
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 
 
 

 

 

 

 

 

MORGAN FILGUEIRA MONROY 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA E 
SAÚDE OCUPACIONAL NO SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE 

MULTISSETORIAL EM ORGANIZAÇÕES FEDERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2014 



MORGAN FILGUEIRA MONROY 

 

 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA E 
SAÚDE OCUPACIONAL NO SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE 

MULTISSETORIAL EM ORGANIZAÇÕES FEDERAIS 
 

 

 

 Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado em Sistemas de Gestão da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau 
de Mestre. Área de Concentração: 
Organizações e Estratégia Linha de 
Pesquisa: Sistema de Gestão da 
Segurança do Trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Gilson Brito Alves Lima, D. Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

M 753 Monroy, Morgan Filgueira.                                                 

                 Fatores Críticos de Sucesso para a Gestão da Segurança e  
           Saúde Ocupacional no Setor Público: uma análise multissetorial 
           em organizações federais / Morgan Filgueira Monroy. – 2014. 
                 122 f. 
                
                Orientador: Gilson Brito Alves Lima.  

                          Dissertação (Mestrado em Sistema de Gestão) – Universidade 
Federal Fluminense. Escola de Engenharia, 2014. 

                Bibliografia: f. 99-105.  
 
                 1. Fator crítico de sucesso 2. Sistema de gestão da 
           segurança e saúde ocupacional 3. Setor público. 
           I. Lima, Gilson Brito Alves, orientador. II. Universidade  
           Federal Fluminense. Escola de Engenharia. III. Título. 

                                                                                                  CDD 658.5                                                 



MORGAN FILGUEIRA MONROY 

 

 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA E 
SAÚDE OCUPACIONAL NO SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE 

MULTISSETORIAL EM ORGANIZAÇÕES FEDERAIS 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado em Sistemas de Gestão da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de 
Mestre. Área de Concentração: 
Organizações e Estratégia. Linha de 
Pesquisa: Sistema de Gestão da 
Segurança do Trabalho. 
 
 

 

Aprovado em: ____/____/2014. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

 
Prof. Gilson Brito Alves Lima, D. Sc. 

Universidade Federal Fluminense – UFF 
 
 
 

 
Prof. Marcelo Jasmim Meiriño, D. Sc. 

Universidade Federal Fluminense – UFF 
 
 
 

 
Profª. Marlene Jesus Soares Bezerra, D. Sc. 

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família por todo 

incentivo e compreensão ao longo dos anos, os 

quais serviram como alicerces na minha 

jornada até aqui. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

A Deus, por ter me concedido iluminação, sabedoria e orientações divinas 

na superação das limitações profissionais e pessoais. 

 

A minha família, pela compreensão e muitas vezes renúncia, dos momentos 

de entretenimento, para apoiar-me na conclusão de mais um desafio na minha vida. 

 

A minha esposa, pelo apoio incondicional durante toda a dinâmica do 

Mestrado. 

 

Ao Professor D. Sc. Gilson Brito Alves Lima que, com sua compreensão, 

paciência, competência e profissionalismo, disponibilizou informações necessárias 

ao processo de estruturação, organização, desenvolvimento e conclusão deste 

trabalho, as quais complementaram, enriqueceram e tornaram viável o processo de 

pesquisa; assim como foi um exímio aflorador de competências veladas e motivador 

nos momentos de dificuldades.  

 

Aos amigos, pelo apoio e compreensão quando da minha ausência, em 

eventos importantes, durante a elaboração deste trabalho. 

 

Aos servidores e colaboradores das Organizações, participantes desta 

pesquisa, pela solicitude e interesse em prestar informações, bem como pelas 

sugestões apresentadas. 

 

Aos funcionários do Latec, pela solicitude e apoio logístico durante o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Percorri esse longo caminho para a liberdade, 

tentei não fraquejar, dei passos errados ao 

longo do percurso. Mas descobri o segredo: 

que, depois de escalar uma montanha, apenas 

se descobre que há muitas mais montanhas 

para subir. Parei aqui um pouco para 

descansar, para deitar e dar uma olhada à vista 

maravilhosa que me rodeia, para olhar para 

distância de onde vim. Mas posso descansar 

somente por um momento, porque com a 

liberdade vêm as responsabilidades e não me 

atrevo a demorar, pois a minha caminhada 

ainda não terminou.” Nelson Mandela. 

 



RESUMO 

 

 

 

 

 

O presente trabalho contempla o levantamento e análise dos fatores críticos para o 
suporte da gestão de segurança e saúde ocupacional no setor público federal. Neste 
sentido, estruturou-se uma pesquisa exploratória, qualitativa, aplicada e bibliográfica, 
suportada por um levantamento survey, junto a um grupo de instituições públicas 
federais, como instrumento de aplicação para levantamento da percepção dos 
respondentes quanto às interfaces dos elementos que suportarão a sistemática 
proposta, composta por uma coleta de dados, de observação simples. A partir da 
análise dos resultados, potenciais fatores críticos de sucesso, como política de SSO, 
autoridades e responsabilidades relativas à gestão de SSO, identificação dos 
perigos, avaliação e controle dos riscos e objetivos de SSO mensuráveis, mereceram 
destaque. Ao final deste trabalho, são apresentadas sugestões para análises futuras, 
outros critérios para priorização dos potenciais fatores críticos de sucesso e 
sugestões para discussão das bases de estruturação de um modelo de gestão de 
segurança e saúde ocupacional para o setor público federal. 
 

 

Palavras-chave: Fatores Críticos de Sucesso. Sistema de Gestão da Segurança do 
Trabalho. Setor Público. SIASS. Survey. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This work includes a survey and analysis of the critical factors to support the 
management of occupational safety and health in the federal public sector. In this 
sense, a structured, qualitative, exploratory and applied research literature, 
supported by a survey, along with a group of public and private institutions, as a 
means of applying for raising awareness of the interfaces of the elements that will 
support the systematic proposal, made by collecting data from simple observation. 
From the analysis of the results, potential critical success factors as OHS policy , 
authorities and responsibilities for the management of OHS , hazard identification , 
assessment and control of risks , measurable goals OHS highlighted. At the end of 
this study, suggestions for future research, other criteria for prioritization of potential 
critical success factors and suggestions for discussion of the basis for structuring a 
model for managing occupational safety and health for federal public sector are 
presented. 
 

 

Keywords: Critical Success Factors. Occupational Safety Management System. 
Public Sector. SIASS. Survey. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  

 

Com o atual estágio de globalização dos mercados e as sucessivas crises 

financeiras, instituições, públicas e privadas, não podem mais se furtar da 

implementação de sistemas integrados de gestão de segurança, meio ambiente e 

saúde, que minimizem riscos e danos e maximizem oportunidades.  

 

Segundo Monroy (2009, p. 16), 

 

atualmente, a demanda econômica mundial, por competitividade e novas 
matrizes energéticas, contribui para o surgimento de novas usinas 
nucleares, datacenters de última geração, refinarias de petróleo, plantas 
industriais de energias alternativas e edifícios maiores e de alta tecnologia, 
gerando novos riscos, para as instituições públicas e privadas, os quais 
precisam ser prevenidos e não remediados, tornando fundamental a 
utilização de métodos de análise e gerenciamento de riscos de modo a 
maximizarem o retorno sobre o investimento em sistemas de Gestão de 

Segurança e Saúde Ocupacional.  
 

Para gerenciar os riscos advindos com as constantes mudanças nos 

mercados globais, vale fazer um paralelo com a estratégia organizacional 

“competindo na borda”, na qual, segundo Brown e Eisenhrdt (1998), tal estratégia 

permite se antecipar às mudanças e reagir quando necessário. 

 

As questões relacionadas à segurança, meio ambiente e saúde são cada 

vez mais estratégicas para as empresas, assim como para os orçamentos públicos. 

Neste contexto, Santos; Mendes e Barbosa (2011), em seus estudos sobre a 

certificação e a integração de sistemas de gestão em pequenas e médias empresas 

portuguesas, afirmam que os benefícios alcançados com a implantação de sistemas 

de gestão de segurança e saúde ocupacional aumentam a competitividade das 

empresas e diminuem os custos sociais, criando, desse modo, vantagens 

competitivas sustentáveis. 

 

Assim, as organizações devem levar em conta os riscos do negócio, 

envolvidos, de ordem econômica, ambiental e social, em conformidade com as 

necessidades dos stakeholders. Para tal, faz-se necessário identificar as variáveis 
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que influenciam na escolha de um modelo de gestão, às quais, segundo França 

(2011), estão diretamente relacionadas com os fatores críticos de sucesso, como, 

por exemplo: o mapeamento do processo, os impactos ambientais, os 

reconhecimentos de riscos ocupacionais e o levantamento das partes interessadas 

impactadas. Devido à relevância do tema, até mesmo para as pequenas empresas, 

já são implementados sistemas de gestão, pois Fernandes (2005) desenvolveu um 

estudo dos fatores críticos de sucesso para a implantação de um sistema de gestão 

de segurança e saúde no trabalho em uma pequena empresa prestadora de 

serviços de automação, localizada na região metropolitana de São Paulo. Já Paiva 

Filho; Coelho e Rodrigues (2006) propõem uma metodologia para implantação de 

sistemas de gestão integrada de acordo com os fatores críticos de sucesso de cada 

organização. E, ainda, Coelho (2010), em seu estudo de identificação de fatores 

críticos para a implementação do Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, 

Segurança, Meio ambiente e Saúde (QSMS), em uma empresa de energia, verificou 

uma predominância daqueles relacionados com o planejamento, a qualificação de 

profissionais, a falta de cultura nas empresas e o excesso de subsistemas de 

monitoramento do sistema de gestão integrado.  

