria das situações em que há descumprimento habitual na execução de 

procedimentos de trabalho ocorre por imposições (constrangimentos) do trabalho ou da 

produção e são do conhecimento das chefias que nada fazem para adequá-las, seja revendo as 

determinações da tarefa e as exigências de produtividade ou alterando os procedimentos; 

2ª. Se a alteração na execução dos procedimentos era habitual ela não pode explicar a 

mudança que levou ao evento adverso. 

 

Segundo Perdue (2000) os empregados são mais propensos a se acidentarem se a 

empresa tiver falhas de sistema de gestão de segurança, tais como: equipamentos defeituosos, 

treinamentos de segurança insuficientes, políticas de segurança que não são claras, falta de 
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reuniões de segurança, excessivo prolongamento das horas de trabalho, mão de obra 

inadequada, ênfase exagerada na produção (em detrimento da segurança), comunicação pobre 

de segurança e/ou procedimentos de disciplina orientada a culpa (ou inconsistentes). 

Para Turbay (2007) cada dia fica mais claro que a gestão dos aspectos humanos em 

segurança não pode ser realizada com base apenas em indicadores reativos como taxas de 

frequência, taxas de gravidade, número de acidentes ou mesmo número de horas sem acidentes. 

Gerenciar as não ocorrências levando em conta somente estes fatores é quase acreditar na sorte. 

 

3.2 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013), o empregado que intervém numa 

parte do processo está numa situação de trabalho que vai, em parte, determinar sua atividade e, 

portanto, em relação ao que é observável: seu comportamento. Se for feita uma foto dessa 

situação, uma parte do trabalho estará visível: algumas instalações, certos instrumentos, um 

colega trabalhando ao lado..., mas muitos outros componentes da situação de trabalho não 

estarão na foto: a estratégia da empresa, a história das instalações e a do operador, as relações 

sociais, as regras da organização, o tempo necessário para realizar uma operação, o calor, o 

odor presentes no local etc. Esses aspectos comportamentais organizacionais influenciam nas 

atividades do empregado, assim como as partes visíveis da foto. Se a resposta dos empregados, 

que resulta das avaliações desses aspectos, é considerada pela empresa como não apropriada, 

só se pode modificar essa resposta modificando as características da situação que guiam essas 

escolhas. 

Segundo Junior, Gondim, Andrade & Faiad (2012, p. 2), a Associação Brasileira de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho (ABPOT), a Society for Industrial and Organizational 

Psychology (SIOP) e a Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Administração (ANPAD) consideram o comportamento organizacional como um subdomínio 

de conhecimento científico da Psicologia Organizacional e do Trabalho e dos Estudos 

Organizacionais. O comportamento organizacional, como parte de um campo multidisciplinar, 

começou a se configurar a partir da primeira revolução industrial em finais do século XVIII e 

XIX. Novas formas de organizar o trabalho passaram a vigorar e o foco na eficiência do 

comportamento no trabalho, dos processos de produção e da gestão tornou-se vital. Nas 

primeiras décadas do século XX novas concepções de organização emergiram. A crença de que 

as organizações são microssistemas sociais e interagem com variáveis ambientais que 
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interferem nos processos internos repercutiu, também, no desenvolvimento dos estudos sobre 

o tema. Na atualidade, o comportamento organizacional se define como um campo de estudos 

dos comportamentos dos indivíduos e grupos nas organizações nas suas relações com a 

estrutura e os demais componentes organizacionais. Um vasto conjunto teórico-conceitual foi 

desenhado para dar conta da análise da dinâmica organizacional e das dimensões psicossociais 

que emergem neste contexto. As demandas de construção de instrumentos de diagnóstico e de 

gestão também vieram a fomentar os estudos neste subdomínio de conhecimento, para subsidiar 

a intervenção na realidade concreta das organizações de trabalho.  

Ainda para Junior, Gondim, Andrade & Faiad (2012, p.04), a preocupação das 

organizações com a competitividade e sobrevivência no mercado e a valorização do capital 

humano influenciou os estudos sobre comportamento organizacional. Considerando-se a 

literatura sobre o tema, a preocupação atual do campo consiste em identificar o melhor nível de 

análise para cada construto e definir-se uma medida válida e precisa para sua operacionalização, 

para manejar com mais sucesso a fragmentação teórica do campo. Diversos campos de saber, 

advindos, por exemplo, da sociologia, psicologia, antropologia e ciência política, contribuíram 

para a estruturação do comportamento organizacional enquanto campo de saber. Diversos 

conceitos destes respectivos campos foram importados pelos teóricos em comportamento 

organizacional e analisados no contexto das organizações, ajudando na investigação das 

relações dos indivíduos em contexto de trabalho.  

 

3.3 CULTURA ORGANIZACIONAL E DE SEGURANÇA 

 

Barreiros (2002 apud PONTES, 2008, p.63) entende que os valores presentes na 

cultura organizacional podem motivar as empresas a atribuírem importância à segurança do 

trabalho sob duas perspectivas. De um lado, porque reconhecem que a segurança do trabalho 

as auxilia a alcançarem seus objetivos. Por outro, porque seus valores as fazem se aproximar 

do exercício da responsabilidade social, no qual as ações de segurança do trabalho, em 

particular, estão contempladas. Da combinação dessas duas perspectivas, as empresas percebem 

vantagens competitivas que as motivam a continuarem na promoção e prevenção de infortúnios 

laborais. 

Segundo Dias & Campos (2012, p. 595), o tema cultura organizacional aparece em 

diversos estudos, e isso se deve a origens e conceitos diferentes entre os diversos pesquisadores. 

Nos dias de hoje há uma preocupação maior quanto ao entendimento deste tema graças à 
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complexidade do ambiente externo em relação às organizações. Nesse contexto, é possível 

imaginar que ao tentar se entender a cultura vigente de uma organização, é possível 

correlacionar seus valores e princípios existentes com a reestruturação das estratégias perante 

as mudanças. O quadro 2 apresenta definições de cultura organizacional por vários autores. 

 

Quadro 2 - Definições sobre Cultura Organizacional 

AUTOR DEFINIÇÃO ANO 

Schein 

Conjunto complexo de pressupostos, símbolos, artefatos, conhecimentos e 

normas, frequentemente personificado em heróis e difundido na empresa 

pelos sistemas de comunicação e pela utilização de mitos, histórias, rituais 

etc. 

1992 

Trompenaars 
Forma de expressar atitudes dentro de uma organização e se diferenciam 

entre si por meio de soluções distintas a problemas específicos. 
1994 

Fleury e 

Fleury 

Conjunto de valores com capacidade de organizar, definir significados e 

construir uma identidade organizacional, que podem agir como elementos 

de comunicação e consenso, como também expressar relação de 

dominação. 

1995 

Neves 

Consistência das práticas e dos símbolos organizacionais. A clara 

identificação dos valores organizacionais e a forma de partilhar reduzem as 

incertezas e diminuem a ansiedade derivadas da falta de conhecimento e 

confusão sobre o tema, ajudando a dar sentido às atividades passadas, 

presentes e futuras.  

2000 

Cameron et 

Quinn 

Valores e princípios entendidos como corretos, expectativas, memórias 

coletivas e definições existentes na rotina das organizações, entende-se 

“como as coisas são feitas por aqui”. 

2001 

Curvello 

Sistema integrado de valores, crenças e regras de conduta que é adquirido 

mediante o convívio social, e que determina e delimita também quais são 

os comportamentos aceitos por uma sociedade na qual a cultura possui uma 

dinâmica complexa que não apresenta uma sequência de linearidade, sendo 

criada por uma rede social que se realimenta pelo reforço de fatores como 

hábito, valores, crenças e regras de conduta, mas não se limita a repetição 

das ações dentro do grupo social 

2002 

 Fonte: Rev. Eletr. Sistemas & Gestão, 2012 

 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013), a expressão Cultura de segurança é 

utilizada para designar esse componente de cultura da empresa, que diz respeito às questões de 

segurança nos meios de trabalho que comportam riscos significativos. Com maior precisão, 

pode-se definir a cultura de segurança como sendo o conjunto de práticas desenvolvidas e 

repetidas pelos principais atores envolvidos, para diminuir os riscos de seus trabalhos.  

Segundo Reason (2000 apud PONTES, 2008), organizações com uma cultura positiva 

de segurança são caracterizadas por comunicações baseadas em mútua confiança, pela 

comunhão de percepções da importância da segurança e pela confiança na eficácia das medidas 

preventivas. 
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Ao referir-se a cultura de segurança, Geller (1994) destaca três domínios que requerem 

atenção para que a segurança seja um valor em uma organização: fatores ambientais 

(equipamentos, ferramentas, layout, temperatura, entre outros), fatores pessoais (atitudes, 

crenças, traços de personalidade, entre outros) e fatores comportamentais (práticas de segurança 

e de risco de trabalho, entre outros). Geller afirma que “fatores pessoais e comportamentais 

representam a dinâmica da segurança ocupacional, complementada e inter-relacionada com os 

fatores ambientais”. 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p.94), é comum dizer-se que, em uma 

empresa, “a segurança é problema de todos”. Entretanto, alguns são mais diretamente 

solicitados pelos interesses de segurança de seu trabalho ou da empresa, sendo nessas 

circunstâncias os gerentes e os empregados vinculados à produção. Esses dois atores chave são 

a base para o estudo sobre percepções, pois são os principais artesões da cultura de segurança 

em uma unidade industrial. Por consequência, é um erro reduzir os problemas da cultura de 

segurança somente ao comportamento dos operadores. De fato, as práticas de gerenciamento 

relativas à segurança são, muitas vezes, mais determinantes para a cultura, porque esse gerente 

dispõe do status de autoridade e de um poder de decisão muito maior para agir sobre os 

diferentes fatores em jogo no domínio dos riscos. Por outro lado, é pelas relações entre os atores 

que se constrói a cultura. É a dinâmica dessas relações que permite às maneiras de pensar e de 

agir se tornarem coletivas, vale dizer, compartilhadas ou recíprocas e aceitas como “normais” 

por uma larga fração da hierarquia e dos empregados da produção. O quadro 3 apresenta 

definições de cultura de segurança por vários autores. 
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Quadro 3 - Definições sobre cultura de segurança 

AUTOR DEFINIÇÃO ANO 

Cox e Cox 
Refletem as atitudes, crenças, percepções e valores que os funcionários 

partilham em relação à segurança 
1991 

International 

Safety Advisory 

Group 

É a montagem de características e atitudes nas organizações e nos 

indivíduos que estabelecem prioridade e atenção adequada às questões 

de segurança 

1991 

Pidgeon 

Conjunto de crenças, normas, atitudes, papéis e práticas sociais e 

técnicas que estão preocupados em minimizar exposição dos 

empregados, gerentes, clientes e membros do público a condições 

consideradas perigosas ou prejudiciais. 

1991 

Holbeche 

Um padrão de suposições básicas inventadas, descobertas ou 

desenvolvidas por um dado grupo em que aprende a lidar com os seus 

problemas de adaptação externa e integração interna. 

1993 

Ostrom et al. 

O conceito de que as crenças e atitudes da organização se manifestam 

em ações politicas e procedimentos, afetando o seu desempenho em 

segurança 

1993 

Geller 
Em cultura de segurança total, todo mundo se sente responsável pela 

segurança e a persegue em uma base diária 
1994 

Fukuyama 

Padrão de significados historicamente transmitidos, incorporados em 

símbolos, um sistema de conceitos herdados expressos em formas 

simbólicas por meios das quais os homens se comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e atitudes em relação à vida 

1996 

Berends 
A programação mental coletiva para a segurança de um grupo de 

membros da organização 
1996 

Lee 

É o produto de valores, atitudes, percepções, competências e padrões 

de comportamento, individuais e de grupo, que determinam o 

compromisso e o estilo na gestão de saúde e segurança da organização 

1998 

Tomei 

Crenças compartilhadas pela alta gerência em uma companhia sobre 

como eles devem gerenciar a si mesmo e aos outros empregados e 

como eles devem conduzir seus negócios. Estas crenças são, em geral, 

invisíveis para a alta gerência, mas têm um grande impacto na sua 

forma de pensar e agir 

2003 

Holbeche 

Conjunto de tradições, valores, políticas, crenças e atitudes que 

constituem um contexto abrangente para tudo o que se faz e pensa em 

uma organização 

2005 

 Fonte: Rev. Eletr. Sistemas & Gestão, 2012 

 

Para Gilmore e Perdue (2002), uma cultura de segurança total é definida como uma 

cultura em que os indivíduos mantenham a segurança como um valor, um sentimento de 

responsabilidade pela segurança de seus colegas de trabalho, bem como si mesmos e estão 

dispostos e capazes de ir além da chamada do dever para a segurança dos outros. Ou seja, os 

indivíduos têm as habilidades e ferramentas necessárias e são suportados pela cultura para 

intervir em nome da segurança dos outros.  
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Krause (1994) observa que em uma cultura de segurança todos se sentem responsáveis 

pela segurança e a buscam a todo o momento. Os empregados vão além de suas “obrigações” 

para identificar comportamentos e condições de risco para, intervindo, corrigi-los. Em uma 

cultura de segurança, a segurança não é uma prioridade que pode ser mudada dependendo das 

exigências da situação. Ao contrário, a segurança é um valor que está ligado a todas as outras 

prioridades. 

 

3.4 CARGA DE TRABALHO E MODO OPERATÓRIO 

 

Para Falzon & Souvagnac (2004, p.143), o uso do termo carga de trabalho é com 

frequência ambígua, pois pode se referir ao nível de exigência de uma tarefa num dado 

momento, ou as consequências dessa tarefa. O esquema clássico em ergonomia distingue: na 

entrada as tarefas e suas exigências, e o estado do operador; e na saída um nível de desempenho 

e consequências para o operador, levando a considerar a importância em se examinar esse 

processo. Atrelados a esse modelo aparecem o constrangimento e o esforço: 

 

 Constrangimento: (ou o nível de exigência) é definido pela tarefa e é formulado 

em termos de objetivo a atingir, resultados esperados, qualidade a obter etc. Para 

uma tarefa, o constrangimento pode variar de um momento a outro, considerando-

se a flutuação das exigências instantâneas. 

 

 O esforço é definido em referência à atividade. É devido ao grau de mobilização 

(físico, cognitivo, psíquico) do operador.  

 

Desse modo, a carga de trabalho despendida por um trabalhador pode se referir ao 

nível de exigência de uma tarefa em um dado momento e a fadiga é a consequência do esforço 

devido ao grau de mobilização (físico, cognitivo, psíquico) do operador. É um estado 

consecutivo a um trabalho realizado sobe certas condições e induz a uma perda temporária e 

reversível de eficiência. Em associação a esse efeito, tem-se a possibilidade dos modos 

operatórios, que são as maneiras como as atividades ou trabalhos devem ser executados, 

sofrerem mudanças provocadas pela carga de trabalho. 
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Segundo Spérandio (1972 apud FALZON, SAUVAGNAC, 2004, p.145), os vínculos 

entre carga de trabalho e modo operatório funcionam “numa via de mão dupla”. Por um lado, 

a carga de trabalho resulta da adoção de um modo operatório. Por outro lado, a carga de trabalho 

provoca a mudança do modo operatório. Quando o nível de exigência da tarefa é baixo, um 

modo – pouco econômico, mas satisfazendo mais critérios – é utilizado. Quando o nível da 

exigência aumenta, o esforço aumenta, até ser atingido um limiar subjetivo, que desencadeia 

no operador a escolha de outro modo operatório, mais econômico e, portanto, levando a uma 

redução do esforço. Se o nível de exigência continua a aumentar, o processo se repete (figura 

6). 

 

 
          Figura 6 - A regulação dos modos operatórios em função do esforço 

          Fonte: Falzon & Sauvagnac, 2004  

 

Segundo Falzon & Souvagnac (2004, p.141), a década de 90 foi marcada por um 

intenso desenvolvimento do tema estresse, tanto na mídia quanto nas publicações científicas. 

Desde 1992 a Organização Internacional do Trabalho vem publicando informações sobre a 

prevenção do estresse no trabalho, assim como na Europa, a partir de 1995 também foram 

publicados análises sobre o mesmo assunto. Da mesma forma, a carga de trabalho começava 

também a aparecer cada vez mais. Desde então, as publicações sobre carga de trabalho e estresse 

foram objeto de numerosos estudos, sendo abordados, na maior parte dos casos, de maneira 

independente. Por outro lado, alguns autores argumentaram que carga e estresse eram palavras 
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para designar o mesmo mal, ou seja, uma mesma vivência difícil de situações de trabalho 

penoso. 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p.71), “o estresse é, antes de mais 

nada, uma resposta do organismo a uma situação susceptível de ameaçar sua integridade: 

recursos biológicos excepcionais são mobilizados pra poder enfrentá-lo. Por exemplo, se uma 

pessoa for perseguida por um cão que a ameaça, correrá particularmente rápido”. A atividade 

realizada por um empregado visa atender a objetivos, salvaguardando, na medida do possível, 

seu próprio estado quando:  

 

 A situação comporta margens de manobras suficientes, o empregado pode elaborar 

modos operatórios que são eficazes e que considerem os alertas de seu organismo 

(evitando posturas ou esforços intensos, por exemplo); 

 

 As margens de manobra diminuem, para conseguir os objetivos fixados, ele usa 

um modo operatório que permanece eficaz, mas que é difícil para ele. Os custos 

podem ser físicos, mas também cognitivos (raciocínio difícil, incerteza, numerosas 

decisões sobre pressão do tempo), psíquicos (afetando a autoestima), sociais 

(tensão com colegas) etc. 

 

Enfim, pode acontecer que, mesmo se esforçando e com custos elevados para ele, o 

empregado não possa fazer uso de um modo operatório que lhe permita atingir os objetivos 

fixados: é o transbordamento ou ponto de saturação. 

Ainda segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013), face ao grande número de 

fontes de variabilidade da situação do trabalho, em face de uma diversidade de prescrições 

parcialmente contraditórias, a atividade humana traz uma resposta: o empregado faz um 

diagnóstico, toma decisões, desencadeia ações e comunica-se com os outros. Sem nenhuma 

ordem preferencial, podem se citar entre os custos potenciais considerados: a fadiga, o risco de 

acidente, o tempo de exposição a incômodos, a reprovação de colegas, da hierarquia, a má 

qualidade do trabalho, as restrições administrativas, perdas financeiras etc. Entre os benefícios 

em potencial, o menor desconforto de uma operação, o fato de atingir rapidamente um objetivo, 

a qualidade do resultado, a demonstração de sua habilidade, o reconhecimento da hierarquia, a 
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admiração dos colegas, o fato de desenvolver novas aprendizagens, ganhos financeiros, a 

segurança, o respeito pelos próprios valores. 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013) através da adaptação de seus modos 

operatórios, os empregados tentam realizar as tarefas de uma maneira: 

 

  Que seja eficiente (quantidade de produção, qualidade e segurança). 

 

  Que não produza efeitos negativos sobre o organismo (fadiga, dores, etc). 

 

  Que lhes traga diferentes benefícios, como sensação de trabalho bem feito, 

reconhecimento dos pares e da liderança, desenvolvimento de novas competências 

etc. 

 

Os modos operatórios implementados pelos operadores visam, portanto, obter uma 

performance com um custo humano aceitável.   

Segundo Keyser e Hansez (2002 apud FALZON, 2004), de uma maneira geral, as 

exigências de competitividade internacional pesam sobre as condições da produção industrial: 

ritmo aumentado, controle reforçado, redução dos tempos mortos, gestão “Just in time”, 

flexibilidade e complexificação dos sistemas. Nesse contexto, é possível imaginar que o 

trabalhador, movido pelo desejo de aderir aos objetivos da organização, adota um 

comportamento focado na entrega do resultado custe o que custar. Isto tende a acontecer porque 

se presume que há a sensação constante da falta de tempo para a realização das tarefas, seja 

pelo grande número de ações a realizar, seja pela pressão da urgência, criando uma obsessão 

pela disponibilidade permanente, vindas através das tecnologias de comunicação.  

 

[...] há uma sensação de transbordamento e saturação, a impressão de fazer o urgente 

passar na frente do importante, do não conseguir fazer o que se planificou, sem 

compreender o porquê, e uma insatisfação com o trabalho realizado (LAHLOU, 

LENAY, GUENIFFEY, ZACKLAD, 1997 apud FALZON, 2004) 

 

Podem-se destacar ainda outros contextos aplicados sobre carga de trabalho, como os 

formulados por Teiger et al. (1973), “a intensidade do esforço exercido pelo trabalhador, para 

responder às exigências da tarefa, em relação ao seu estado e aos diversos mecanismos 

colocados em jogo no trabalho” e por Vidal (1990), “o conceito de carga de trabalho expressa, 

do ponto de vista humano, o esforço mobilizado pelo indivíduo na sua atividade de trabalho, 
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ou seja, a demanda interna de energia humana necessária para a execução da atividade. A carga 

de trabalho integra dimensões físicas, cognitivas e psíquicas, as quais não devem ser 

fragmentadas durante as análises”. (apud FALZON, 2004) 

Daniellou (1992) integra a noção de carga de trabalho com a noção de atividade e 

estabelece que a carga de trabalho pode ser interpretada a partir da identificação da margem de 

manobra que o operador dispõe para elaborar os modos operatórios e para atender os objetivos 

com um menor custo. Assim, a carga de trabalho aumenta na medida em que há diminuição dos 

modos operatórios possíveis, ou seja, menos possibilidades de alternar maneiras de trabalhar 

para cumprir os objetivos da produção. Para compreender as cargas de trabalho é importante 

avaliar os constrangimentos, tanto relacionados com fatores objetivos da situação de trabalho 

(com destaque para os constrangimentos temporais), como aqueles que se manifestam no nível 

individual (como a fadiga, as contradições etc.). 

Daniellou (1985) inclui a distinção entre tarefa prescrita e tarefa real. As tarefas 

prescritas são os objetivos fixados ao trabalhador por instâncias exteriores a ele e as tarefas 

reais constituem os objetivos intermediários que os trabalhadores fixam para atender aos 

objetivos gerais definidos pelas tarefas prescritas. A tarefa não é o trabalho, mas o que é 

prescrito pela empresa ao operador. Essa prescrição (escrita ou não) é imposta e exterior e 

determina e constrange a atividade, mas, ao mesmo tempo é indispensável porque determina a 

atividade, autorizando-a. A atividade é desenvolvida em função dessas circunstâncias: a 

atividade de trabalho é uma estratégia de adaptação à situação real de trabalho. A distância entre 

o prescrito e o real é a manifestação concreta da contradição, sempre presente, entre “o que é 

pedido” e “o que a coisa pede”. A atividade de trabalho, com suas variabilidades, é o elemento 

central que organiza e estrutura os componentes de trabalho. É uma resposta aos 

constrangimentos determinados exteriormente ao trabalhador. As dimensões técnicas, 

econômicas e sociais do trabalho só existem efetivamente em função da atividade. Os 

determinantes da atividade de trabalho são:  

 

 De um lado os trabalhadores com suas características pessoais (humanas, psíquicas, 

culturais) suas experiências e formação e também seus estados momentâneos de 

fadiga, ritmos biológicos, capacidades de compreensão, entre outros. 
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 De outro a empresa com suas regras de funcionamento, seus objetivos, suas 

ferramentas, as definições temporais (ritmos, horários, jornadas) a organização do 

trabalho (instruções, distribuições de tarefas, critérios de qualidade, tipos de 

aprendizagem) e seu ambiente (espaços, fatores de risco etc.). 

 

 No centro, organiza esses dois conjuntos, questões como a forma de contratação do 

trabalho, o salário, as tarefas prescritas e a atividade de trabalho, ou seja, a maneira 

pela qual os trabalhadores alcançam os objetivos que lhes foram designados. 

 

3.5 ERRO HUMANO E AS VIOLAÇÕES 

 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013, p. 57), “durante muitos anos o “erro 

humano” foi o principal fator para explicar os acidentes industriais ou de transportes”. Para 

muitas empresas, essa abordagem ainda é válida, levando aprofundar o assunto nessa pesquisa. 

O modelo então seria que o conjunto das situações de produção estaria previsto, que existiam 

regras claras sobre a conduta a adotar em todos os casos e que, em uma circunstância particular, 

se um indivíduo não fez o que deveria ter feito, foi o responsável pela ocorrência de um 

acidente, que poderia ser mais ou menos grave. Esse modelo tende a ser rejeitado com o avanço 

científico, visto que um erro é, geralmente, o resultado de uma situação em que um empregado 

ou uma equipe não puderam utilizar as suas competências por razões ligadas à concepção dos 

sistemas, à interface, à organização, à formação etc. 

A literatura sugere que o termo “erro humano” é utilizado ao referir-se a falhas ou 

imperfeições causadas pelo homem e que estão conectadas com o acidente. Para Einarsson 

(1999) “Fazer referência ao erro humano sem relacioná-lo ao contexto no qual o erro ocorre, 

incluindo os fundamentos culturais e sistêmicos e a missão do sistema pode ser um engano ou 

mesmo antiético”. Desta forma, o fenômeno do erro humano poderia incluir diversos outros 

fatores, como ações tomadas antes e durante um evento, decisões, comunicações, transmissão 

de informações entre pessoas, reações dentro do ambiente de trabalho, no processo do acidente 

etc. 

Segundo Reason (1990), erros humanos podem ser divididos em três tipos. As ações 

necessárias para prevenir falhas posteriores vão depender do tipo de falha humana envolvida: 

 Erros baseados em habilidade - deslizes e esquecimentos: 
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 Deslizes - acontecem quando uma pessoa está executando tarefas familiares 

automaticamente. A ação da pessoa não ocorre conforme o planejado, como por 

exemplo, acionar o interruptor errado em um painel de controle. 

 

 Esquecimentos (lapsos) - acontecem quando uma ação é feita fora da ordem habitual 

ou um passo da sequência é perdido. Por exemplo, um frentista encheu o tanque de um 

caminhão completamente e estava prestes a desconectar a mangueira quando ele foi 

chamado para atender ao telefone. Na volta, ele esqueceu que não desconectou a 

mangueira e o motorista partiu. Esses tipos de erros podem ser previstos e medidas 

podem ser tomadas para prevenir ou reduzir sua probabilidade como, por exemplo, o 

uso de codificações coloridas, checklist, bloqueios, sinais sonoros ou luminosos etc. 