 

No caso particular das Instituições públicas, as questões relacionadas com 

segurança, meio ambiente e saúde tornam-se mais graves, uma vez que aquelas 

nem mesmo contemplam, em seus relatórios de gestão, estas questões. Além do 

mais, constata-se, nessas instituições, uma total falta de padronização nos 

procedimentos de segurança, quando estes existem, facilmente percebida na falta 

de controle dos limites de exposição aos riscos ambientais, dos limites de 

levantamento manual de cargas, das necessidades de mudanças de layouts para 

minimização das exposições aos riscos ambientais, da utilização indiscriminada de 

“gatilhos” e atalhos perigosos durante os processos de trabalho, da importância, 

segundo Makin e Winder, (2008), de uma avaliação criteriosa das interrupções para 

descanso entre períodos durante as atividades de produção. Soma-se, ainda, a falta 

de controle na utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs), 

independente das concentrações estarem acima ou não dos limites de exposição, do 

grande número de subnotificações dos acidentes e doenças ocupacionais, entre 

outras. 
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Santana; Nobre; Waldvogel (2005 apud MIRANZI et al, 2008) 

complementam que, além das subnotificações, existe uma alta incidência de 

acidentes de trabalho, bem como mortalidade e letalidade, que podem ser um 

reflexo da permanência da precariedade das condições de trabalho, da 

regulamentação pouco efetiva dos ambientes de trabalho e da insuficiência da 

saúde pública na promoção de ações específicas na área da saúde do trabalhador. 

Carneiro (2006) corrobora afirmando serem desconhecidas as causas de 

adoecimento e morte dos trabalhadores públicos brasileiros. 

 

Quando as instituições públicas contemplam, em seus quadros, profissionais 

de segurança e saúde no trabalho, estes são direcionados para o atendimento de 

uma demanda passiva de elaboração de laudos ambientais, de insalubridade e 

periculosidade, exigidos pela legislação. Vale ilustrar, ainda, conforme Carneiro 

(2006.), que, até 2001, as atividades da Divisão de Engenharia e Segurança, no 

Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal (DESAT), da Prefeitura do 

Município de São Paulo, resumiam-se à concessão de adicionais de insalubridade. 

Portanto, observa-se a inexistência no serviço público de uma preocupação maior 

com um planejamento de ações de prevenção sistemáticas e integradas com a 

gestão institucional. Entretanto, Gehring-Júnior et al. (2003) apresentam um caso de 

sucesso de gestão de saúde do trabalhador, no qual representantes dos usuários, 

representantes dos profissionais de sáude e representantes da administração 

pública assumiram o poder de decisão com relação às questões de saúde do 

trabalhador, através de um modelo de cogestão na administração do Município de 

São Paulo, entre 1989 e 1992. 

 

Para que a implantação de um sistema de gestão de segurança e saúde 

ocupacional traga benefícios para as organizações públicas ou privadas, entre os 

quais, melhoria das condições de trabalho, diminuição do número de acidentes e 

seus custos associados, diminuição do absenteísmo e consequente melhoria na 

imagem das empresas (SANTOS et al., 2011), faz-se necessário identificar quais os 

elementos críticos de sucesso que deverão ser levados em consideração na 

construção de um sistema de gestão para o atendimento das demandas de 

prevenção particulares de cada organização. Neste sentido, para garantir o 

desenvolvimento cuidadoso e personalizado de um sistema de gestão de segurança 
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e saúde ocupacional, o mesmo deve reunir três estratégias de controle para lidar 

com os riscos no local de trabalho, chamadas de: “local seguro”, “pessoa segura” e 

“organização segura”; pois, tais estratégias, reúnem elementos críticos que 

envolvem o planejamento, implementação, monitoramento e ações para melhoria 

dos processos (DEMING, 1986 apud MAKIN; WINDER, 2008). 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978, que aprovou as normas 

regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho, seccionou os 

trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os 

trabalhadores regidos pelo funcionalismo público, com relação aos serviços de 

segurança e medicina do trabalho, permitindo que o funcionalismo público ficasse 

alijado dos serviços de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Após trinta 

anos, o governo, em razão da desatualização das normas regulamentadoras e 

pressões populares por ações de prevenção e promoção da saúde, entre outras, 

assinou o Decreto nº 6833/2009, que instituiu o Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor (SIASS). Em 2011, foi publicada, através do Decreto nº 7602, a 

Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) e, em 2012, foi 

assinada a Portaria nº 1823, que instituiu a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora. 

 

Dessa forma, após uma ausência histórica de serviços de prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais, as atuais políticas lançam os pilares para a 

implantação de sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional no setor 

público. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) consiste 

em um sistema de gestão de pessoas que visa à implementação de ações relativas 

à vigilância e promoção da saúde, e cabe à Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho (PNSST) elaborar Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 

(PLANSAT), o qual prevê regulamentos, instrumentos, indicadores e estruturas 

relacionadas à gestão de segurança e saúde no trabalho. E corroborando o SIASS e 

a PNSST, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, busca conduzir as 

negociações nas instâncias do SUS, visando a inserir ações, metas e indicadores de 
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saúde do trabalhador no Plano Nacional de Saúde e na Programação Anual de 

Saúde, a partir de planejamento estratégico que considere esta política. 

 

Como consequência da atual política, além das demandas crônicas 

mencionadas anteriormente, é premente a necessidade de se aliar os requisitos 

técnicos com os legais, até porque as características entre os trabalhadores da 

iniciativa privada e os trabalhadores do setor público são distintas, pois, conforme 

Durand e Beltrão (1994 apud CARNEIRO, 2006), abrangem, no caso do serviço 

público, muitas ocupações e profissões de níveis sociais, de educação e renda 

diversos; assim como a inexistência de estatísticas de acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais. Segundo Carneiro (2006), as estatísticas oficiais brasileiras 

excluem todos os funcionários públicos estatutários civis e militares vinculados à 

União, aos estados e aos municípios. Acrescenta-se, ainda, a inexistência de uma 

padronização com relação aos métodos de análise de riscos, inspeções de 

segurança e investigações de acidentes de trabalho nas instituições públicas. 

 

Vale destacar, de acordo com Monroy (2009), que muitos órgãos públicos 

contemplam estabelecimentos assistenciais de saúde, nos quais, em caso de 

sinistros, a proteção dos pacientes, no local, norteia as ações de prevenção e de 

controle de emergências, uma vez que a remoção dos mesmos deve ser tratada 

como último recurso, pois, embora a desocupação das edificações, para a maior 

parte das organizações, possa ser a ação correta, a mesma não se aplica aos 

hospitais públicos ou privados. Makin e Winder (2008) complementam sobre a 

necessidade de se conhecer o perfil de perigo das organizações, no sentido de se 

analisar quais fatores produzirão maior impacto sobre a segurança e saúde no 

trabalho, de modo que as auditorias de conformidade tenham impacto positivo sobre 

o desempenho global da segurança e saúde dessas instituições. 

 

Tão importante quanto o perfil de perigo das instituições é conhecer, 

também, o perfil epidemiológico dos seus funcionários, pois, segundo o Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS (2010), “a principal estratégia 

para promover saúde é aliar um sistema de vigilância epidemiológica, que interprete 

dados da saúde do servidor, a ações de vigilância aos ambientes e processos de 

trabalho [...]”. 



 
21 

Assim, a inexistência de ações sistemáticas de prevenção e a ineficácia no 

cumprimento da legislação aumentam os afastamentos e, segundo Carneiro (2006), 

a demanda por assistência médica, tornando altos os custos com cada servidor. 

Gentil e Corrêa-Filho (2001 apud GEHRING-JR et al., 2003), após estudo que 

apresenta os afastamentos por acidentes e doenças ocupacionais, na Unicamp, 

alertam para a necessidade de realização de um programa de vigilância em saúde 

do trabalhador. Miranzi et al. (2008) corroboram e ressalvam ser “evidente, ainda, a 

responsabilidade do setor público em direcionar investimentos que resultem em 

segurança para os trabalhadores, com efetivos programas de saúde ocupacional”. 

Portanto, a identificação dos perfis de perigos e epidemiológicos possui uma estreita 

relação com a análise de quais são os fatores críticos de sucesso para a aplicação, 

certificação e integração de um sistema de gestão de segurança e saúde 

ocupacional adequado à realidade de cada organização, pública ou privada, 

subsidiando, desse modo, a tomada de decisão, por parte da alta administração, 

com relação às questões de segurança e saúde ocupacional. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Ao considerar o problema de pesquisa, este estudo tem como objetivo geral 

priorizar os potenciais fatores críticos de sucesso para a gestão da segurança e 

saúde ocupacional no setor público federal. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Como suporte ao objetivo geral, alguns objetivos específicos podem ser 

apresentados. São eles: 

 

a) Investigar, na literatura científica, os modelos públicos e/ou privados, 
existentes, de gestão de segurança e saúde ocupacional.  

 

b) Identificar, na literatura científica, os fatores críticos para a gestão de 
segurança e saúde ocupacional no setor público federal.  
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c) Analisar os fatores críticos para a gestão da segurança e saúde 
ocupacional no setor público federal.  