 

 Enganos - erros de julgamento (baseados em regras ou em conhecimento): 

 

 Enganos baseados em regras - ocorrem quando uma pessoa tem uma série de regras 

sobre o que fazer em certas situações e aplica a regra errada num determinado 

momento. 

 

 Enganos baseados em conhecimento - acontecem quando uma pessoa está diante de 

uma situação não familiar para a qual ela não tem regras. Neste caso o trabalhador 

utilizando seu conhecimento e experiência chega a conclusões erradas. Por exemplo: 

quando a luz de alerta aparece indicando que o sistema de ventilação de uma bomba 

está superaquecido, e não há uma regra definida do que se deve fazer. Você deixa a 

bomba ligada, desliga apenas a bomba ou desliga toda a unidade? Capacitação, 

procedimentos de trabalho seguros e completos e design dos equipamentos são 

importantes na prevenção desses tipos erros. 

 

 Violações (quebra de regras): 

 

 Violações - falhas deliberadas ao seguir regras, tomando atalhos para poupar tempo e 

esforço, para aumentar a produtividade ou melhorar o resultado. Muitas vezes as 

violações são impostas por constrangimentos ou por falhas dos sistemas e aceitas 

tacitamente na empresa. Por exemplo, anular sistema de proteção de máquina para 



 

 

49 

aumentar o número de peças produzidas. Este tipo de comportamento pode ser previsto 

e só se revela enquanto “problema” depois da ocorrência de evento adverso (o que 

todos fazem habitualmente se torna responsabilidade do acidentado).  

 

Ainda segundo Reason (1990), se erros humanos são identificados como relacionados 

à ocorrência de um evento adverso, os fatores abaixo são exemplos do que se deve ser 

considerado, pois podem influenciar no comportamento humano: 

 

 Fatores relacionados ao trabalho: 

 

 Quanto de atenção é necessário para a execução da tarefa? Tanto a exigência de pouca 

atenção como a exigência de atenção excessiva pode levar a taxas mais elevadas de 

erro. 

 Existe atenção dividida? Por exemplo: há que se manter a atenção em dois processos 

contínuos distintos? 

 Os procedimentos são inadequados ou desatualizados? 

 As exigências de tempo são compatíveis com o tempo necessário à execução das 

tarefas com eficiência e segurança? 

 

 Fatores humanos: 

 

 habilidade física – estatura, força, etc; 

 competência - conhecimento, habilidade e experiência; 

 fadiga, stress, etc. 

 

 Fatores organizacionais: 

 

 pressão de trabalho; 

 jornadas de trabalho prolongadas, ausências de pausas e descanso; 

 insuficiência de recursos; 

 qualidade da supervisão; 

 formas de remuneração, etc. 
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  Fatores das instalações e equipamentos: 

 

 Quão simples e claro é ler e entender os controles? 

 O equipamento é projetado para detectar ou prevenir erros? 

 O layout do local de trabalho é apropriado? 

 Entre outros. 

 

Segundo Daniellou, Simard & Boissières (2013), a focalização no erro humano conduz 

unicamente a que se interesse pelos acontecimentos não desejados que tiveram consequências 

negativas, sem analisar todas a regulações humanas que asseguram a confiabilidade no dia a 

dia. Um erro é, por definição, involuntário. Não faz sentido penalizar um erro isolado. Torna-

se necessário verificar se eles são cometidos por muitos operadores com a mesma função. Se 

essas precauções são tomadas, o coletivo de trabalho tenderá a considerar como justo que seja 

repreendida a negligência de um operador que comete erros repetidos de “desatenção”. A 

questão das violações é diferente. A violação é voluntária, mas nem sempre repreensível. O 

sistema funcionaria muito mal se não houvesse nenhum tipo de violação às regras. Portanto, as 

violações não podem ser tratadas da mesma maneira. Algumas regras são incontornáveis. Não 

se deve fumar numa refinaria, jamais. Se essas regras são apresentadas como tais e não existe 

nenhuma situação em que é necessário ou valorizado infringi-las, todos os trabalhadores 

considerarão como justo penalizar tal violação. Evidentemente, à organização cabe 

implementar todos os meios para que jamais seja necessário infringir esse tipo de regra. Outras 

regras foram constantemente violadas ao longo do tempo, sem que isso jamais tenha se tornado 

um problema até agora. Um dia, elas se tornam incontornáveis. Um processo de informação, de 

explicação e um pré-aviso são necessários, antes que penalidades sejam aplicadas. Algumas 

regras são regularmente transgredidas pelo conjunto do coletivo, porque o custo de levá-las em 

consideração é muito alto, tendo em vista as exigências da situação. Se um dos trabalhadores é 

punido por transgredir esse tipo de violação, é provável que ocorra uma forte reação do grupo, 

seja sob a forma de conflito explícito se a organização é tolerante para tal, seja de maneira 

invisível, mas muito mais negativa para a segurança (greve do zelo latente, por exemplo). Há 

casos de “violação obrigatória”, isto é, casos em que as diferentes regras são incompatíveis 

entre elas (ordens contraditórias). Aplicação de uma sanção, nesse caso, tira todo o crédito da 

organização, da hierarquia e das regras. Enfim, existem casos em que o “estilo” casual ou 

perigoso de um operador é desaprovado pelo grupo, mas em que o coletivo de trabalho não é 
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suficientemente influente para fazer esse trabalhador ver a razão. Neste caso, é a ausência de 

sanção que tira a credibilidade da hierarquia. As violações com intenção de prejudicar (por 

exemplo, sabotagem) exigem não somente uma punição disciplinar, mas, eventualmente, um 

processo criminal. 

 

3.6 O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Conforme Bley (2004, p. 26), “se prevenir acidentes pode ser considerado como um 

processo comportamental e aprender representa a possibilidade de ocorrerem comportamentos 

significativos para a segurança dos trabalhadores, parece importante examinar a importância do 

processo de ensino-aprendizagem para a prevenção dos acidentes de trabalho”. O conhecimento 

que pode ser produzido por meio da análise de processos de ensino de comportamentos seguros 

pode subsidiar o aperfeiçoamento dos programas de educação, de conscientização e de mudança 

de atitudes frente aos riscos das atividades de trabalho e também dos profissionais envolvidos 

na sua realização. Conhecer como acontece o ensino da prevenção é importante para que as 

organizações possam desenvolver estratégias que contribuam para aumentar a efetividade das 

intervenções educacionais que, se forem somadas às mudanças organizacionais e até 

governamentais, podem favorecer a transformação de um discurso sobre prevenção em uma 

realidade, contribuindo para a construção de padrões comportamentais de alto nível no que diz 

respeito à segurança e para uma “humanização” das condições de trabalho oferecidas. 

Entretanto, é possível imaginar que existam dificuldades na aplicação dos conceitos 

de ensino-aprendizagem nas empresas, visto a falta de ferramentas e conhecimento para tal, 

como matrizes de treinamento alinhadas com as necessidades de aprendizado dos diferentes 

tipos de pessoas existentes, profissionais efetivamente capacitados para a identificação de tais 

fatores e até mesmo como avaliar o grau de eficácia da aprendizagem dos participantes deste 

processo. 

No livro A Quinta Disciplina, de Peter M. Senge (1990), o autor explica que o ser 

humano aprende desde cedo a separar e dividir os problemas para facilitar a execução de tarefas 

e o tratamento de assuntos complexos. Desta forma ele acaba perdendo, também, a 

conectividade com o todo. “Se uma organização de aprendizagem fosse uma inovação no 

campo da Engenharia, os seus componentes seriam chamados de tecnologias, mas como é uma 

inovação no campo do comportamento humano, seus componentes devem ser vistos como 
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disciplinas”. Disciplina, nesse contexto, significa “um conjunto de técnicas que devem ser 

estudadas e dominadas para serem postas em prática”. 

Segundo Senge (1990), são cinco as disciplinas e elas são desenvolvidas 

separadamente, sendo que cada uma delas é crucial para o sucesso das outras: Domínio pessoal, 

modelos mentais, objetivo comum, aprendizado em grupo e a que ele considera o alicerce da 

organização que aprende - o raciocínio sistêmico (A Quinta Disciplina). A essência do 

raciocínio sistêmico está na mudança de mentalidade, o que significa: 

 

 Ver inter-relações, ao invés de cadeias lineares de causa-efeito; 

 Ver processos de mudança, ao invés de instantâneos. 

 

A literatura sugere que as pessoas tendem a reagir a mudanças, pois quando certos 

conceitos estão enraizados, é mais fácil absorver o que está sendo passado e adaptá-lo à sua 

realidade. Para Senge (1990), isso pode ter outro enfoque, “pois aprender não significa adquirir 

mais informações, mas sim expandir a capacidade de produzir os resultados que queremos na 

vida”. No seu livro ele comenta que, certa vez, um experiente consultor da área de mudança 

organizacional disse: “As pessoas não resistem a mudanças. Elas resistem a serem mudadas”. 

Para que isso seja possível, Senge (1990) esclarece que no coração da organização que 

aprende encontra-se uma mudança de mentalidade. Em vez de nos vermos como algo separado 

do mundo, passamos a nos ver conectados ao mundo. No lugar de considerar os problemas 

como causados por algo ou alguém “lá fora”, enxergamos como nossas próprias ações criam os 

problemas pelos quais passamos. É por isso que esse conceito deve ser internalizado, pois as 

pessoas aprendem mais rapidamente quando têm uma verdadeira noção de responsabilidade por 

suas ações.  

Atualmente encontram-se na literatura diversas fontes de consultas relacionadas às 

mais variadas práticas pedagógicas voltadas para a aprendizagem e cognição. 

Segundo Rachid (2012, p. 07), aprendizagem e cognição são as novas formas de 

conhecer e tem como objetivo a fundamentação teórica que sirva de referencial para a 

contextualização do funcionamento do ciclo do aprendizado onde acontece o entender, o 

aprender e o fixar. Neste contexto, vários são os fatores que influenciam na aprendizagem: a 

atenção e a prática, pois a atenção é a grande porta de entrada, sendo “o filtro que o cérebro usa 

para decidir qual informação será processada”, o método, que faz a diferença entre o aprender 
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e o não aprender, a motivação, que faz com o indivíduo se empenhe nesse processo e a 

oportunidades, pois ela é um dos maiores incentivos ao aprendizado. 

Segundo Bley (2006), a educação para saúde e segurança no trabalho é de extrema 

importância e coloca-a num nível maior de coerência com aquilo que hoje se entende por 

segurança comportamental, que é a dimensão humana da prevenção de doenças e acidentes.     

Junto a tudo isso, há também a questão do comprometimento das partes interessadas 

no processo, que é definido por Ferraz (1999, p.58) como “uma atitude ou forma de agir ou se 

comportar de pessoas em contexto de trabalho, ou seja, as pessoas podem ter diversos tipos de 

atitudes em relação aos elementos contextuais do seu trabalho (colegas, empresa, setor, 

supervisor, tarefa, carreira, etc)”. Dessa forma, o comprometimento é uma atitude de vínculo, 

adesão, lealdade a ou engajamento em relação a algo objetivo (pessoa ou grupo) ou simbólico 

(uma causa, uma carreira, uma profissão etc). 
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia e o instrumento de pesquisa adotada neste 

trabalho, os critérios de seleção do caso, caracterização da empresa selecionada e os 

mecanismos para a coleta de dados. 

O estudo teve como objetivo identificar as percepções de segurança do trabalho dos 

empregados na área operacional, comparar essas percepções de segurança do trabalho nos 

diferentes níveis hierárquicos da empresa, identificar possíveis discrepâncias nas percepções de 

segurança do trabalho nos diferentes níveis hierárquicos da empresa e investigar se no 

planejamento das tarefas e atividades, execução e possíveis ocorrências de acidentes, a 

informação de segurança do trabalho era igual em todos os níveis hierárquicos. Por fim, a 

pesquisa investigou a percepção dos empregados quanto ao planejamento e a divulgação de 

informações de segurança, as pressões que os empregados sofrem durante a execução das 

tarefas ou atividades e como são tratados os acidentes e quase acidentes gerencialmente. 

 

4.1 PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

 

A pesquisa apresentada é exploratória, visando construir hipóteses testadas a partir de 

informações levantadas com profissionais que possuam experiência prática sobre o tema 

abordado (GIL, 2002). A modalidade de pesquisa a ser adotada foi o estudo de caso, 

considerada mais apropriada à natureza e aos objetivos da pesquisa. O estudo de caso é uma 

metodologia que investiga profundamente poucos objetos para a obtenção de conhecimento 

detalhado e uma visão ampla e global do problema.  

 

4.2 SELEÇÃO DA EMPRESA 

 

A área de negócios escolhida para o estudo são os portos da Vale S.A. no estado do 

Rio de Janeiro, denominados Portos Sul, sendo a Vale uma empresa de grande porte no setor 

de mineração, com capital aberto e com atuação em todos os continentes. Os Portos Sul são 

compostos pelo Terminal Ilha Guaíba (TIG) e pela Companhia Portuária Baía de Sepetiba 

(CPBS). 
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O TIG está localizado na parte Leste da Baía da Ilha Grande e bem no início da Baía 

de Sepetiba. A Ilha Guaíba está situada bem próxima à costa e fica ligada ao continente por 

uma ponte ferroviária de 1700 metros por onde recebe o minério, não havendo ligação por via 

rodoviária. Nela trabalham aproximadamente 1100 pessoas, sendo 625 empregados próprios. 