 

d) Priorizar, entre estes, os potenciais fatores críticos de sucesso. 
 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Em virtude da abrangência do assunto, a diversidade de tipos e tamanhos 

de organizações, públicas e privadas, e o fato da existência de poucos estudos 

nacionais e internacionais publicados, relacionados aos sistemas de gestão da 

segurança e saúde ocupacional voltados para os setores públicos, nas esferas 

federal, estadual e/ou municipal, o estudo foi delimitado ao setor público federal 

brasileiro, particularmente no que se aplica à gestão da segurança e saúde 

ocupacional. 

 

Neste aspecto, a pesquisa limita-se aos potenciais fatores organizacionais 

críticos de sucesso para o suporte da gestão de segurança e saúde ocupacional 

inerentes ao contexto interno das organizações públicas. 

 

Esta delimitação do estudo também ocorre em razão de o autor deste 

trabalho ser servidor público federal, como engenheiro de segurança do trabalho, 

desde 2010, facilitando, portanto, o acesso às informações, normas e procedimentos 

do setor, assim como sua vivência no atendimento das demandas de campo 

relacionadas com segurança e saúde ocupacional. 

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

No sentido de auxiliar a gestão das organizações públicas federais, com 

relação ao atendimento dos requisitos técnicos e legais impostos por normas 

nacionais e internacionais de sistemas de gestão originadas dos anseios da 

sociedade em minimizar os impactos provocados pelas atividades econômicas à 

segurança e saúde dos trabalhadores, torna-se necessário identificar quais os 

potenciais fatores críticos de sucesso para implantação e manutenção de um 

sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. Portanto, verifica-se a 
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importância deste estudo quanto a sua originalidade e contribuição, como se segue:  

 

a) Originalidade do trabalho 

 

A partir da bibliometria realizada, a originalidade consiste na ausência de 

um modelo público de gestão de segurança e saúde ocupacional, assim 

como na verificação da existência de pouco conhecimento acumulado e 

estudos que abordem modelos de sistemas de gestão de segurança e 

saúde ocupacional para o setor público federal, em conformidade com as 

novas demandas legais e normativas atuais. 

 

b) Contribuição 

 

 Teórica: A contribuição científica esperada para este projeto de 
pesquisa é identificar lacunas, de segurança e saúde ocupacional, 
nos modelos de gestão públicos e privados existentes. 

 

 Para as instituições: Identificação dos potenciais fatores críticos de 
sucesso fundamentais para o suporte ao desenvolvimento de um 
modelo de gestão de segurança e saúde ocupacional para o setor 
público federal. 

 

 Para a universidade: O presente trabalho possibilita despertar o 
interesse acadêmico por este tema e motivar futuros pesquisadores 
no aperfeiçoamento de modelos de gestão de segurança e saúde 
ocupacional num setor tão carente de medidas preventivas, como o 
setor público federal. 

 

 Pessoal: O presente trabalho possibilita ao pesquisador a 
oportunidade de conhecer outros modelos de gestão de segurança e 
saúde ocupacional, potencializando sua visão; e, aliado ao seu 
conhecimento acumulado, nos setores público e privado, adquirir e 
agregar valores de segurança, no sentido de contribuir para o 
desenvolvimento/aprimoramento de modelos de gestão de segurança 
e saúde ocupacional, capazes de reduzir e prevenir os acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais. 
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1.6 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 O quanto a estrutura atual do Decreto 6833, que instituiu o Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS (2010), alinha-se aos 

modelos privados atuais de gestão de segurança e saúde ocupacional? 

 

A primeira questão da pesquisa tem como motivador o fato de o setor 

público federal possuir um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional 

estruturado conforme o Decreto 6833, o qual instituiu o Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor - SIASS (2010) e o Decreto 7602, de 07 de novembro 

de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, 

ainda em fase de consolidação pelos órgãos públicos federais. 

 

 Quais os fatores críticos de sucesso para o suporte a um modelo de 

gestão de segurança e saúde ocupacional para o setor público?  

 

Esta questão fundamenta-se na necessidade de analisar e caracterizar, a 

partir do SIASS, diretrizes, iniciativas e instrumentos como requisitos teóricos de 

gestão de SSO. A partir do contexto teórico e dos resultados da pesquisa com 

especialistas, buscar-se-á identificar os potenciais fatores críticos de sucesso, no 

sentido de subsidiar a gestão da segurança e saúde ocupacional no setor público 

federal  

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para responder aos questionamentos estabelecidos e atender aos objetivos 

propostos, esta pesquisa está dividida em quatro partes.  

 

O capítulo 1 fundamenta e justifica a pesquisa, através da formulação da 

situação-problema, estabelecimento dos objetivos, definição das questões que se 

deseja responder e delimitação do estudo. 

 

No capítulo 2, é apresentada uma revisão da literatura, com o objetivo de 

demonstrar e discutir as abordagens de diferentes autores, expondo os principais 
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conceitos e modelos referentes à gestão de segurança e saúde ocupacional e seus 

respectivos fatores críticos de sucesso para implantação nas organizações públicas. 

 

O capítulo 3 define o processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico realizado na presente pesquisa, através da descrição da 

metodologia utilizada.  

 

No capítulo 4, a partir da metodologia aplicada, foram realizadas análises 

críticas com base nos questionários surveys, enviados às organizações públicas e 

privadas, dos quais foram destacados os potenciais fatores críticos de sucesso para 

suporte ao desenvolvimento de um modelo de gestão de segurança e saúde 

ocupacional para o setor público. 

 

O capítulo 5 expõe a conclusão do trabalho e as recomendações para 

pesquisas futuras. Foram, ainda, respondidas algumas questões levantadas, na 

pesquisa, a partir da metodologia aplicada. 

 

Na sequência, apresentam-se as referências e os apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo busca fornecer o suporte teórico e o entendimento sobre o 

tema Fatores Críticos de Sucesso, objetivando apresentar os principais conceitos 

sobre o mesmo. Nesse sentido, buscou-se a identificação de conceitos relevantes, e 

seus respectivos autores, a fim de caracterizar os fatores críticos de sucesso para a 

gestão da segurança e saúde ocupacional no setor público federal, assim como 

subsidiar, através da literatura existente, a metodologia aplicada no levantamento de 

campo survey. 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

 

Os riscos de acidentes e doenças ocupacionais estão presentes nas 

atividades humanas laborativas desde a antiguidade. Segundo Silva (2002), uma 

revisão de documentos históricos relacionados às questões de segurança e saúde 

ocupacional permite a observação de muitas referências aos riscos presentes nos 

ambientes de trabalho, desde épocas remotas, quando os trabalhos eram 

desenvolvidos manualmente e de forma muito rudimentar e penosa. 

 

Mulatinho (2001) acrescenta que as preocupações com a segurança e 

saúde do trabalhador vêm sendo documentadas há bastante tempo, pois, desde o 

século V a. C., Hipócrates (460 – 370 a.C.) já fazia menção à origem de moléstias 

entre trabalhadores nas minas de estanho; Aristóteles (384 – 322 a.C.) já cuidava do 

atendimento e prevenção das enfermidades dos trabalhadores; Platão, na mesma 

época, verificou enfermidades do esqueleto humano relacionadas ao exercício de 

certas profissões; já Plínio, que viveu antes do advento da era Cristã, publicou a 

“História Natural”, na qual descreveu diversas moléstias causadas por atividades 

com chumbo, mercúrio e poeiras, assim como tentativas de implementar controles 

da exposição através da utilização de máscaras rudimentares pelos trabalhadores; e 

Galeno (129 – 201 d.C.) dedicava-se ao saturnismo. 

 

No período pré-industrial, de acordo com Moraes (2004), a mineração e seus 

riscos foram relatados por George Bauer (1492 – 1555), no livro “De Re Metallica”, 

no qual se destaca a “asma dos mineiros”, chamada atualmente de pneumoconiose 
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e por Paracelso (1493 – 1541), o qual se dedicou às intoxicações por mercúrio. 

Ainda, nesse período, o médico Bernardino Ramazzini publicou, em 1700, o livro “De 

Morbis Artificum Diatriba”, no qual descreveu cerca de 50 ocupações e seus agravos 

à saúde do trabalhador. Por seu importante trabalho, Bernardino Ramazzini, é 

considerado o “Pai da Medicina do Trabalho”. 

 

Durante o período da revolução industrial (1763 – 1815), conforme Arra 

(2012a), houve uma intensificação do estudo dos acidentes de trabalho na Europa, 

pois países como Inglaterra, Alemanha e França injetavam na sociedade milhares 

de incapacitados ao trabalho. Como consequência, em 1833, a Inglaterra publicou a 

1ª Legislação relacionada à proteção do trabalhador, chamada “Factory Act” (Lei da 

Fábrica). Ainda, conforme Arra, em 1877, na Suíça, e, em 1898, na Alemanha, 

surgem leis para proteger os trabalhadores contra acidentes e doenças 

ocupacionais. 

 

A partir da revolução industrial, segundo Moraes (2004), fatos relevantes nos 

Estados Unidos da América contribuíram para o surgimento de medidas de 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, inclusive para a América Latina, 

como, por exemplo, a Resolução de Segurança de Mina, em 1869, na Pensilvânia; a 

instituição do primeiro ato governamental que exigia proteção para as partes de 

máquinas expostas e saídas de emergência para desocupação, em 1877, no Estado 

de Massachusets; a fundação, em Chicago, em 1932, do National Safety Council, 

centro mundial de referência em prevenção e, em 1970, foi aprovado pelo 

Congresso americano o Occupational Safety and Health Act (OSHA). 