Suas atividades são as mais diversas, como operação, controle, logística, ferrovia, engenharia, 

infraestrutura, sustentabilidade e manutenção. 

 

                                                 
                                                          Figura 7 - Vista aérea do Terminal Ilha Guaíba (TIG) 
                                                                 Fonte: <http:// www.vale.com.br> 

 

O Terminal Ilha Guaíba iniciou suas operações sob gestão da Vale em agosto de 2007, 

possuindo então capacidade anual de exportação de 50 milhões toneladas de minério de ferro 

por ano aproximadamente. O minério de ferro é proveniente das minas da própria empresa no 

estado de Minas Gerais: Córrego do Feijão, Fábrica Casa de Pedra, Andaime e Olhos d’água. 

A movimentação de minério é feita através de correias transportadoras que terminam 

seu percurso no carregador de navios com capacidade de operar 13.800 toneladas por hora. O 

Terminal de Minério dispõe de todos os instrumentos necessários ao manuseio de granéis 

sólidos. As operações de estocagem de minério são realizadas em seis pátios com capacidade 

total para estocagem de até 3.000.000 toneladas, que são distribuídas nos pátios. 

O minério manipulado é recebido nas instalações portuárias por via ferroviária através 

do virador de vagões cuja capacidade operacional é de 9.000 toneladas por hora. Uma estação 

http://www.vale.com.br/
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de peneiramento que permite o controle da quantidade de finos presentes no produto e 

posteriormente, o minério é encaminhado aos navios por correias transportadoras e colocado 

nas mesmas através de três empilhadeiras/recuperadoras com capacidade operacional de 8.800 

toneladas por hora em cada equipamento que retiram o minério das pilhas do pátio. 

A CPBS está localizada no município de Itaguaí e iniciou suas operações em agosto 

de 1999, possuindo então capacidade anual de exportação de 15 milhões toneladas de minério 

de ferro por ano aproximadamente.  

A movimentação de minério é feita através de correias transportadoras que terminam 

seu percurso no carregador de navios com capacidade de operar 10.000 toneladas por hora. O 

Terminal de Minério dispõe de todos os instrumentos necessários ao manuseio de granéis 

sólidos. As operações de estocagem de minério são realizadas em quatro pátios com capacidade 

total para estocagem de até 1.200.000 toneladas. Neste site trabalham aproximadamente 350 

pessoas, sendo 202 empregados próprios. 

 

                            
                                  Figura 8 - Vista aérea da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CPBS) 

                                  Fonte: <http://www.vale.com.br> 

http://www.vale.com.br/
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O Terminal possui uma infraestrutura que compreende: 

 

 Instalações para descarga 

O minério manipulado é recebido nas instalações portuárias por via ferroviária através 

do virador de vagões cuja capacidade operacional é de 7.000 toneladas por hora. A operação 

do virador de vagões é feita sem que os vagões sejam desengatados, pois dispõem de engates 

rotativos, que giram a 160 graus. 

 

 Instalações para estocagem 

Hoje no pátio de estocagem existem quatro áreas destinadas ao empilhamento de 

diversos tipos de minério. A capacidade total do pátio é de 1.200.000 milhões de toneladas 

aproximadamente. O pátio é dotado de duas empilhadeiras/recuperadoras, com capacidade 

4.500 a 7.500 de empilhamento e recuperação. 

 

 Instalações para embarque 

Os embarques de minério são feitos pelo píer do Terminal de Minério dotado de berço 

de atracação descontínuo, em dolfins, com capacidade de aportagem de um navio, dotado de 

um carregador de navios que opera a uma taxa de 10.000 toneladas por hora. 

Em relação à Segurança do Trabalho, os Portos Sul possuem um SESMT que atua 

atendendo a legislação relativa às suas atividades. Nos sites é obrigatório que os riscos 

associados às atividades, processos, tarefas, instalações, produtos ou serviços nas operações 

sejam identificados, avaliados e controlados de forma a gerir o risco. A prevenção de lesões e 

doenças resultantes de riscos é priorizada. Os programas de prevenção e controle dos riscos, 

planos de preparação e atendimento a emergências e planos de contingência estão implantados. 

Todos os empregados que atuam em alguma tarefa considerada como atividade crítica devem 

estar devidamente habilitados (capacitação, liberação médica, autorização gerencial) e portando 

seu passaporte de Saúde e Segurança (S&S) quando necessário.  

Nos Portos Sul é obrigatório à elaboração da Análise de Riscos da Tarefa – ART para 

todas as intervenções em equipamentos, devendo contemplar as etapas, os riscos, as 

consequências, quantificação dos riscos e medidas de controle a serem seguidas para realização 

segura da atividade. O conteúdo das ART’s deve ser conhecido por todos os executantes da 
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intervenção antes do início da mesma. É obrigatório que a ART esteja presente no local de 

execução da tarefa e disponível para todos os executantes, para que os mesmos possam, a 

qualquer tempo, consultá-la e/ou revisá-la. 

 

4.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado para levantamento da percepção dos 

empregados foi um questionário (Apêndice 8.1) composto por trinta itens desenvolvidos com 

base em sete áreas diferentes, visando obter os elementos necessários para alcançar os objetivos 

do trabalho.  

 

São elas: 

 divulgação de riscos; 

 atitude e aderência do executante; 

 identificação de riscos; 

 atitude gerencial referente ao tempo de entrega; 

 identificação de condições pessoais; 

 registro de quase acidente; 

 ações corretivas de acidentes. 

 

Essas sete áreas foram definidas em função da revisão da literatura e entrevistas 

informais com os empregados da empresa na fase inicial da pesquisa. Elas incorporam conceitos 

que na literatura estão relacionadas à segurança do trabalho como: conhecimento sobre riscos, 

pressão de tempo, condições ambientais, mudanças, reatividade, análise de acidentes, etc. 

As afirmativas foram avaliadas através de uma escala do tipo Likert com cinco opções 

de resposta, que exigiu que os participantes especificassem o grau de concordância com uma 

afirmação:  

 

 

1. Discordo totalmente 
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2. Discordo em grande parte 

3. Não concordo nem discordo 

4. Concordo em grande parte 

5. Concordo totalmente  

 

O uso da escala Likert é vantajoso, porque além de ela ser de fácil construção, a 

aplicação do questionário é simplificada, pois os entrevistados compreendem rapidamente o 

seu funcionamento. A desvantagem em relação a outras escalas, é que requer mais tempo do 

participante que necessita ler todas as afirmações. (MALHOTRA, 2004). 

Entrevistas informais foram feitas inicialmente com lideranças e operadores em geral, 

a fim de obter informações preliminares sobre a percepção das pessoas a respeito da segurança 

do trabalho na área operacional. As informações obtidas foram então usadas para ajudar a 

desenvolver o questionário da pesquisa.  

O questionário foi submetido a um pré-teste com dezenove pessoas, sendo oito 

lideranças e onze empregados em geral, visando validar o entendimento das questões. Foi 

levantado que algumas afirmativas relacionadas às ações da área de segurança do trabalho não 

estavam claras suficientemente para que fossem respondidas com certeza. Para solucionar essas 

questões, o questionário foi cuidadosamente revisto. 

Após o questionário ter sido modificado, foi distribuído para 130 empregados de forma 

aleatória e proporcional à quantidade de empregados por site. Os entrevistados foram 

informados da garantia de sigilo e que ele próprio faria a devolução do documento em um único 

envelope contendo todos os questionários respondidos. 111 questionários foram preenchidos e 

devolvidos, a fim de serem computados para os resultados do estudo.  

Outra fonte de informações utilizada no estudo de caso foi a análise de documentações 

da empresa, tais como mapa mensal de manutenção, indicadores, ordens de serviço, análise de 

riscos da tarefa, padrões e procedimentos internos. 

 

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
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A população deste estudo foi de empregados da Vale no TIG e na CPBS divididos em 

dois grupos hierárquicos: lideranças e operadores. Esses empregados fazem parte das áreas de 

manutenção, engenharia, Programação & Controle de Manutenção (PCM), energia, operação, 

marítima, laboratório, infraestrutura e sustentabilidade.  

A amostra foi selecionada como amostra de conveniência. Buscou-se o maior número 

possível e foi obtido um total de 111 empregados, sendo 28 líderes e 83 operadores. Para 

analisar as proporções foi considerado o intervalo de confiança e a margem de erro esperada 

para um nível de confiança de 95%, que segundo Anderson, Sweeney & Williams (2011), 

corresponde a um dos mais comumente usados. Em função do número de indivíduos que 

responderam ao critério adotado e do nível de significância considerado (95%), foi determinada 

a margem de erro para cada proporção encontrada. 

Como existiam afirmativas que tratavam de questões éticas, foi necessário que os 

entrevistados tivessem garantias de que as suas respostas seriam mantidas em sigilo. Para isso, 

além de não haver nenhum tipo de identificação no questionário, optou-se por não distribuí-lo 

de forma eletrônica. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi feita em duas partes: 

 

 Apresentação das proporções amostrais e sua margem de erro de forma descritiva; 

 

 Análise da diferença entre as percepções dos operadores e das lideranças. 

 

As afirmativas foram organizadas por questões e realizou-se a avaliação do número de 

concordância. A análise dos dados foi feita considerando a soma das respostas “Concordo em 

grande parte” e “Concordo completamente”.  

 

4.5.1 Apresentação das Proporções Amostrais 

 

Segundo Anderson, Sweeney & Williams (2011, p. 272), a proporção da amostra é um 

estimador por ponto da proporção da população. Uma vez que não se pode esperar que um 

estimador por ponto produzisse o valor exato do parâmetro populacional, uma estimação por 
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intervalo foi calculada adicionando-se e subtraindo-se um valor, denominado margem de erro, 

ao estimador por ponto. A fórmula geral de uma estimação por intervalo é a seguinte: 

Estimação por ponto ± Margem de erro 

A finalidade de uma estimação por intervalo é fornecer informações sobre quão 

próximo o estimador por ponto, produzido pela amostra, está do valor do parâmetro 

populacional. A fórmula geral de uma estimação por intervalo de uma proporção populacional 

p é:  

p ± Margem de erro 

 

Para um intervalo de confiança de 95%, o coeficiente de confiança é (1 – α) = 0,95. 

Desse modo α = 0,05 e  𝑍 α
2⁄  = 1,96 

Com a margem de erro dada por 𝑍𝑎
2⁄ √

𝑃.𝑞

𝑛
 , a forma geral de uma estimação por 

intervalo de uma média populacional para o caso de 𝜎 conhecido é a seguinte:  

p ± 𝑍𝑎
2⁄ √

𝑃.𝑞

𝑛
 

 

4.5.2 Análise das Diferenças de Percepções de duas Populações 

 

Além da apresentação das proporções amostrais, nesta pesquisa foram analisadas, 

também, as diferenças entre as proporções das duas populações: lideranças e operadores. Essas 

diferenças definem o grau da concordância ou de divergência sobre a mesma afirmativa, a fim 

de avaliar se os grupos tendem a ter o mesmo nível de concordância ou não. A diferença entre 

duas proporções amostrais é dada por p1 – p2.  

 

 
                                                                     Figura 9 - Teste de Hipótese Unicaudal Direito 

                                                                     Fonte: Anderson, Sweeney & Williams, 2011 

Onde: 

H0 – Hipótese Nula 

Ha – Hipótese Alternativa 

p1 – Proporção Categoria 1 
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p2 – Proporção Categoria 2 

p1 – p2  = p valor 

 

Foi aplicado um teste de hipótese para p1 – p2, considerando o nível de significância 

(alfa) de 0,05.  

Conforme Anderson, Sweeney & Williams (2011, p. 402), quando se assume que Ho 

é verdadeira enquanto igualdade, tem-se p1 – p2 = 0, que equivale a dizer que as proporções 

populacionais são iguais, p1 = p2.   

A rejeição da Hipótese Nula no teste de hipótese unicaudal direito (superior) leva à 

conclusão de uma diferença com significância estatística, o que nos sugere concluir que os graus 

de concordâncias entre as duas populações diferem quando p1 – p2 > 0 e Z < 0,05. 

A equação da figura 10 mostra que o erro padrão é dado por: 

 

                                                  

                                         Figura 10 - Estimativa Agrupada do Erro Padrão 

                                         Fonte: Anderson, Sweeney & Williams, 2011 

 

Essa estimativa do erro padrão é usada na estatística de teste. A forma geral da 

estatística de teste para testes de hipóteses sobre a diferença entre duas proporções 

populacionais é o estimador por ponto dividido pela estimativa de . 

 
                                                       Figura 11 - Estatística de Teste 

                                                       Fonte: Anderson, Sweeney & Williams, 2011 
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 Essa estatística de teste aplica-se a situações com grandes amostras onde n.p e n.q sejam 

maiores que 5 (n.p>5 e n.q>5). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através do questionário contido no Apêndice 8.1, foi possível avaliar a percepção dos 

empregados quanto à segurança do trabalho na área operacional. Durante o preenchimento deste 

questionário, alguns participantes explicaram o motivo da resposta, exemplificando fatos 

ocorridos na empresa. Nos Apêndices 8.2 e 8.3, encontram-se as tabulações das respostas da 

pesquisa de campo e nas próximas seções, esses resultados são avaliados. 

 

5.1 EXISTEM DISTORÇÕES SOBRE COMO OS RISCOS SÃO LEVANTADOS E A 

MANEIRA QUE SÃO DIVULGADOS? 

 

Esta questão busca identificar se existe algum tipo de distorção na metodologia de 

levantamento dos riscos e de como isso está chegando aos empregados, de forma geral.  

O resultado da pesquisa sobre esse tema mostra indícios de problemas nessa 

divulgação, pois existe uma considerável parte que não concorda que os riscos são divulgados 

da melhor forma. Na tabela 1 a seguir são apresentados os resultados para esta questão.  
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Tabela 1- Divulgação de Riscos 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA p 
Margem 

de Erro 

Divulgação de Ris 

 cos 

1. Todos os riscos de uma tarefa ou atividade são 

divulgados para os envolvidos antes do início da 

mesma. 

77%  8%  

2. Há sempre a preocupação em se levantar os 

riscos durante o planejamento das tarefas ou 

atividades. 

75%  8%  

3. As ferramentas formais de levantamento dos 

riscos, como ART e DSS antes das tarefas ou 

atividades têm contribuído para a segurança da 

equipe. 

87%  6%  

4. Os Técnicos de Segurança do Trabalho 

participam da Análise de Riscos da Tarefa sempre 

que são solicitados. 

80%  7%  

5. Avaliações de risco no local da tarefa ou 

atividade, conversa informal com a equipe 

executante, conhecimento técnico e experiência 

dos líderes, tem contribuído para a segurança da 

equipe.  

92%  5%  

6. Os riscos levantados na ART são divulgados 

adequadamente e entendidos por todos da equipe 

em uma tarefa ou atividade. 

79%  8%  

7. Os treinamentos sobre segurança ajudam a 

evitar acidentes nas tarefas ou atividade 

executadas atualmente. 

86%  7%  

 Fonte: Autor 

 

As afirmativas 1, 2 e 6 visam identificar a preocupação no levantamento dos riscos, a 

divulgação para os empregados, se são feitos de forma adequada e se são realmente entendidos. 

Se for acreditado que esses conhecimentos podem ser a diferença entre uma pessoa se acidentar 

ou não, baseado no nível de concordância das respostas, é possível acreditar que há ainda o que 

melhorar na maneira de como isso está sendo feito atualmente. Mais de 20% dos empregados 

concordam que não recebem informações sobre todos os riscos que estão expostos, sugere uma 

fragilidade nos métodos existentes. Sabendo-se que há a possibilidades de exposição de uma 

pessoa aos riscos na área operacional, sem que ela tome conhecimento dos mesmos, leva a 

imaginar que as medidas de controle existentes possam não ser suficientes para a proteção dos 

empregados.  
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Já as afirmativas 3, 4, 5 e 7, que levantam questões sobre as ferramentas utilizadas e 

de que maneiras diferentes são realizadas esses levantamentos de riscos, tiveram respostas 

relativamente positivas. Os empregados concordam em maior número que as ferramentas e 

técnicas utilizadas para o levantamento dos riscos estão sendo satisfatórias. Há uma 

discrepância entre esse ponto e o anterior, pois a metodologia de como se levantar os riscos 

tende a estar funcionando bem, porém se essas informações não estão conseguindo chegar de 

forma eficaz para quem precisa delas, não irá contribuir para a segurança dessas pessoas. 

Existe uma lacuna a ser preenchida entre esses importantes pontos e essa abordagem 

poderá abrir caminho para novas pesquisas, a fim de aprofundar ainda mais esse tema, buscando 

entender os motivos que fazem chegar a essas diferenças.  

 

5.2 AS ATITUDES E ADERÊNCIA DOS EXECUTANTES EM RELAÇÃO À 

SEGURANÇA DO TRABALHO SÃO COMPATÍVEIS COM O QUE A EMPRESA 

ESPERA? 

 

O segundo questionamento busca examinar se as atitudes dos empregados e sua 

aderência aos itens de segurança refletem a realidade do que se espera pela empresa para não 

ocorrerem acidentes durante a execução de uma tarefa ou atividade. Na tabela 2 a seguir são 

apresentados os resultados desse levantamento. 
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Tabela 2 - Atitude e aderência do Executante 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA p 
Margem de 

Erro 

Atitude e 

Aderência do 

Executante 

8. Conheço caso onde ocorreu acidente com 

empregado porque não cumpriu requisitos de 

segurança em uma tarefa ou atividade. 

91%  3%  

9. Durante uma tarefa ou atividade, os empregados 

atuam de forma segura, independente da presença 

de Técnicos de Segurança do Trabalho. 

74%  8%  

10. Conheço caso em que os controles dos riscos 

levantados não foram seguidos na íntegra, pois 

atrapalhavam na realização da tarefa ou atividade. 

42%  9%  

11. Conheço casos em que, durante uma tarefa ou 

atividade, alguns itens de segurança foram 

alterados para melhorar o tempo da entrega. 

25%  8%  

12. Conheço casos em que outras pessoas tomaram 

decisões que reduziram a segurança, a fim de não 

prejudicarem a entrega de uma tarefa ou atividade. 

23%  8%  

Fonte: Autor 

Observa-se que 91% dos entrevistados concordaram na afirmativa 8 que conhecem 

casos onde o não cumprimento de requisitos de segurança por um determinado empregado, 

levou a ocorrência de um acidente com o próprio. Dado que há diversas causas que podem 

motivar a ocorrência de um acidente, esta constatação levanta questões sobre o que motivaria 

tais empregados a agir dessa maneira. Entretanto, isto não está no escopo desta pesquisa.  

O conceito de erro humano já foi tratado na revisão da literatura e foi visto que se 

mostra insuficiente para apreender a totalidade da complexidade do acidente (item 3.5). Esse 

tipo de abordagem requer, segundo a literatura, uma análise mais abrangente, sobretudo sobre 

quais as motivações que levariam ao não cumprimento desses requisitos de segurança, pois é 

possível imaginar que outros fatores contribuíram para essa decisão que levou ao acidente. 

Atribuir a culpabilidade ao empregado de forma isolada tende levar a uma falha na identificação 

de outras possíveis causas e com isso aceitar o ato inseguro como causador desse não 

cumprimento dos requisitos de segurança. 

A afirmativa 9 é sobre como os empregados se comportam frente as suas atividades, 

independente da presença dos Técnicos de Segurança do Trabalho. 74% dos empregados 

relataram que seguem o que é previsto, mesmo quando não são acompanhados. Nota-se que 
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ainda há uma dependência por esse acompanhamento em uma considerável parte dos 

empregados avaliados e partindo da premissa que segurança é responsabilidade de todos, essas 

pessoas não deveriam ter atitudes diferentes quando não estão sendo monitoradas. Essa 

condição propicia uma oportunidade de melhoria necessária ao bom andamento das tarefas e 

atividades realizadas na área operacional, com a devida segurança. Essa dependência deve ser 

trabalhada de forma a buscar condições para que todos os empregados possam realizar o que se 

espera deles com toda segurança necessária, sem que haja um fiscalizador para isso. Em contra 

partida, os Técnicos de Segurança do Trabalho devem buscar trabalhar em conjunto e de forma 

orientadora sobre as diversas questões técnicas relativas à segurança nas atividades a realizar.  

As afirmativas 10, 11 e 12 visaram identificar se empregados estariam a par de casos 

onde os executantes não seguiram padrões de segurança preestabelecidos porque poderiam 

atrapalhar na realização e no tempo de entrega das tarefas ou atividades. Segundo a pesquisa, 

alguns empregados estão deixando de cumprir esses padrões por alguma motivação e isso deve 

ser levado em consideração, pois os acidentes tendem a ocorrer durante esses desvios. O tempo 

de entrega aparece como motivador para que os empregados muitas vezes optem por não 

seguirem o que é previsto em segurança, a fim de não serem prejudicados por não entregarem 

o que foi combinado no prazo. Eles tendem estar se expondo a riscos que foram previamente 

levantados, mesmo sabendo que isso pode a levar a ocorrência de acidentes. 

 

5.3 EXISTEM DISTORÇÕES NAS IDENTIFICAÇÕES DOS RISCOS? 

 

Essa questão visa identificar se riscos importantes podem ser deixados de lado em 

função de outros interesses na realização da tarefa ou atividade. Os resultados apresentados na 

tabela 3 mostram que isso é possível acontecer sim. 
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Tabela 3 - Identificação de Riscos 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA p 
Margem 

de Erro 

Identificação de 

Riscos 

13. Às vezes, são levantados riscos importantes, mas 

não são registrados, pois atrapalhariam na execução da 

tarefa ou atividade. 

32%  9%  

14. Os riscos das condições climáticas e interferências 

são levantados antes das tarefas ou atividades. 
75%  8%  

15. Durante algumas tarefas ou atividades, o 

planejamento é feito deixando de avaliar possíveis 

cenários de risco. 

24%  8%  

Fonte: Autor 

As afirmativas 13 e 15 indicam que parte dos empregados entrevistados reconhecem 

que riscos podem não ser registrados ou mesmo identificados antes e durante uma tarefa ou 

atividade, pois poderiam atrapalhar de alguma forma o andamento do planejado para a 

realização da mesma. É possível imaginar que há riscos importantes sendo negligenciados e 

isso sugere uma fragilidade no processo de antecipação de cenários de risco. O fato do 

planejamento de segurança não ser eficaz, tende a possibilitar um número maior de ocorrências 

de acidentes, visto a falta de controles que poderiam evitar isso. Esse percentual de empregados 

entrevistados que consideram que muitas vezes não são registrados riscos importantes, aparece 

como uma oportunidade de melhoria no processo. 

Na afirmativa 14 foi levantada a questão sobre a antecipação dos riscos das condições 

climáticas e de interferências na execução das tarefas e atividades. Os fatores meteorológicos 

são levados em consideração em função do ser humano poder ter suas habilidades alteradas 

para se adaptar ao calor, frio, vento etc. No caso das interferências das outras tarefas ou 

atividades realizadas no entorno, isso também é levado em consideração, visto que elas tendem 

a gerar outros riscos também. 75% dos entrevistados informaram que esses riscos são 

levantados, porém para os restantes isso ainda não é uma realidade.  

Essas questões abrem caminho para aprimorar a metodologia existente na 

identificação de riscos, possibilitando uma maior adequação sobre o que se espera dos 

empregados em conhecer onde se vai trabalhar antes de se expor a riscos, seja da sua área de 

trabalho, seja por intermédio da proximidade com outras áreas ou por condições climáticas que, 

a princípio, não se tem controle. 
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5.4 EXISTEM DISTORÇÕES ENTRE A ATITUDE GERENCIAL REFERENTE AO 

TEMPO DE ENTREGA E A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES? 

 

A quarta questão examina como é entendido o posicionamento das partes envolvidas 

durante as pressões sofridas para se entregar o que se foi combinado no prazo correto. Na tabela 

4 pode-se verificar que essas informações são destoantes entre si. 

 

Tabela 4 - Atitude Gerencial Referente ao Tempo de Entrega 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA p 
Margem 

de Erro 

Atitude Gerencial 

Referente ao 

Tempo de Entrega 

16. Conheço casos em que mudanças do cenário, 

como chuva e vento ocorreram, porém a atividade 

não foi interrompida para não atrasar a entrega. 

32%  9%  

17. Conheço casos em que a interferência de outra 

atividade criou novos riscos, não levantados na ART, 

porém a atividade não foi interrompida para não 

atrasar a entrega. 

41%  9%  

18. Às vezes me sinto obrigado a descumprir Padrões 

de Segurança para não atrasar a entrega de uma tarefa 

ou atividade. 

7%  5%  

19. As pressões que ocorrem durante a execução de 

uma tarefa ou atividade não interferem na segurança. 
23%  8%  

20. Os tempos planejados para a realização das 

tarefas ou atividades são suficientes para execução 

das mesmas. 

56%  9%  

Fonte: Autor 

 

Nas afirmativas 16 e 17, parte considerável dos entrevistados informaram que tem 

conhecimento de que a inclusão de novos riscos, devido a mudanças climáticas ou interferência 

de outras atividades, não foram feitas a fim de não atrasar a entrega de uma tarefa ou atividade. 

Nesse contexto, se for considerado que as atitudes gerenciais poderiam ter intervindo nesses 

casos, é possível acreditar que para parte dos empregados entrevistados, isso não está 

ocorrendo, assim como em alguns casos a pressão do tempo tende a interferir na segurança dos 

envolvidos. 
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Observa-se que 7% dos entrevistados na afirmativa 18 afirmaram que poderiam 

descumprir padrões de segurança em função de não atrasar a entrega de uma tarefa ou atividade. 

Isso leva a acreditar que não há unanimidade quanto essa possibilidade, sugerindo que a atitude 

gerencial é significante nas tomadas de decisão na área operacional, devendo buscar a 

antecipação de possíveis iniciativas negativas que podem ser motivadas por tempos de entrega 

inadequados.  

A afirmativa 19 colabora para entender que as pressões sofridas pelos empregados em 

função do tempo para entrega interferem na segurança dos mesmos, visto que 23% concordam 

que isso não ocorra. Já na afirmativa 20, 56% concordam que os tempos planejados seriam 

suficientes para tal. Esse número pode ser considerado baixo, se for analisado o quanto esse 

item impacta na segurança dos empregados durante a execução das suas tarefas ou atividades.  