 

Segundo Mulatinho (2001.), em 1903, nos Estados Unidos da América, foi 

publicada a 1ª lei de Indenização dos trabalhadores, direcionada aos empregados e 

trabalhadores federais e, em 1919, foi criada a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), originada do Tratado de Versalhes. 

 

Conforme Spinelli (2006), importantes associações para a prevenção de 

doenças ocupacionais foram criadas no século XX, como, por exemplo, a criação, 

em 1914, do National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), órgão de 

pesquisa em segurança e saúde no trabalho; a criação, em 1938, da American 



 
28 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), a qual desenvolve 

pesquisas sobre os limites de exposição ocupacional para os agentes físicos, 

químicos e biológicos e índices biológicos de exposição; e, em 1939, a criação da 

American Industrial Hygienists Association (AIHA). 

 

De acordo com Arra (2012a), em 1906, aconteceu o 1º Congresso 

Internacional de Doenças do Trabalho, onde foram desenvolvidos estudos para 

normatização das atividades laborais na Europa. Em 1931, nos Estados Unidos da 

América, Henri Heinrich, um estudioso da área de seguros, apresentou um estudo 

onde os resultados guardavam a seguinte proporção: para cada acidente 

incapacitante ocorriam 29 acidentes com lesão não incapacitante e 300 acidentes 

sem lesão. Em 1954, Frank Bird Jr., outro estudioso da área de seguros, realizou um 

estudo sobre a probabilidade de ocorrência de acidentes e incidentes, no qual os 

resultados chegavam à seguinte conclusão: para cada acidente com lesões graves, 

ocorriam 10 acidentes com lesões leves, 30 acidentes com danos à propriedade e 

600 incidentes sem danos à propriedade. Ao dar prosseguimento ao trabalho de 

Frank Bird, em 1970, no Canadá, John A. Flechter propôs o estabelecimento de 

programas de Controle Total de Perdas, no sentido de reduzir ou eliminar os 

acidentes que pudessem interferir ou paralisar um sistema. Na sequência, em 1972, 

o engenheiro Willie Hammer, da Força Aérea dos Estados Unidos da América, 

adaptou técnicas de análises de riscos de processos para serem aplicadas na 

indústria. 

 

A partir da década de 60, fatos importantes contribuíram para o 

desenvolvimento de serviços de segurança e saúde ocupacional na América Latina, 

pois, de acordo com Paravidino (apud MORAES, 2004), somente em 1963, após a 

criação do Instituto de Higiene do Trabalho e Contaminação Atmosférica do Chile, é 

que surgem os primeiros estudos sobre formação do médico do trabalho para o 

Chile, Peru e Venezuela. Moraes acrescenta, ainda, que na década de 70 foi criado 

o Instituto de Saúde Ocupacional do Peru, pioneiro na área de saúde ocupacional 

para toda a América Latina. 

 

Na década de 90, segundo Arra (2012a), para o estabelecimento de padrões 

de controle do meio ambiente, foi publicada, pela International Standard 
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Organization (ISO), a norma internacional ISO 14.000. Já, para a área de segurança 

e saúde ocupacional, as organizações adotaram a norma inglesa BS 8800, 

publicada pelo HSE-UK, a qual se tratava de um guia para o gerenciamento de 

segurança e saúde ocupacional. Porém, diante da busca das organizações por um 

modelo de gestão em segurança e saúde ocupacional, as certificadoras 

desenvolveram, em 1999, a série de normas OHSAS 18.000 – Occupational Health 

and Safety Analysis. Em razão de o controle dos riscos ser uma questão 

fundamental na gestão de segurança e saúde ocupacional, em 2007, as empresas 

certificadoras revisaram a OHSAS 18.000, contemplando a normatização das 

análises de riscos para fins de certificação. 

 

No Brasil, de acordo com Moraes (2004.), o primeiro diploma legal de 

proteção ao trabalhador acidentado surgiu em 1919, com o Decreto-Lei 3.724, o qual 

tornava obrigatório o Seguro Contra Acidentes do Trabalho em algumas atividades. 

A partir de então surgiram: 

 

a) Decreto 24.637, de 10/07/34 – modificou a legislação de Acidentes do  
       Trabalho; 
b) Decreto–Lei 7.036, de 10/11/44 – Reformulou a legislação sobre o 

Seguro de Acidentes do Trabalho; 
c) Leis 5.316, de 14/09/67 – Integrou o seguro de Acidentes do Trabalho 

na Previdência Social; 
d) Lei 6.367, de 19/10/76 – Ampliou a cobertura previdenciária por 

acidente do trabalho; 
e) Decreto 79.037, de 24/12/76 – Regulamentou a Lei 6.367/76 e aprovou 

o novo Regulamento do Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT; 
f) Lei 8213, de 24/07/91 – Instituiu o plano de Benefícios da Previdência 

Social; 
g) Decreto 357, de 07/12/91 – Regulamentou e aprovou o Regulamento 

dos Benefícios da Previdência Social (RBPS), alterado pelo Decreto 
611/92; 

h) Decreto 2.172, de 05/03/97 – Regulamentou a Lei 8.213/91 e aprovou o 
RBPS; 

i) Lei 10.403, de 08/01/2002 – Alterou parcialmente a Lei 8.213/91 
(MORAES, 2004, p 44). 

 

Desde a Lei Previdenciária 8.213/91, o Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) tem publicado diversas Ordens de Serviço e Instruções Normativas 

com relação às questões acidentárias e de aposentadorias especiais. 
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Moraes, voltando a 1941, informa que, nesse ano, é que foram dados os 

primeiros passos para melhoria das condições de segurança e saúde ocupacional, 

com a fundação da Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes (ABPA). 

 

Spinelli (2006) complementa que, como um compromisso do Brasil com a 

OIT, de investimento em segurança e medicina do trabalho, foi criada, em 1966, a 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO). 

 

Mulatinho acrescenta que: 

 

No Brasil, em 1943, é regulamentado o Decreto nº. 5452, de 01/05/1943, do 
Capítulo V, do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à 
Segurança e Medicina do Trabalho; e em 1944, o Decreto-Lei nº. 7.036, de 
01/11, diz que a empresa com mais de 100 empregados deverá ter 
organizado o Comitê de Segurança. Em 1953, pela Portaria 155 de 27/11, 
sai a oficialização da sigla CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Em 22 de dezembro de 1977, a Lei nº. 6.514 altera o Capítulo V, 
do Título II, das Consolidações das Leis do Trabalho, relativas à Segurança 
e Medicina do Trabalho (MULATINHO, 2001, p 28). 
 

 
Moraes ainda acrescenta que, em 1972, em razão do grande número de 

acidentes de trabalho, o Brasil regulamentou a obrigatoriedade dos Serviços de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), através da Portaria 3.237/72, com 

base na Recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT 112). E, em 

1978, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da Portaria 3.214, 

publicou as Normas Regulamentadoras, motivadas pelo Art. 200, do Capítulo V, da 

CLT. A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo II – Dos Direitos Sociais – 

Art. 6º e 7º, reforçou a responsabilidade civil do empregador, assim como garantiu o 

direito dos trabalhadores ao seguro contra acidente de trabalho (SAT). 

 

Spinelli (2006) informa que, em 1994, foi criada a Associação Brasileira de 

Higienistas Ocupacionais (ABHO). 

 

 Segundo Mulatinho (2001), em 1998, é assinado o Decreto 2.657, o qual 

promulgou a Convenção nº 170, relativa à segurança na utilização de produtos 

químicos no trabalho, a qual foi assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990. 
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No ano de 2009, o governo assina o Decreto nº 6833, que institui o 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), de âmbito público 

federal. Em 2011 é publicada, através do Decreto nº 7602, a Política Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST). E, em 2012, é assinada a Portaria 1823, 

que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

 

2.2. CULTURA 

 

Antes da abordagem do próximo assunto deste trabalho, sobre sistema de 

gestão, é imprescindível uma abordagem sobre cultura, uma vez que cada 

organização possui a sua cultura particular, ou seja, suas crenças, valores, atitudes, 

comportamentos, hábitos, entre outros, diretamente relacionados com seus sistemas 

ou subsistemas de gestão. 

 

E, ainda, a existência de uma cultura de segurança nas organizações é um 

pré-requisito fundamental para o sucesso e a manutenção dos sistemas de gestão 

de segurança e saúde ocupacional. Pois, Milan, Pretto e Pigozzi (2005 apud 

OLIVEIRA, OLIVEIRA, ALMEIDA, 2010) afirmam que o processo de 

desenvolvimento de uma cultura corporativa sólida é um mecanismo poderoso para 

criar as condições para a implantação de um sistema de gestão de segurança e 

saúde ocupacional. 

 

Segundo Fleury (1987), é possível distinguir duas posturas teóricas básicas 

com relação ao conceito de cultura: 

 

a) de um lado, aqueles que consideram a cultura, os sistemas simbólicos 
como a arte, o mito, a linguagem, em sua qualidade de instrumentos de 
comunicação entre as pessoas e os grupos sociais e elaboração de um 
conhecimento consensual sobre significado do mundo; 

b) de outro lado, aqueles que consideram a cultura como um instrumento 
de poder e legitimação da ordem vigente (FLEURY, 1987, p. 9). 