Essas informações levam a imaginar que devido os tempos planejados não serem 

suficientes, acabam ocorrendo pressões que interferem na execução das tarefas ou atividades, 

levando empregados a descumprir padrões de segurança, a fim de não atrasarem na hora da 

entrega.  

 

5.5 AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS TRABALHADORES SÃO LEVADAS EM 

CONSIDERAÇÃO? 

 

As respostas dos entrevistados sugerem que as condições pessoais são levantadas antes 

e durante a realização de tarefas ou atividades, embora o número seja baixo, se for entendido o 

quanto isso pode significar na ocorrência ou não de acidentes de trabalho. Na tabela a seguir os 

números mostram essa realidade. 

 

Tabela 5 - Identificação de Condições Pessoais 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA p 
Margem 

de Erro 

Identificação de 

Condições Pessoais 

21. Antes da realização de uma tarefa ou atividade, as 

condições emocionais particulares e pessoais dos 

envolvidos são levantadas. 

0,60  0,09  

22. Durante a realização de uma tarefa ou atividade, as 

condições emocionais particulares e pessoais da equipe 

são observadas.  

0,56  0,09  

Fonte: Autor 
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Nas afirmativas 21 e 22 verifica-se que a identificação das condições emocionais 

particulares e pessoais estão longe de serem uma práticas efetivas. Essas condições tendem a 

serem problemas que os empregados passam por motivos externos à empresa, podendo 

interferir na atenção durante a rotina de trabalho, comprometendo a sua segurança e de seus 

colegas. Problemas pessoais, de saúde, financeiro, familiar ou com a própria empresa podem 

acontecer, porém se não são antecipados e tratados, podem se tornar riscos potenciais para a 

integridade física dos próprios empregados, assim como de outros colegas de trabalho durante 

a execução de uma tarefa ou atividade.  

A diferença entre as afirmativas é pequena, o que leva a imaginar que independente do 

momento, antes ou durante a tarefa ou atividade, essas questões não são levantadas e observadas 

por todos. É possível imaginar também que empregados possam ficar menos atentos do que de 

costume em função de problemas externos e que bastaria um momento de distração para ocorrer 

um acidente. A importância dessa questão faz acreditar que ela deva ser melhor analisada e 

aprofundada.  

 

5.6 OS QUASE ACIDENTES ESTÃO SENDO REGISTRADOS DA MANEIRA QUE SE 

ESPERA?  

 

Esta questão visa investigar se os registros de quase acidentes refletem a realidade da 

área operacional, visto as possibilidades de melhoria que a empresa tem quando isso é feito de 

forma correta. 

Os registros de quase acidentes possibilitam uma oportunidade de melhoria sobre as 

medidas de controles existentes, em função de eventos que já ocorreram e por algum motivo, 

não resultaram em danos, mesmo havendo potencial para isso. Na tabela 6 pode-se verificar 

como isso está sendo feito, na visão dos entrevistados. 
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Tabela 6 - Registro de Quase Acidentes 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA p 
Margem 

de Erro 

Registro de Quase 

Acidente 

23. A quantidade de quase acidentes registrados reflete a 

realidade do que acontece na área. 
0,25  0,08  

24. Eu conheço casos em que quase acidentes não são 

registrados. 
0,49  0,09  

25. Eu conheço casos em que as informações de incidentes são 

alteradas para possibilitar o registro de quase acidentes, a fim 

de melhorar os indicadores. 

0,10  0,06  

26. O registro de quase acidentes é importante para antecipar 

a ocorrência de acidentes. 
0,92  0,05  

Fonte: Autor 

 

As afirmativas 23 e 24 têm um percentual de concordância considerável, visto o fato 

de que parte dos empregados reconhecerem que a quantidade de registros não está de acordo 

com o que é observado na área é preocupante. Esses registros geram dados que, após analisados, 

possibilitam ações que antecipam os riscos que levaram àquela ocorrência. Quando esses dados 

não são registrados, muitas oportunidades de melhoria são perdidas, aumentando a 

possibilidade de ocorrência de novos acidentes. 

Na afirmativa 25, o percentual de 10% aponta a possibilidade das informações sobre 

ocorrências serem alteradas, a fim de melhorar indicadores de segurança. As gerências tendem 

a registrar informações referentes aos incidentes em suas respectivas áreas de atuação, a fim de 

usá-las em prol da melhoria contínua e compreensão da atual situação em que se encontram. Se 

esses dados forem corrompidos, visando melhorar indicadores, eles não poderiam ser usados 

como referência nas ações para atuar de forma significativa na melhoria da segurança. 

Na afirmativa 26 os entrevistados sugerem no seu entendimento que o registro de 

quase acidentes é importante, pois 92% concordaram que essa é uma forma de se antecipar a 

ocorrências de acidentes. 

Essas questões poderão ser analisadas com mais ênfase em novas pesquisas, visando 

obter informações sobre as motivações que levam os quase acidentes não serem devidamente 

registrados e também porque informações sobre incidentes são alterados para melhorar 

indicadores de segurança.  
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5.7 AS AÇÕES CORRETIVAS DE ACIDENTES ESTÃO SENDO DIVULGADAS E 

AJUDAM A EVITAR NOVOS ACIDENTES? 

 

O sétimo questionamento busca examinar se as informações relativas às ações 

corretivas e a sua divulgação colaboram para que os empregados trabalhem de forma mais 

segura. O nível de concordância de todas as afirmativas da tabela 7 sugere indícios de que isso 

vem ocorrendo de forma produtiva. 

 

Tabela 7 - Ações Corretivas de Acidentes 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA p 
Margem 

de Erro 

Ações Corretivas 

de Acidentes 

27. Após ocorrência de um acidente, conheço caso, em 

que ações de mudança no processo evitaram a 

ocorrência de novos acidentes. 

0,88  0,06  

28. As ações geradas nas análises de acidentes ajudam 

os empregados a trabalhar de forma mais segura. 
0,89  0,06  

29. Eu tomo conhecimento formalmente dos acidentes 

que ocorrem na minha área. 
0,89  0,06  

30. A divulgação da ocorrência de acidentes colabora 

para que as pessoas fiquem mais atentas nas suas 

tarefas ou atividades. 

0,95  0,04  

Fonte: Autor 

 

As afirmativas 27, 28, 29 e 30 sugerem que os entrevistados concordam na sua grande 

maioria que as experiências absorvidas nas análises dos acidentes geram aprendizado. Pode se 

entender que essa ferramenta possibilita a divulgação dos acidentes e das ações geradas após 

sua análise, visando à redução daquele mesmo evento voltar a se repetir. Nesse mesmo 

contexto, a afirmativa 27 traz um enfoque voltado para mudança de processo em função de uma 

ocorrência de acidente e permitindo que outros possam se evitados sobre as mesmas causas.  

Nas afirmativas 28, 29 e 30 verifica-se que as divulgações formais dos acidentes e das ações 

definidas após suas análises tendem a contribuir para uma comunicação necessária ao processo. 

As respostas deste grupo também sugerem que uma pequena parcela dos entrevistados 

ainda não está de acordo com isso. Isso leva a acreditar que outras oportunidades de melhoria 

devem ser buscadas através do aprofundamento desta questão em novas pesquisas.    
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5.8 INFERÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PROPORÇÕES DE DUAS 

POPULAÇÕES 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na análise da diferença de 

proporções encontradas entre os percentuais que concordam com as afirmativas entre as 

lideranças e os operadores. Nas tabelas a seguir o p valor é a significância encontrada em função 

do teste de hipótese realizado e quanto mais próximo de zero for, maior ela é. Neste caso, as 

células da tabela estarão destacadas para facilitar a análise das diferenças dos itens que possuem 

significância estatística. O primeiro grupo de afirmativas é sobre a diferença de proporções nas 

percepções da divulgação de riscos na área operacional.  
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Tabela 8 - Diferença de Proporções nas Percepções da Divulgação de Riscos 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA 

LIDERANÇAS 

QUE 

CONCORDAM 

OPERADORES 

QUE 

CONCORDAM 

p valor 

Divulgação de 

Riscos 

Todos os riscos de uma tarefa ou 

atividade são divulgados para os 

envolvidos antes do início da 

mesma. 

71% 80% 0,1878 

Há sempre a preocupação em se 

levantar os riscos durante o 

planejamento das tarefas ou 

atividades. 

64% 78% 0,0697 

As ferramentas formais de 

levantamento dos riscos, como 

ART e DSS antes das tarefas ou 

atividades têm contribuído para a 

segurança da equipe. 

86% 88% 0,3789 

Os Técnicos de Segurança do 

Trabalho participam da Análise de 

Riscos da Tarefa sempre que são 

solicitados. 

71% 83% 0,0896 

Avaliações de risco no local da 

tarefa ou atividade, conversa 

informal com a equipe executante, 

conhecimento técnico e 

experiência dos líderes, tem 

contribuído para a segurança da 

equipe.  

93% 92% 0,4143 

Os riscos levantados na ART são 

divulgados adequadamente e 

entendidos por todos da equipe em 

uma tarefa ou atividade. 

43% 92% 0,0001 

Os treinamentos sobre segurança 

ajudam a evitar acidentes nas 

tarefas ou atividade executadas 

atualmente. 

93% 83% 0,1026 

Fonte: Autor 

 

A afirmativa sobre a diferença entre as percepções das lideranças e dos operadores 

sobre se os riscos levantados na Análise de Risco da Tarefa são divulgados adequadamente e 

entendidos por todos da equipe, é estatisticamente significante. Os resultados sugerem que para 

a maioria dos operadores o entendimento, pelos mesmos, sobre os riscos das tarefas é adequado 

enquanto que apenas a menor parte entre as lideranças vê esta adequação.  

É possível imaginar que haja interpretações destoantes do que se espera com as 

informações contidas na ART, vista a grande quantidade de informações contidas no 

documento. Em levantamento de campo e entrevistas informais realizadas com os empregados 

foi verificado que, devido as ART’s detalharem todos os riscos existentes nas tarefas ou 
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atividades, por muitas vezes faz com que esse documento tenha um volume de informações que 

ultrapassa 30 páginas, demandando muito tempo para sua leitura na frente de serviço. Isso, 

somado a rotina e a pressão de tempo para realização das atividades, é possível imaginar que 

as ART’s não estejam sendo utilizadas como fonte de informação dos riscos da tarefa e sim 

como um cumprimento burocrático da empresa. 

Tal discrepância pode refletir nas decisões tomadas referentes ao planejamento das 

atividades, programas de segurança, treinamentos, controles de riscos, além da correta 

utilização dos esforços em segurança do trabalho usados pela empresa. Isso porque, se por um 

lado às lideranças acreditam que as análises dos riscos das tarefas estão longe de serem 

conhecidos e entendidos pelos operadores, tende a haver um gasto de energia considerável para 

que isso seja corrigido. Por outro lado, se os empregados consideram que entendem os riscos 

que eles estão expostos, os esforços devem ser focados no reconhecimento dessa mão de obra 

na realização de suas tarefas e atividades. Esse item abre oportunidade de se aprofundar mais 

sobre a questão, a fim de melhor entender os motivadores dessa discrepância. 

O segundo grupo de afirmativas é sobre a diferença de proporções nas percepções das 

atitudes e aderência dos executantes na área operacional.  
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Tabela 9 - Diferença de Proporções nas Percepções das Atitudes e Aderência dos Executantes 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA 

LIDERANÇAS 

QUE 

CONCORDAM 

OPERADORES 

QUE 

CONCORDAM 

p 

valor 

Atitude e 

Aderência do 

Executante 

Conheço caso onde ocorreu 

acidente com empregado 

porque não cumpriu 

requisitos de segurança em 

uma tarefa ou atividade. 

100% 88% 0,0271 

Durante uma tarefa ou 

atividade, os empregados 

atuam de forma segura, 

independente da presença de 

Técnicos de Segurança do 

Trabalho. 

75% 73% 0,4377 

Conheço caso em que os 

controles dos riscos 

levantados não foram 

seguidos na íntegra, pois 

atrapalhavam na realização 

da tarefa ou atividade. 

39% 43% 0,3525 

Conheço casos em que, 

durante uma tarefa ou 

atividade, alguns itens de 

segurança foram alterados 

para melhorar o tempo da 

entrega. 

11% 30% 0,0204 

Conheço casos em que 

outras pessoas tomaram 

decisões que reduziram a 

segurança, a fim de não 

prejudicarem a entrega de 

uma tarefa ou atividade. 

14% 27% 0,0934 

Fonte: Autor 

 

Verifica-se que 100% das lideranças entrevistadas na primeira afirmativa destacada 

informaram que conheceram casos que, por não terem cumprido requisitos de segurança, 

empregados sofreram acidentes. Por outro lado, 88% dos operadores concordaram com essa 

afirmativa, o que leva a imaginar que não há consenso entre as partes, proporcionando uma 

significância estatística nessa desproporção. Se esses dados forem comparados com o 

informado na segunda afirmativa destacada, é possível imaginar que a pressão do tempo tende 

a levar a essas ocorrências de acidente. 11% das lideranças concordam que conheceram casos 

onde itens de segurança foram alterados para melhorar o tempo da entrega, enquanto os 

operadores concordam ainda mais com 30%.  



 

 

79 

Sendo os operadores que executam as tarefas ou atividades nas áreas operacionais, é 

possível imaginar que parte das lideranças não consegue controlar os riscos nas frentes de 

serviço quando a pressão do tempo ocorre. Desta forma, é possível acreditar que, devido às 

falhas no planejamento do tempo da tarefa, o descumprimento dos itens de segurança poderá 

existir. 