 

Araújo e Lima (2004), corroborando a linha de pensamento que considera 

cultura enquanto sistemas simbólicos, a apresentam como um processo de 

transformação, fruto da mudança de hábitos, atitudes e comportamentos, o qual 
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influencia toda uma coletividade. Tal mudança é gradativamente assimilada e 

incorporada pelos indivíduos por ocasião das experiências vividas. 

 

De acordo com Choudhry, Fang e Mohamed (2011), o The American 

Heritage Dictionary define cultura como a totalidade de padrões de comportamentos 

socialmente transmitidos, artes, crenças, instituições e todos os outros produtos do 

trabalho e pensamento humano considerados como a expressão de um período 

particular, classe, comunidade ou população. 

 

Com a compreensão do conceito de cultura, é possível, agora, expandi-lo 

para o interior das organizações, pois cada organização possui “um jeito de ser” 

(FERNANDES, 2005). 

 

Sendo assim, Schein (1983) conceitua cultura organizacional como o padrão 

de antecedentes básicos que um determinado grupo desenvolveu para aprender a 

lidar com seus problemas, o qual, consolidado, passa a ser transferido aos novos 

colaboradores como um modo de comportamento a ser adotado frente às demandas 

e questões da organização. 

 

Segundo Pires e Macêdo (2006), cultura envolve valores, atitudes, 

comportamentos e padrões que auxiliam nas ações para o alcance de objetivos 

comuns, inerentes a uma nação, organização ou grupo. Portanto, os fundamentos, 

para intervenções em instituições públicas ou privadas, passam pela cultura 

organizacional, até porque as organizações interagem com o ambiente externo e 

interno, sendo influenciadas por eles e influenciando-os. 

 

No contexto deste trabalho, o conceito de Pires e Macêdo foi o utilizado, 

uma vez que aborda a cultura organizacional de modo sistêmico. 

 

Para Rodriguez (2002) a cultura organizacional norteia os objetivos de longo 

prazo de uma organização. Porém, uma visão inovadora e revolucionária não surtirá 

efeito se não forem desenvolvidas as capacidades e incentivos, por parte da 

organização, no sentido de se criar uma cultura inovadora em todos os 

colaboradores, valorizando as competências existentes ou criando novas. Tais 
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iniciativas adquirem um grau de dificuldade muito maior quando se tratam de 

organizações públicas, pois, nestas, conforme anteriormente discutido pelos autores 

Pires e Macêdo, a cultura organizacional pública caracteriza-se por: 

 

[...] elevada burocracia, autoritarismo centralizado, paternalismo, 
descontinuidade, ingerência política, apego ao poder, [...] apadrinhamento 
político, as relações de favorecimento pessoal e os privilégios que 
contornam as normas formalmente instituídas. O sentimento de iniquidade e 
injustiça, bem como a incongruência entre o discurso e as práticas oficiais, 
produz frustração em relação aos projetos pessoais e profissionais, levando 
à desmotivação e dificultando a formação de expectativas positivas quanto 
às possibilidades de mudança (PIRES, MACÊDO, 2006, p 82 e 99). 

 

Ou seja, há conflitos de interesses, valores e prioridades entre os 

profissionais permanentes (funcionários de carreira) e os não permanentes 

(administradores por mandato) colocando os servidores técnicos, operacionais e de 

carreira reféns das arbitrariedades dos administradores políticos. 

 

Em relação à cultura de segurança, na visão de Cooper (2000), Rodriguez 

(2002) e Pires e Macêdo (2006), é uma subfaceta da cultura organizacional, 

conforme contextualização ilustrada na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 1 - Subfacetas da cultura 
                           Fonte: O autor 
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Cooper (2000) conceitua cultura de segurança como sendo o grau de 

esforço observável com que todos os membros de uma organização direcionam sua 

atenção e ações no sentido de incrementar a segurança diariamente. 

 

 Hale (2000) conceitua cultura de segurança como atitudes, crenças e 

percepções compartilhadas por grupos naturais, assim como a definição de normas 

e valores que determinam como esses grupos agem e reagem em relação aos 

riscos e aos sistemas de controle de risco. 

 

Oliveira, Oliveira e Almeida (2010) afirmam que, a partir do entendimento da 

complexidade organizacional, é possível se construir uma cultura de segurança. 

Segundo esses autores, uma cultura organizacional bem gerenciada pode ser 

utilizada em benefício do desenvolvimento de um sistema de gestão de segurança e 

saúde ocupacional. Milan, Pretto e Pigozzi (2005 apud OLIVEIRA, OLIVEIRA, 

ALMEIDA, 2010) acrescentam, ainda, que é de responsabilidade da alta 

administração a construção de uma cultura organizacional, através da articulação de 

valores reforçados por políticas. E, ainda, que tal cultura organizacional deverá ser 

compartilhada e seguida por todos os colaboradores. 

 

Para Geller (1994), uma cultura de segurança total (CST) fundamenta-se em 

03 dimensões, conforme ilustradas na Figura 2: ambiental, a qual envolve 

instalações, equipamentos, ferramentas e layouts; pessoal, que por sua vez, 

abrange atitudes, crenças e personalidade; e a dimensão comportamental, 

caracterizada por práticas de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 2 - Dimensões da Cultura de Segurança Total 
                                           Fonte: Adaptado de Geller (1994) 
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Geller (1994) apresenta os seguintes princípios que formam as bases para 

se atingir uma cultura de segurança total: a cultura deve direcionar o procedimento 

de segurança e não as normas e regulamentos; o sucesso está relacionado com 

fatores pessoais e comportamentais; foco no processo e não nos resultados; o 

comportamento é direcionado por incentivos e motivado por consequências; foco em 

perseguir o sucesso e não em evitar o fracasso; observação e feedback conduzem a 

comportamentos seguros; feedback eficaz é resultado de treinamento baseado em 

comportamento e fatores pessoais; observação e treinamento são processos 

básicos da atuação comportamental responsável; autoestima, participação e 

empowerment potencializam a atuação comportamental responsável e considerar a 

segurança um valor e não apenas uma prioridade. 

 

Para Silva (2012), prioridade é o que está em primeiro lugar, e esta é 

mutável. Valores são normas que direcionam o modo de viver, ou seja, tudo aquilo 

pelo que se acredita ser importante, os quais são inegociáveis. Já a atitude é a 

intenção, ou seja, é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir 

em relação a pessoas e fatos presentes no meio circundante. Silva (2012) 

complementa que o comportamento, por sua vez, “é o conjunto organizado das 

operações selecionadas em função das informações recebidas do ambiente através 

das quais o indivíduo integra as suas tendências”, ou seja, é a ação. Logo, ainda 

conforme Silva, valores implicam atitudes que são expressas através de 

comportamentos. 

 

Para Geller (1994), valores são crenças muito bem fixadas que não se 

submetem a concessões, e prioridades mudam constantemente conforme a 

situação. Portanto, quando a cultura organizacional estiver compreendida dentro da 

perspectiva de valores que norteiam atitudes, expressas por todos da organização, 

através de comportamentos seguros, a mesma suportará uma cultura de segurança. 

 

Neste sentido, Choudhry, Fang e Mohamed (2011) complementam o 

raciocínio anterior, de Fernandes (2005), sobre “um jeito de ser” de cada 

organização, acrescentando que a cultura de segurança está relacionada com algo 

que a organização é, e não com algo que a organização possui. 
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No contexto estratégico-organizacional, conforme Barney (2002), valor é 

fazer com que os recursos e capacidades da organização permitam à mesma 

responder positivamente às ameaças ou oportunidades do ambiente externo. 

 

Segundo Barney e Hesterly (2007 apud TRINDADE, JOÃO, CLARO, 2012), 

vantagem competitiva é a diferença entre o valor econômico que uma organização 

consegue estabelecer e o valor econômico dos seus concorrentes. O valor 

econômico é composto pela diferença entre o custo total do produto ou serviço e a 

percepção do benefício, ganho pelo cliente, sobre este. 

 

Na visão de Oliveira, Oliveira e Almeida (2010), a existência de uma cultura 

de segurança na organização pode contribuir para o sucesso na implementação e 

manutenção de um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, gerando, 

por sua vez, uma vantagem competitiva em relação à concorrência. Para os autores, 

um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional proporciona: 

 

melhoria contínua, racionalização e confiabilidade de projetos, processos e 
produtos/serviços, proporcionando redução de acidentes e doenças 
ocupacionais, minimização dos custos de processos, motivação e aumento 
da qualidade de vida dos trabalhadores, melhoria da imagem da 
organização e incremento da sua competitividade e lucratividade. 
(OLIVEIRA, OLIVEIRA, ALMEIDA, 2010, p. 408). 

 

Ainda discorrendo acerca do contexto da discussão da relação entre 

competitividade e segurança, o Gráfico 1 ilustra como a competitividade diminui com 

o aumento do número de acidentes. 
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                             Gráfico 1 - Competitividade e Segurança 
                             Fonte: Adaptado de Fórum Econômico Mundial (Araújo, 2008) 

 

Segundo Guimarães (2000 apud PIRES, MACÊDO, 2006), somente através 

da introdução de uma nova cultura de gestão será possível transformar estruturas 

burocráticas, hierarquizadas e em processo de isolamento em organizações flexíveis 

e empreendedoras. 

 

2.3 SISTEMA DE GESTÃO 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, buscou-se o entendimento dos 

principais conceitos que envolvem o sistema de gestão organizacional. 

 

Para entender a abrangência dos sistemas de gestão, é necessário 

compreender os significados e os contextos nos quais os termos sistema, gestão e 

modelo de gestão encontram-se inseridos, pois existem sistemas orgânicos, físicos, 

sociais, organizacionais, entre outros. 

 

Ackoff (1998) define sistema como um conjunto de duas ou mais partes em 

que cada uma delas deve ser capaz de afetar seu desempenho ou suas 

propriedades, e nenhuma de suas partes possui um efeito independente do todo. 

 

Para Waring (1996), um sistema caracteriza-se como um conjunto de partes 

ou componentes que interagem de forma organizada. 
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Barreiros (2004 apud FERNANDES, 2005) conceitua sistema como um todo 

constituído de componentes e elementos conectados de maneira organizada, os 

quais interagem entre si constituindo a estrutura do sistema.  

 

Porém, o foco deste trabalho está diretamente relacionado com o sistema de 

gestão organizacional. Nesse sentido, Rodriguez (2002) esclarece que um sistema 

organizacional é mais do que a soma das partes. Um sistema organizacional procura 

atingir metas a partir de necessidades externas. Portanto, questões relativas à 

sociedade, aos acionistas, aos clientes, aos empregados e fornecedores impactarão 

o equilíbrio necessário, o qual proporcionará o crescimento da organização. 

 

Gestão, para Rodriguez (2002), é “a forma como os relacionamentos entre 

as pessoas se estabelecem na busca de um objetivo comum”.  

 

Para Cardella (1999 apud LIMA, 2011b), gestão é “o ato de coordenar 

esforços de pessoas (recursos) com o intuito de atingir os objetivos de uma 

organização”.  

 

E, para Lima (2011a), gestão é a forma como os resultados são extraídos 

das partes interdependentes de um sistema. Ou seja, implica necessariamente a 

tomada de decisão dos líderes e administração de colaboradores no atendimento de 

demandas ilimitadas com recursos limitados.  

 

Observa-se, então, que o gestor, no mundo dinâmico, competitivo e 

globalizado dos negócios atuais, precisa saber administrar uma boa relação custo x 

benefício com o equacionamento do trinômio: solução do problema do cliente/ 

qualidade/baixo custo, pois os stakeholders cobram resultados econômicos, sociais 

e ambientais. 

 

A partir da compreensão dos conceitos dos termos sistema e gestão, é 

possível, a seguir, discorrer sobre o conceito de sistema de gestão. 
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Moraes (2004) define sistema de gestão como a forma sistemática de 

conduzir políticas organizacionais através da aplicação de um conjunto de ações 

para se alcançar os objetivos e metas corporativas.  

 

Segundo Barreiros e Richers (2005), sistema de gestão é o conjunto de 

instrumentos inter-relacionados, interatuantes e interdependentes utilizados por uma 

organização para planejar, operar e controlar suas atividades com a finalidade de 

atingir seus objetivos.  

 

E, conforme Lima (2011b), sistema de gestão é “a estrutura inter-relacionada 

de responsabilidades, procedimentos, processos e recursos que promove o alcance 

dos objetivos de qualidade, meio ambiente, segurança, saúde, entre outros, de uma 

organização” (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Figura 3 - Estrutura do Modelo de Gestão 
                                Fonte: Adaptado de Lima (2011) 

 

Cerqueira (2010) acrescenta que os sistemas de gestão permitem que 

sistemas organizacionais complexos abertos, ou seja, as empresas com seus 

respectivos stakeholders, possam cumprir seus objetivos estratégicos de forma 

sustentável, fazendo uso de informações padronizadas e previsibilidade dos modos 

de falhas ambientais, econômicas e sociais, de acordo com padrões normativos, 

através de normas nacionais e internacionais de sistemas de gestão. 
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Ressalte-se que o modelo de gestão, o qual diz respeito ao ambiente interno 

da organização, segundo Pereira (2001), é a estrutura de conhecimento 

compreendida como o conjunto de princípios, técnicas e explicações, que norteia a 

concepção e o modo de funcionamento de todos os elementos que integram uma 

organização.  

 

Para Rodriguez (2002), modelo de gestão, é o como a empresa funciona, 

mas acrescenta que o modelo de gestão de uma organização nem sempre se 

encontra transparente para seus empregados, pois é preciso informar como ocorre a 

integração entre os sistemas internos, os quais pertencem às seguintes dimensões: 

pessoas, processos e tecnologia. Na perspectiva do referido autor, modelo de 

gestão de uma organização é a forma organizada e estruturada na qual os sistemas 

internos interagem de modo a garantir o atendimento das estratégias de negócio 

suportadas pelas pessoas. 

 

Segundo Rodriguez (2002), para saber se um modelo de gestão encontra-se 

explícito e percebido de modo igualitário por todos, algumas questões devem ser 

esclarecidas, como se seguem: 

 

 O modelo de gestão está definido e explícito a todos os empregados? 

 Como é feita a integração entre os níveis estratégico, tático e 
operacional? 

 Qual a forma de gestão adotada pela empresa? Por unidades 
autônomas de negócio ou centros de resultados internos? 

 Os processos de negócio estão definidos e claros para todos? 

 Quais os níveis de competência para decidir o que deve ser feito nos 
diversos níveis da empresa? 

 Quais os níveis de competências para alterar o que está decidido? 

 A empresa é orientada para o cliente, ou para o produto? Os seus 
processos internos estão desenhados conforme esta orientação? 

 A sua atuação é por clientes ou por produtos? Qual a estratégia de 
relacionamento com os clientes? 

 Quais os indicadores a serem acompanhados nos diversos níveis 
gerenciais? Estes indicadores estão integrados e inter-relacionados? 

 Há um sistema de consequências coerente com os resultados 
alcançados? 

 Quais as competências que devem ser mantidas e quais devem ser 
utilizadas através de parcerias ou de terceiros? (RODRIGUEZ, 2002, p 
159). 
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 A Figura 4, a seguir, ilustra tal contextualização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Figura 4 - Elementos do Modelo de Gestão 
                         Fonte: Adaptado de Rodriguez (2002) 

 

No contexto da ilustração, os diversos elementos do modelo de gestão 

interagem: a missão, visão e políticas norteiam os objetivos, a cultura e as 

estratégias, os quais direcionam toda a estruturação dos processos que dependem 

de insumos e fornecedores, estes, recebem valores agregados resultando nos 

produtos ou serviços para o mercado. 

 

2.3.1 O Sistema de Gestão de SSO nas organizações privadas 

 

Numa aproximação entre o contexto geral das discussões conceituais que 

envolvem um sistema de gestão e um sistema de gestão de segurança, Bluff (2003) 

discorre que, apesar de não haver um conceito padronizado para a gestão de 

segurança e saúde ocupacional (GSSO), existe um entendimento internacional 

sobre os elementos centrais inerentes à gestão da segurança e saúde ocupacional. 

Tais elementos são os seguintes: integração da GSSO com outros sistemas de 

gestão da organização, comprometimento da alta administração, política de SSO, 

planejamento e mobilização de recursos, designação de responsabilidades e 

prestação de contas, procedimentos e documentação, gerenciamento de riscos, 

participação dos trabalhadores, capacitação e treinamento, competências em SSO, 
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elaboração de relatórios, investigação e correção de não conformidades, 

monitoramento, auditoria e revisão do desempenho. Portanto, segundo a autora, a 

ligação e o sequenciamento entre esses elementos suportam um sistema de gestão 

de segurança e saúde ocupacional. 

 

Gallagher (2000) conceitua sistema de gestão de segurança e saúde 

ocupacional como uma combinação de planejamento e revisão, gerenciamento de 

planos organizacionais, planos de consultoria e elementos de um programa 

específico, os quais operam de forma integrada no sentido de melhorar o 

desempenho da segurança e saúde ocupacional. 

 

Já Cerqueira (2010) conceitua o sistema de gestão de segurança e saúde 

ocupacional como sendo o conjunto de elementos que se relacionam entre si, os 

quais devem ser implementados no sentido de assegurar a uma organização o 

estabelecimento de políticas e seu desdobramento em objetivos, destinados a 

permitir o planejamento, controle e melhoria contínua do desempenho da SSO 

associada aos perigos e riscos identificados e à legislação aplicável. O autor ainda 

complementa que normas internacionais foram desenvolvidas para subsidiar a 

gestão das organizações no sentido de equilibrar seus interesses econômico-

financeiros com os impactos gerados por suas atividades para a segurança e saúde 

ocupacional de seus colaboradores. Essas normas de sistemas de gestão visam a 

assegurar o cumprimento de suas políticas e seus compromissos com todos os 

stakeholders, o atingimento de seus objetivos e o atendimento aos requisitos 

técnicos e legais aplicáveis as suas atividades. Cerqueira (2010) ressalta que o 

Reino Unido iniciou o processo de elaboração de normas para a gestão da 

segurança e saúde ocupacional com a publicação da BS 8800:1996 - Guia para 

Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, a qual se destina a 

apresentar diretrizes e orientações para o desenvolvimento de um SGSSO eficaz, 

em que segurança e saúde possam ser impactadas pelas atividades da 

organização. 