Quando itens de segurança conhecidos são alterados por qualquer motivo, sugere que 

há a necessidade de se compreender melhor a dinâmica do processo e dessa maneira buscar 

entender o porquê disso. Essa discrepância leva a imaginar que parte das lideranças, que são os 

responsáveis pela condução das tarefas e atividades, pode não estar tomando conhecimento 

dessas práticas, deixando de atuar de forma preventiva na redução dos acidentes. É possível 

imaginar que o que está sendo planejado em relação aos controles de riscos tende a não estar 

sendo cumprido e abrindo oportunidades de ocorrências de acidentes na área operacional.  

Nesse caso há uma oportunidade de aprofundar a questão sobre o entendimento das 

lideranças e operadores em relação ao cumprimento dos itens de segurança quando houver a 

pressão do tempo, de forma a impedir a possibilidade de ocorrência de acidentes na empresa. 

O terceiro grupo de afirmativas é sobre a diferença de proporções nas percepções nas 

Identificações de Riscos na área operacional.  

 

Tabela 10 - Diferença de Proporções nas Percepções nas Identificações de Riscos 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA 

LIDERANÇAS 

QUE 

CONCORDAM 

OPERADORES 

QUE 

CONCORDAM 

p 

valor 

Identificação de 

Riscos 

Às vezes, são levantados 

riscos importantes, mas não 

são registrados, pois 

atrapalhariam na execução 

da tarefa ou atividade. 

18% 36% 0,0359 

Os riscos das condições 

climáticas e interferências 

são levantados antes das 

tarefas ou atividades. 

71% 76% 0,3187 

Durante algumas tarefas ou 

atividades, o planejamento é 

feito deixando de avaliar 

possíveis cenários de risco. 

21% 25% 0,3398 

Fonte: Autor 
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Na afirmativa destacada acima a proporção dos operadores que concordam que riscos 

importantes não são registrados é significativamente maior que a liderança. Essa diferença 

sugere uma fragilidade de liderança em segurança, visto que isso proporciona a falta de ações 

de controle no planejamento das tarefas ou atividades. Essas ações poderiam antecipar a 

ocorrência de acidentes e como não são feitas, comprometem a segurança dos empregados. Essa 

discrepância de conhecimentos sobre o não registro intencional de riscos importantes na área 

operacional, devido atrapalharem a execução de tarefas ou atividades, leva a acreditar que há a 

necessidade de reavaliar essa condição, a fim de implantar melhorias sobre a ótica da liderança 

e operadores nesses aspectos. 

O próximo grupo de afirmativas é sobre a diferença de proporções nas percepções nas 

atitudes gerenciais referentes ao Tempo de Entrega. 

 

Tabela 11 - Diferença de Proporções nas Percepções das Atitudes Gerenciais Referentes ao 

Tempo de Entrega 

PERCEPÇÕES AFIRMATIVA 

LIDERANÇAS 

QUE 

CONCORDAM 

OPERADORES 

QUE 

CONCORDAM 

p 

valor 

Atitude 

Gerencial 

Referente ao 

Tempo de 

Entrega 

Conheço casos em que 

mudanças do cenário, como 

chuva e vento ocorreram, 

porém a atividade não foi 

interrompida para não 

atrasar a entrega. 

21% 35% 0,0917 

Conheço casos em que a 

interferência de outra 

atividade criou novos riscos, 

não levantados na ART, 

porém a atividade não foi 

interrompida para não 

atrasar a entrega. 

29% 46% 0,0549 

Às vezes me sinto obrigado a 

descumprir Padrões de 

Segurança para não atrasar a 

entrega de uma tarefa ou 

atividade. 

0% 10% 0,0441 

As pressões que ocorrem 

durante a execução de uma 

tarefa ou atividade não 

interferem na segurança. 

18% 25% 0,2106 

Os tempos planejados para a 

realização das tarefas ou 

atividades são suficientes 

para execução das mesmas. 

50% 58% 0,2353 

Fonte: Autor 
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Nesta afirmativa destacada as lideranças sugerem estar alinhadas com o cumprimento 

dos padrões de segurança da empresa, ao contrário do que parte dos operadores respondeu. Eles 

assumem uma postura de que possivelmente poderiam descumprir esses padrões, caso fosse 

necessário, para a entrega de uma tarefa ou atividade. Nota-se que o nível de descumprimento 

da segurança nessa questão existe, levando a imaginar que parte da liderança não está a par do 

que possivelmente é praticado nas áreas operacionais. Entende-se que a decisão dos operadores 

em função das pressões sofridas poderá ser diferente do que é esperado e é nesse momento que 

os acidentes tendem a ocorrer. Assim como abordado anteriormente, essa diferença de 

concordância deve ser aprofundada, a fim de viabilizar oportunidades de melhorias, tanto no 

planejamento quanto na execução das tarefas ou atividades. 

Nos outros grupos avaliados não houve distorções nas concordâncias que fossem 

estatisticamente significativas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação teve como principal objetivo investigar a existência de eventuais 

distorções nas percepções de segurança do trabalho, resultante da análise nos diferentes níveis 

hierárquicos, através das experiências laborais de lideranças e operadores, podendo ser 

refletidos na área operacional e nos resultados da empresa.  

Este objetivo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica sobre os 

conceitos na literatura que envolve as percepções de segurança do trabalho e através de um 

estudo de caso em uma empresa brasileira de grande porte, no período de fevereiro a maio de 

2015. A partir de dados coletados por meio de um questionário, foram examinadas as hipóteses 

e atendidos os propósitos inicialmente apresentados.  

Este capítulo apresenta os comentários conclusivos sobre os resultados da pesquisa, 

identificando e analisando as principais contribuições da pesquisa, indicando as suas limitações 

e propondo trabalhos futuros. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 

 

A primeira contribuição da pesquisa foi a constatação da importância da prevenção 

dos acidentes de trabalho, identificada na revisão bibliográfica, como necessidade de 

valorização do ser humano, da empresa como instituição organizada e do estado, que regula 

através de legislações específicas as condições de saúde e segurança do trabalhador na 

sociedade. Esta conclusão está em consonância com a literatura que destaca a importância da 

segurança do trabalho como mecanismo de prevenção de acidentes e que possui nos diferentes 

níveis hierárquicos das organizações, objetivos comuns, suportando a melhoria contínua dos 

processos operacionais. 

Nessa pesquisa pode ser identificado que as proporções apresentadas nas diferentes 

áreas de percepções dos empregados na área operacional apresentaram oportunidades relativas 

à segurança dos trabalhadores. Em todas as áreas avaliadas nessa pesquisa puderam ser vistos 

pontos de melhoria, o que sugere um aprofundamento sobre cada tema levantado, a fim de gerar 

ações visando atuar nessas proporções. 

Outra contribuição deste trabalho foi à identificação da diferença na percepção de 

segurança do trabalho na área operacional pelos empregados da empresa. Tal fato foi percebido 
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nos resultados das concordâncias das percepções de segurança do trabalho entre os diferentes 

níveis hierárquicos, nos quais o entendimento sobre aspectos relacionados às percepções dos 

riscos que os empregados estão expostos varia de acordo com a posição hierárquica na empresa. 

Essa análise sugere que há, em alguns itens, dissociações entre o que a liderança percebe e o 

que é percebido pelos operadores, reforçando o que foi levantado na literatura. 

A pesquisa, aqui apresentada, apontou alguns tipos de distorção que podem ocorrer, 

seja como os riscos são levantados e a maneira que são divulgados, se as atitudes e aderência 

dos executantes em relação à segurança do trabalho são compatíveis com o que se espera, se 

existem distorções nas identificações dos riscos, entre a atitude gerencial referente ao tempo de 

entrega e a segurança dos trabalhadores, se as condições pessoais dos trabalhadores são levadas 

em consideração, se os quase acidentes estão sendo registrados da maneira que se espera, se as 

ações corretivas de acidentes estão sendo divulgadas e se ajudam a evitar novos acidentes.  

Em vários itens apontados é significante a diferença na percepção de operadores e 

lideranças. Os dados sugerem que as lideranças tendem, mais que os operadores, a ver o 

descumprimento de normas de segurança por parte do executante como causa dos acidentes 

ocorridos. Por outro lado, os operadores tendem, mais que as lideranças, a ver o planejamento 

do processo (tempo) como causa do não cumprimento de itens de segurança previamente 

levantados. Ou seja, a liderança tende a responsabilizar operadores por negligência e operadores 

percebem o processo e suas exigências de tempo como motivadores do descumprimento dos 

padrões de segurança. 

Os resultados absolutos (proporção) poderão ser usados como guia para avaliação 

contínua de indicador de percepção, possibilitando um acompanhamento periódico nos diversos 

setores da empresa. Desta maneira poderá ser avaliada a evolução de possíveis ações 

mitigadoras que possam ser geradas a partir da análise dessa pesquisa. 

Os resultados relativos (p1-p2) poderão ser usados para identificar diferenças de 

percepção, que podem estar limitando os programas de segurança. Essa avaliação tende a criar 

oportunidades de melhorias no entendimento de segurança do trabalho para líderes e 

operadores, assim como a possibilidade de inclusão de novas ferramentas que ajudem a 

desenvolver um alinhamento na percepção de segurança do trabalho de ambas as partes.  
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6.2 PESQUISAS FUTURAS 

 

Como proposta de trabalho futuro em decorrência desta dissertação, sugere-se a 

realização de um estudo comparativo entre outras áreas de atuação da empresa, como ferrovia, 

mina e navegação. Neste projeto seria avaliado se as distorções das percepções de segurança 

do trabalho são diferentes das encontradas neste estudo, indicando a possibilidade de se criar 

um padrão de entendimento sobre esses aspectos. Poderá ser incluído também avaliações de 

outros cruzamentos de informações, como características de gestão de SST, tempo de serviço 

dos entrevistados na função, na empresa, etc. 

Outra proposta seria desenvolver um trabalho que identificasse as contramedidas 

adotadas por outras empresas para combater as distorções das percepções de segurança do 

trabalho nos diferentes níveis hierárquicos. Além disso, seria necessária a realização de uma 

análise comparativa entre empresas que possuem áreas de atuação diferentes. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 QUESTIONÁRIO 

 

PESQUISA SOBRE PERCEPÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA ÁREA 

OPERACIONAL 

Este questionário tem por objetivo o levantamento de informações sobre percepções de 

segurança do trabalho na área operacional realizados nos Portos da Vale no Rio de Janeiro. Ele 

faz parte da Dissertação de Mestrado desenvolvida por Alexandre da Silva Leite, sob a 

orientação do Prof. Dr. Fernando Ferraz. 
ESCALA DE CONCORDÂNCIA 

Discordo 

totalmente  

Discordo em 

grande parte 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo em 

grande parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 
1. Todos os riscos de uma tarefa ou atividade são divulgados para os 

envolvidos antes do início da mesma. 
 

1  2  3  4  5 

           

2. Há sempre a preocupação em se levantar os riscos durante o 

planejamento das tarefas ou atividades. 
 

1  2  3  4  5 

           

3. As ferramentas formais de levantamento dos riscos, como ART e 

DSS antes das tarefas ou atividades têm contribuído para a segurança 

da equipe. 

 

1  2  3  4  5 

           

4. Os Técnicos de Segurança do Trabalho participam da Análise de 

Riscos da Tarefa sempre que são solicitados. 
 

1  2  3  4  5 

           

5. Avaliações de risco no local da tarefa ou atividade, conversa 

informal com a equipe executante, conhecimento técnico e 

experiência dos líderes, tem contribuído para a segurança da equipe. 

 

1  2  3  4  5 

           

6. Conheço caso onde ocorreu acidente com empregado porque não 

cumpriu requisitos de segurança em uma tarefa ou atividade. 
 

1  2  3  4  5 

           

7. Os riscos levantados na ART são divulgados adequadamente e 

entendidos por todos da equipe em uma tarefa ou atividade. 
 

1  2  3  4  5 

8. Durante uma tarefa ou atividade, os empregados atuam de forma 

segura, independente da presença de Técnicos de Segurança do 

Trabalho. 

 1  2  3  4  5 

           

9. Conheço caso em que os controles dos riscos levantados não foram 

seguidos na íntegra, pois atrapalhavam na realização da tarefa ou 

atividade. 

 

1  2  3  4  5 

           

10. Às vezes, são levantados riscos importantes, mas não são 

registrados, pois atrapalhariam na execução da tarefa ou atividade. 
 

1  2  3  4  5 

           

11. Os riscos das condições climáticas e interferências são levantados 

antes das tarefas ou atividades. 
 

1  2  3  4  5 
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12. Conheço casos em que mudanças do cenário, como chuva e vento 

ocorreram, porém a atividade não foi interrompida para não atrasar a 

entrega. 

 

1  2  3  4  5 

           

13. Conheço casos em que a interferência de outra atividade criou 

novos riscos, não levantados na ART, porém a atividade não foi 

interrompida para não atrasar a entrega. 

 

1  2  3  4  5 

           

14. Antes da realização de uma tarefa ou atividade, as condições 

emocionais particulares e pessoais dos envolvidos são levantadas. 
 

1  2  3  4  5 

           

15. Conheço casos em que, durante uma tarefa ou atividade, alguns 

itens de segurança foram alterados para melhorar o tempo da entrega. 
 