 

Conforme Araújo (2008), em 2001, a fim de contribuir para um ambiente de 

trabalho seguro e saudável nas organizações, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) concluiu o guia ILO – OSH – Guidelines on Occupational Safety and 
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Health Management Systems, o qual não exige certificação na sua aplicação. O 

autor ressalta a preocupação dessa norma com o elemento “organização”, com 

destaque para as funções como “responsabilidade”, “competência”, “treinamento”, 

“documentação” e “comunicação”. 

 

Entretanto, segundo Cerqueira (2010), como a International Organization for 

Standardization (ISO) não elaborou normas de SGSSO, por considerar que o 

assunto não era de interesse internacional, alguns órgãos certificadores, sob a 

liderança do British Standard Instituition (BSI), elaboraram, em 1999, a norma 

OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Assessment Series – 

Especifications, que atualmente se encontra na versão 2007. Esta norma é 

compatível com as normas NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de Gestão Ambiental – 

Requisitos com Orientações para Uso e NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão 

da Qualidade – Requisitos, e adequada para ser adotada como um critério, 

universal, para auditorias de sistemas de gestão da segurança e saúde ocupacional, 

assim como para ser utilizada em sistemas de gestão integrados. 

 

A Figura 5, abaixo, apresenta os principais elementos do modelo de gestão 

de segurança e saúde ocupacional, adotado pela OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 5 - Elementos do Modelo de Gestão de SSO 
                            Fonte: Adaptado da OHSAS 18001 (2007) 
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O modelo de gestão ilustrado na Figura 5, adotado pela OHSAS 

18001:2007, encontra-se alinhado com o ciclo de melhoramento PDCA, ou ciclo de 

Deming, em homenagem ao famoso estudioso da qualidade William Edwards 

Deming (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2009); onde: 

 

 P (de planejar): é o estabelecimento dos objetivos e processos para se 
alcançar os resultados, conforme a política de SSO da organização; 

 

 D (de do, fazer): é a execução dos processos, conforme o planejado; 
 

 C (de checar): é a verificação se a execução está transcorrendo 
conforme o planejado; 

 

 A (de agir): é a tomada de ações para a melhoria contínua do 
desempenho da SSO. 

 

No contexto nacional, além da OHSAS 18001:2007 e do guia ILO-OSH 

2001, a Norma Brasileira - NBR 18801 – Sistema de gestão da segurança e saúde 

no trabalho - Requisitos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, 

em fase de construção, a Norma Regulamentadora Federal de Gestão, do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), podem subsidiar a gestão de SSO das organizações. 

 

A citação apenas destas duas normas (BS 8800 e OHSAS 18001) e do guia 

ILO – OSH 2001, entre outras de referência mundial, reside no fato de as mesmas 

terem sido as normas mais utilizadas no Brasil para implantação de sistemas de 

gestão de SSO, conforme cadastro do Centro de Qualidade, Segurança e 

Produtividade (FERNANDES, 2005) e o crescente número de empresas certificadas 

em OHSAS18001, uma vez que, até dezembro de 2012, 846 empresas tinham o 

certificado válido no país contra 217 organizações em 2004, conforme Anuário 

Brasileiro de Proteção (2013), apresentado através do Quadro 1 a seguir:  
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                     Quadro 1 - Empresas certificadas em OHSAS 18001 no Brasil 
                     Fonte: Anuário Brasileiro de Proteção (2013) 

 

Por ser considerada uma norma de sistema de gestão de SSO de caráter 

universal e compatível com as normas ISO, conforme mencionado anteriormente, a 

OHSAS 18001 foi a norma selecionada para ser utilizada no contexto deste trabalho. 

Assim, o Quadro 2, a seguir, ilustra os requisitos teóricos de gestão da mesma, 

conforme os elementos do sistema de gestão de SSO: 
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                                   Quadro 2 - Requisitos teóricos de gestão constantes na OHSAS 18001 
                                   Fonte: Adaptado de OHSAS 18001:2007 

4.2 - POLÍTICA 4.2 - Política de SSO

4.3.1 - Identificação de perigos, avaliação de riscos e 

medidas controle.

4.3.2 - Requisios legais.

4.3.3 - Objetivos e programas.

4.4.1 - Recursos, atribuições, responsabilidades, 

obrigações e autoridade.

4.4.2 - Competência, formação e conscientização.

4.4.3 - Comunicação, participação e consulta.

4.4.4 - Documentação.

4.4.5 - Controle dos documentos.

4.4.6 - Controle operacional.

4.4.7 - Preparação e resposta a emergências.

4.5.1 - Monitoramento e medição do desempenho.

4.5.2 - Avaliação da conformidade.

4.5.3 - Investigação de incidentes, não-conformidades, 

ações corretivas e preventivas.

4.5.3.1 - Investigação de acidentes.

4.5.3.2 - Não-conformidades, ações corretivas e 

preventivas.

4.5.4 - Controle dos registros

4.5.5 - Auditoria interna

A
C

T 4.6 - ANÁLISE CRÍTICA PELA 

ALTA ADMINISTRAÇÃO
4.6 - Análise crítica pela direção.

ELEMENTOS DO SISTEMA 

DE GESTÃO DE SSO 

OHSAS18001:2007

C
H

E
C

K

MODELO DO 

SISTEMA DE 

GESTÃO

4.3 - PLANEJAMENTO

P
L

A
N

4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERAÇÃOD
O

4.5 - VERIFICAÇÃO

REQUISITOS OHSAS 18001:2007

REQUISITOS TEÓRICOS DE GESTÃO, CONSTANTES NA 

OHSAS 18001:2007
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2.3.2 O Sistema de Gestão de SSO nas organizações públicas federais 

 

No contexto do setor público federal, segundo Carneiro (2011), ainda são 

poucos os estudos publicados que possam esclarecer melhor as razões dos agravos 

à saúde relacionados ao trabalho e, deste modo, ajudar na elaboração de políticas 

de promoção à saúde e qualidade de vida no serviço público. Para esse autor, o 

trabalho público possui características particulares que podem influenciar na 

segurança e saúde ocupacional do servidor, como, por exemplo: diversidades de 

cargos e funções com multiplicidade de riscos, conflitos entre exigências 

burocráticas e demandas políticas, controle e interferência de órgãos de 

comunicação de massa, diversidade de estratos sociais que acessam via concursos 

públicos, estabilidade no emprego associada a mudanças políticas periódicas no 

aparelho estatal, conflitos entre poderes: burocrático, técnico e político e imagem 

negativa do funcionalismo público perante a sociedade. 

 

Segundo Pérez (2011), a necessidade de atender às demandas de 

segurança e saúde ocupacional do servidor público federal fez com que os 

Ministérios e os demais órgãos que integram o Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal (SIPEC) tratassem as questões inerentes à segurança e 

saúde ocupacional conforme os seus próprios critérios. Desse modo, alguns órgãos 

possuem serviços bem estruturados de segurança e saúde ocupacional, enquanto 

outros se encontram desprovidos de qualquer serviço de SSO. 

 

Pérez (2011) acrescenta que a construção de um perfil de adoecimento dos 

servidores públicos foi impossibilitada em razão da inexistência de um sistema de 

informações que notificasse os agravos à saúde (acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, licenças médicas, readaptações funcionais e aposentadorias por 

invalidez). 

 

Segundo Carneiro (2011), somente ao longo dos últimos nove anos, o 

Governo Federal, através do Ministério do Planejamento, vem reunindo esforços no 

sentido de atender às questões relacionadas à segurança e saúde ocupacional. 

Para tal, em 2003, criou a Coordenação-Geral de Seguridade Social e Benefícios do 



 
48 

Servidor e, em 2006, o Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor 

Público Federal (SISOSP).  

 

Pérez (2011) complementa que a necessidade de adequar os parâmetros 

técnicos das ações de saúde, direcionadas para o servidor público federal, com os 

paradigmas da saúde do trabalhador e com as particularidades do regime jurídico 

dos servidores públicos, que são diferenciadas dos trabalhadores regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), demandou uma revisão de conceitos, 

instrumentos técnicos e legais, que motivou a Secretaria de Recursos Humanos, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a formular, a partir de 

dezembro de 2007, através do Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do 

Servidor (DESAP), uma Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Servidor Público Federal (PASS) e instituir o Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor Público Federal (SIASS), como parte integrante do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), tal como dispõe o Decreto nº 6833, 

de 29 de abril de 2009.  

 

De acordo com Carneiro (2011), a PASS contempla iniciativas nas áreas de 

vigilância e promoção da saúde, perícia em saúde e assistência médico-

odontológica suportadas por conceitos, princípios e diretrizes, por um sistema de 

informação (submódulos), uma base legal, uma política de formação, uma rede de 

serviços de saúde e recursos orçamentários específicos.  

 

Alinhado com a iniciativa do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão, a preocupação do Estado com as questões de segurança e saúde persiste 

com a publicação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), 

em 08 de novembro de 2013, através do Decreto nº 7602, de 07 de novembro de 

2011, assinada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, e pelos ministros do 

Trabalho, da Saúde e Previdência, a qual abrange os trabalhadores dos setores 

públicos, privados, assim como os trabalhadores informais. E, ainda, com a 

assinatura pelo Ministro da Saúde, da Portaria nº 1823, de 23 de agosto de 2012, 

que instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(PNSTT), abrangendo os trabalhadores públicos, privados e informais. 
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A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (Decreto nº 7602) é 

uma política para trabalhadores públicos e privados e, apesar de não apresentar 

nenhum sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, já reconhece a 

necessidade da implementação de sistemas de gestão de SSO nos setores público 

e privado, no sentido de operacionalizar a política constante no Plano Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho (PLANSAT). Entretanto, remete a discussão para o 

SIASS do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG). 