1  2  3  4  5 

           

16. Conheço casos em que outras pessoas tomaram decisões que 

reduziram a segurança, a fim de não prejudicarem a entrega de uma 

tarefa ou atividade. 

 

1  2  3  4  5 

           

17. Às vezes me sinto obrigado a descumprir Padrões de segurança 

para não atrasar a entrega de uma tarefa ou atividade. 

 
1  2  3  4  5 

           

18. Durante algumas tarefas ou atividades, o planejamento é feito 

deixando de avaliar possíveis cenários de risco. 
 

1  2  3  4  5 

           

19. Durante a realização de uma tarefa ou atividade, as condições 

emocionais particulares e pessoais da equipe são observadas.  
 

1  2  3  4  5 

           

20. As pressões que ocorrem durante a execução de uma tarefa ou 

atividade não interferem na segurança. 
 

1  2  3  4  5 

           

21. Os tempos planejados para a realização das tarefas ou atividades 

são suficientes para execução das mesmas. 
 

1  2  3  4  5 

           

22. Os treinamentos sobre segurança ajudam a evitar acidentes nas 

tarefas ou atividade executadas atualmente. 
 

1  2  3  4  5 

           

23. A quantidade de quase acidentes registrados reflete a realidade do 

que acontece na área. 
 

1  2  3  4  5 

           

24. Eu conheço casos em que quase acidentes não são registrados.  1  2  3  4  5 

           

25. Eu conheço casos em que as informações de incidentes são 

alteradas para possibilitar o registro de quase acidentes, a fim de 

melhorar os indicadores. 

 

1  2  3  4  5 

           

26. O registro de quase acidentes é importante para antecipar a 

ocorrência de acidentes. 
 

1  2  3  4  5 

           

27. Após ocorrência de um acidente, conheço caso, em que ações de 

mudança no processo evitaram a ocorrência de novos acidentes. 

 

1  2  3  4  5 
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28. Eu tomo conhecimento formalmente dos acidentes que ocorrem 

na minha área. 
 

1  2  3  4  5 

           

29. A divulgação da ocorrência de acidentes colabora para que as 

pessoas fiquem mais atentas nas suas tarefas ou atividades. 
 

1  2  3  4  5 

           

30. As ações geradas nas análises de acidentes ajudam os empregados 

a trabalhar de forma mais segura. 
 

1  2  3  4  5 
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8.2 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO – LIDERANÇAS 

 

PESQUISA SOBRE PERCEPÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA ÁREA 

OPERACIONAL 

ITEM QUESTÃO 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

em 

grande 

parte 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em 

grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 

Todos os riscos de uma tarefa ou 

atividade são divulgados para os 

envolvidos antes do início da 

mesma. 

0 5 3 13 7 

2 

Há sempre a preocupação em se 

levantar os riscos durante o 

planejamento das tarefas ou 

atividades. 

2 5 3 12 6 

3 

As ferramentas formais de 

levantamento dos riscos, como 

ART e DSS antes das tarefas ou 

atividades têm contribuído para a 

segurança da equipe. 

0 2 2 12 12 

4 

Os Técnicos de Segurança do 

Trabalho participam da Análise 

de Riscos da Tarefa sempre que 

são solicitados. 

2 4 2 10 10 

5 

Avaliações de risco no local da 

tarefa ou atividade, conversa 

informal com a equipe 

executante, conhecimento técnico 

e experiência dos líderes, tem 

contribuído para a segurança da 

equipe. 

0 0 2 13 13 

6 

Conheço caso onde ocorreu 

acidente com empregado porque 

não cumpriu requisitos de 

segurança em uma tarefa ou 

atividade. 

0 0 0 7 21 

7 

Os riscos levantados na ART são 

divulgados adequadamente e 

entendidos por todos da equipe 

em uma tarefa ou atividade. 

1 10 5 8 4 

8 

Durante uma tarefa ou atividade, 

os empregados atuam de forma 

segura, independente da presença 

de Técnicos de Segurança do 

Trabalho. 

0 1 6 13 8 

9 

Conheço caso em que os controles 

dos riscos levantados não foram 

seguidos na íntegra, pois 

atrapalhavam na realização da 

tarefa ou atividade. 

4 6 7 9 2 
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ITEM QUESTÃO 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

em 

grande 

parte 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em 

grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

10 

Às vezes, são levantados riscos 

importantes, mas não são 

registrados, pois atrapalhariam na 

execução da tarefa ou atividade. 

10 7 6 5 0 

11 

Os riscos das condições 

climáticas e interferências são 

levantados antes das tarefas ou 

atividades. 

0 4 4 9 11 

12 

Conheço casos em que mudanças 

do cenário, como chuva e vento 

ocorreram, porém a atividade não 

foi interrompida para não atrasar 

a entrega. 

9 11 2 4 2 

13 

Conheço casos em que a 

interferência de outra atividade 

criou novos riscos, não levantados 

na ART, porém a atividade não 

foi interrompida para não atrasar 

a entrega. 

9 7 4 5 3 

14 

Antes da realização de uma tarefa 

ou atividade, as condições 

emocionais particulares e 

pessoais dos envolvidos são 

levantadas. 

2 6 3 11 6 

15 

Conheço casos em que, durante 

uma tarefa ou atividade, alguns 

itens de segurança foram 

alterados para melhorar o tempo 

da entrega. 

11 12 2 2 1 

16 

Conheço casos em que outras 

pessoas tomaram decisões que 

reduziram a segurança, a fim de 

não prejudicarem a entrega de 

uma tarefa ou atividade. 

10 11 3 3 1 

17 

Às vezes me sinto obrigado a 

descumprir Padrões de segurança 

para não atrasar a entrega de uma 

tarefa ou atividade. 

27 0 1 0 0 

18 

Durante algumas tarefas ou 

atividades, o planejamento é feito 

deixando de avaliar possíveis 

cenários de risco. 

10 4 8 5 1 

19 

Durante a realização de uma 

tarefa ou atividade, as condições 

emocionais particulares e 

pessoais da equipe são 

observadas.  

0 6 8 7 7 

20 

As pressões que ocorrem durante 

a execução de uma tarefa ou 

atividade não interferem na 

segurança. 

10 8 5 3 2 

21 

Os tempos planejados para a 

realização das tarefas ou 

atividades são suficientes para 

execução das mesmas. 

2 7 5 11 3 
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ITEM QUESTÃO 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

em 

grande 

parte 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em 

grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

22 

Os treinamentos sobre segurança 

ajudam a evitar acidentes nas 

tarefas ou atividade executadas 

atualmente. 

0 1 1 9 17 

23 

A quantidade de quase acidentes 

registrados reflete a realidade do 

que acontece na área. 

11 10 3 4 0 

24 
Eu conheço casos em que quase 

acidentes não são registrados. 
7 6 3 5 7 

25 

Eu conheço casos em que as 

informações de incidentes são 

alteradas para possibilitar o registro 

de quase acidentes, a fim de 

melhorar os indicadores. 

17 6 4 0 1 

26 

O registro de quase acidentes é 

importante para antecipar a 

ocorrência de acidentes. 

1 1 0 3 23 

27 

Após ocorrência de um acidente, 

conheço caso, em que ações de 

mudança no processo evitaram a 

ocorrência de novos acidentes. 

0 0 1 9 18 

28 

Eu tomo conhecimento 

formalmente dos acidentes que 

ocorrem na minha área. 

0 0 1 4 23 

29 

A divulgação da ocorrência de 

acidentes colabora para que as 

pessoas fiquem mais atentas nas 

suas tarefas ou atividades. 

0 0 0 4 24 

30 

As ações geradas nas análises de 

acidentes ajudam os empregados a 

trabalhar de forma mais segura. 

0 1 1 5 21 
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8.3 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO - OPERADORES 

PESQUISA SOBRE PERCEPÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA ÁREA OPERACIONAL 

ITEM QUESTÃO 
Discordo 

totalmente  

Discordo 

em 

grande 

parte 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em 

grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 

Todos os riscos de uma tarefa ou 

atividade são divulgados para os 

envolvidos antes do início da 

mesma. 

0 7 10 48 18 

2 

Há sempre a preocupação em se 

levantar os riscos durante o 

planejamento das tarefas ou 

atividades. 

0 8 10 29 36 

3 

As ferramentas formais de 

levantamento dos riscos, como ART 

e DSS antes das tarefas ou 

atividades têm contribuído para a 

segurança da equipe. 

0 1 9 33 40 

4 

Os Técnicos de Segurança do 

Trabalho participam da Análise de 

Riscos da Tarefa sempre que são 

solicitados. 

2 3 9 35 34 

5 

Avaliações de risco no local da 

tarefa ou atividade, conversa 

informal com a equipe executante, 

conhecimento técnico e experiência 

dos líderes, tem contribuído para a 

segurança da equipe. 

0 2 5 32 44 

6 

Conheço caso onde ocorreu acidente 

com empregado porque não 

cumpriu requisitos de segurança em 

uma tarefa ou atividade. 

1 0 9 23 50 

7 

Os riscos levantados na ART são 

divulgados adequadamente e 

entendidos por todos da equipe em 

uma tarefa ou atividade. 

2 8 10 39 24 

8 

Durante uma tarefa ou atividade, os 

empregados atuam de forma segura, 

independente da presença de 

Técnicos de Segurança do Trabalho. 

0 8 14 38 23 

9 

Conheço caso em que os controles 

dos riscos levantados não foram 

seguidos na íntegra, pois 

atrapalhavam na realização da tarefa 

ou atividade. 

14 11 22 29 7 

10 

Às vezes, são levantados riscos 

importantes, mas não são 

registrados, pois atrapalhariam na 

execução da tarefa ou atividade. 

20 13 20 25 5 

11 

Os riscos das condições climáticas e 

interferências são levantados antes 

das tarefas ou atividades. 

0  6 14 30 33 
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ITEM QUESTÃO 
Discordo 

 totalmente  

Discordo 

 em 

 grande 

 parte 

Nem concordo 

 nem discordo 

Concordo 

 em 

 grande 

 parte 

Concordo 

 totalmente 

12 

Conheço casos em que mudanças 

do cenário, como chuva e vento 

ocorreram, porém a atividade não 

foi interrompida para não atrasar a 

entrega. 

23 13 18 24 5 

13 

Conheço casos em que a 

interferência de outra atividade 

criou novos riscos, não levantados 

na ART, porém a atividade não foi 

interrompida para não atrasar a 

entrega. 

20 8 17 32 6 

14 

Antes da realização de uma tarefa 

ou atividade, as condições 

emocionais particulares e pessoais 

dos envolvidos são levantadas. 

5 5 23 28 22 

15 

Conheço casos em que, durante 

uma tarefa ou atividade, alguns 

itens de segurança foram alterados 

para melhorar o tempo da entrega. 

24 15 19 17 8 

16 

Conheço casos em que outras 

pessoas tomaram decisões que 

reduziram a segurança, a fim de 

não prejudicarem a entrega de uma 

tarefa ou atividade. 

26 13 22 16 6 

17 

Às vezes me sinto obrigado a 

descumprir Padrões de segurança 

para não atrasar a entrega de uma 

tarefa ou atividade. 

57 10 8 3 5 

18 

Durante algumas tarefas ou 

atividades, o planejamento é feito 

deixando de avaliar possíveis 

cenários de risco. 

31 23 8 17 4 

19 

Durante a realização de uma tarefa 

ou atividade, as condições 

emocionais particulares e pessoais 

da equipe são observadas.  

5 10 20 31 17 

20 

As pressões que ocorrem durante a 

execução de uma tarefa ou 

atividade não interferem na 

segurança. 

26 23 13 17 4 

21 

Os tempos planejados para a 

realização das tarefas ou 

atividades são suficientes para 

execução das mesmas. 

6 7 22 37 11 

22 

Os treinamentos sobre segurança 

ajudam a evitar acidentes nas 

tarefas ou atividade executadas 

atualmente. 

2 3 9 33 36 

23 

A quantidade de quase acidentes 

registrados reflete a realidade do 

que acontece na área. 

18 26 15 15 9 
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24 
Eu conheço casos em que quase 

acidentes não são registrados. 
13 12 16 27 15 
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ITEM QUESTÃO 
Discordo 

 totalmente  

Discordo 

 em 

 grande 

 parte 

Nem concordo 

 nem discordo 

Concordo 

 em 

 grande 

 parte 

Concordo 

 totalmente 

25 

Eu conheço casos em que as 

informações de incidentes são 

alteradas para possibilitar o 

registro de quase acidentes, a fim 

de melhorar os indicadores. 

34 18 21 7 3 

26 

O registro de quase acidentes é 

importante para antecipar a 

ocorrência de acidentes. 

1 3 3 17 59 

27 

Após ocorrência de um acidente, 

conheço caso, em que ações de 

mudança no processo evitaram a 

ocorrência de novos acidentes. 

3 1 8 24 47 

28 

Eu tomo conhecimento 

formalmente dos acidentes que 

ocorrem na minha área. 

3 1 7 21 51 

29 

A divulgação da ocorrência de 

acidentes colabora para que as 

pessoas fiquem mais atentas nas 

suas tarefas ou atividades. 

2 2 1 13 65 

30 

As ações geradas nas análises de 

acidentes ajudam os empregados a 

trabalhar de forma mais segura. 

2 2 6 27 46 