 

Já a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Portaria 

nº 1823) limita-se às três (03) esferas de gestão do SUS (Ministério da Saúde e 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde) e, também, não apresenta um 

sistema de gestão de SSO, novo, mas menciona que suas diretrizes deverão ser 

implementadas através dos instrumentos de gestão definidos pelo sistema de 

planejamento do SUS existente. 

 

Segundo a Secretaria de Recursos Humanos do MPOG (2010), o SIASS é 

um sistema estruturante de gestão de pessoas, o qual tem o objetivo de articular os 

recursos existentes e propor medidas para implementação das ações de vigilância e 

de promoção à saúde propostas na Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Trabalho do Servidor Público Federal (PASS). A Figura 6, a seguir, contextualiza as 

ações do SIASS, em submódulos, os quais se encontram em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Submódulos do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) 
Fonte: DESAP/SEGEP/MPOG (2013) 
 

SUBMÓDULOS 
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O Quadro 3, a seguir, sintetiza os “requisitos” teóricos de gestão 

identificados no SIASS, conforme os elementos do sistema de gestão, constantes 

em normas internacionais e nacionais de sistemas de gestão de segurança e saúde 

ocupacional, mencionadas anteriormente na seção 2.3.1. 
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                                             Quadro 3 - Requisitos teóricos de gestão identificados no SIASS 
                                                  Fonte: O autor 

 

1 - POLÍTICA 

1.1 - Política de atenção à saúde 

e segurança do trabalho do 

servidor público federal - PASS 

2.1 - Ações de vigilância à saúde 

do servidor público federal - 

detecção, avaliação, 

monitoramento dos fatores 

determinantes e condicionantes 

da saúde .

2.2 - Base Legal SIASS

2.3 - Objetivos SIASS e 

programas de formação e 

capacitação permanente; 

programas e campanhas 

preventivas de doenças e 

agravos à saúde

3.1 -DESAP; Dirigente do Órgão; 

Gestor de RH e Equipe de 

Vigilância e Promoção da Saúde

3.2 - Capacitação das equipes 

de vigilância e promoção da 

saúde

3.3 - Portal SIASS; Boletim de 

Saúde; Ações de promoção à 

saúde do servidor público 

federal; CISSP.

3.4 - Portal SIASS: abriga 

documentos, manuais e normas

3.5 - N/C

3.6 - Nos módulos do SIAPE-

SAÚDE: padronização de 

procedimentos e formulários

3.7 - N/C

4.1 - Monitoramento dos riscos 

ambientais e medição dos 

respectivos níveis de exposição; 

qt. EPS's; tx acidentes; tx 

gravidade; qt.RAT's; qt. licenças

4.2 - N/C

4.3 - Investigação de acidentes; 

medidas corretivas e 

preventivas.

4.3.1 - Investigação ativa dos 

acidentes e das doenças 

relacionadas ao trabalho.

4.3.2 - Proposição de medidas 

corretivas e preventivas com 

intervenção nos ambientes e 

processos de trabalho para 

redução dos riscos ou agravos à 

saúde

4.4 - Sistema de informações em 

saúde do servidor - SINAISS - 

estruturado por módulos do 

SIAPE-SAÚDE

4.5 - N/C

A
C

T 5 - ANÁLISE CRÍTICA PELA 

ALTA ADMINISTRAÇÃO
4.6 - N/C

SUBSISTEMA INTEGRADO 

DE ATENÇÃO A SAÚDE DO 

SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL - SIASS / 2009

REQUISITOS TEÓRICOS DE GESTÃO, 

CONSTANTES NO SIASS 2009

3 - IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERAÇÃO

"REQUISITOS" SIASS

C
H

E
C

K

4 - VERIFICAÇÃO

MODELO DO 

SISTEMA DE 

GESTÃO

P
L

A
N

2 - PLANEJAMENTO

D
O
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Carneiro (2011) aponta que a implantação do SIASS é dirigida por um 

Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor (CGASS) constituído pelos 

Ministérios do Planejamento, Saúde, Trabalho e Emprego, Previdência Social, 

Fazenda, Educação, Justiça e a Casa Civil.  

 

Segundo Pérez (2011), 

 

o sistema pode ser adaptado para as esferas do governo estadual e 
municipal e apresenta-se como uma ferramenta para planejamento e 
gestão, produzindo relatórios como: servidores afastados segundo idade, 
sexo, doença, órgão, cargo, acidente/doença do trabalho; auxiliando no 
diagnóstico e projeção da força de trabalho. 

 

Apesar de pioneiro, o SIASS não contempla todos os requisitos teóricos dos 

elementos de gestão, constantes nas normas internacionais e nacionais de sistemas 

de gestão de segurança e saúde ocupacional, pois ao se fazer uma 

correspondência, por exemplo, entre os seus requisitos com os da OHSAS 1800, é 

possível identificar lacunas de gestão de SSO, tais como: a ausência de controle dos 

documentos, de preparação de respostas a emergências, de avaliação da 

conformidade, de auditorias internas e de análise crítica pela alta administração, 

conforme ilustrado, anteriormente, no Quadro 2 – seções 4.4.5, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.5 e 

4.6. Portanto, se estes requisitos forem levados em consideração, poderão 

proporcionar mais robustez técnica e confiabilidade ao sistema SIASS, em sinergia 

com o modelo de gestão de melhoria contínua do PDCA, mencionado na seção 

2.3.1. 

 

2.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

Para Rockart e Forster (1989), ao contrário do que possa parecer, o conceito 

está presente na civilização desde a antiguidade, pois, há quase dois mil anos, 

Aristóteles relatou que as lideranças deveriam adotar alguns objetivos simples e 

observou que as organizações que o faziam obtinham um melhor desempenho do 

que as que não adotavam o mesmo procedimento. Há duzentos anos, o Barão Von 

Clausewitz, em carta para o comando Germânico, declarou nove grandes princípios 

da guerra. O Barão argumentou que o “mau” general dispersava suas forças através 

dos campos de batalha e que o “bom” general direcionava suas forças para algumas 
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batalhas críticas que deveriam ser ganhas para alcançar a vitória. Ou seja, a perda 

de uma ou outra batalha faz parte do “negócio” para vencer a guerra, pois deixar de 

vencer determinadas batalhas não é tão impactante para o alcance da vitória final. 

 

Segundo Rockart, o conceito de "fatores de sucesso" foi discutido 

primeiramente na literatura de gestão em 1961, por D. Ronald Daniel.  

 

[...] sistema de informação de uma empresa deve ser apurado e seletivo. 
Deve concentrar-se em "fatores de sucesso". Na maior parte das indústrias 
há usualmente três a seis fatores que determinam o sucesso; estas tarefas-
chave devem ser extraordinariamente bem executadas para uma empresa 
ser bem-sucedida [...] (DANIEL, 1961 apud ROCKART, 1979, p. 85) 

 

Rockart (1979) acrescenta que o conceito de fator crítico de sucesso é 

derivado de um método, para a coleta da informação gerencial necessária como 

suporte para o alcance dos objetivos organizacionais, desenvolvido por uma equipe 

de investigação da Escola Sloan de Gestão, do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), denominado Critical Success Factor (CSF) method. 

 

Ainda segundo Rockart, o método dos FCS’s consiste em três sessões de 

entrevistas separadas. Na primeira sessão, os objetivos do executivo são 

registrados e os FCS’s que os fundamentam discutidos. Em seguida, dos FCS’s 

registrados, decide-se quais serão combinados, eliminados ou atualizados. Na 

segunda sessão de entrevistas, são analisados os resultados da primeira e 

ajustados alguns FCS’s. Na terceira sessão, ocorrem os acordos finais sobre a 

abrangência e os relatórios dos FCS’ selecionados. 

 

Rockart (1979) conceitua fatores críticos de sucesso como sendo o número 

limitado de áreas nas quais os resultados, se satisfatórios, garantirão um 

desempenho competitivo bem-sucedido para a organização. São as poucas áreas-

chave onde "as coisas devem dar certo" para o negócio prosperar. Se os resultados 

nestas áreas não são adequados; os esforços da organização para o período serão 

inferiores ao desejado. 

 

Para Lima (2011), os fatores críticos de sucesso de um sistema de gestão 

incluem: o gerenciamento dos aspectos críticos (qualidade, meio ambiente, 
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segurança e saúde ocupacional; requisitos aplicáveis, controles operacionais, 

atendimento a emergências e avaliação de desempenho); a estrutura organizacional 

(responsabilidade da administração, definição de autoridades, políticas, objetivos, 

metas e planos de ação e análise crítica pela administração); o controle e 

documentação do sistema (níveis e controle da documentação, registros, auditorias 

internas e ações corretivas e preventivas); interface com as partes interessadas 

(identificação das partes interessadas, suas expectativas e diálogo com as mesmas) 

e recursos humanos e materiais (motivação dos funcionários, desenvolvimento de 

competências, recursos de comunicação internos e externos, instalações, 

equipamentos, métodos e recursos para monitoramento). 

 

A Figura 7 sintetiza a abrangência dos fatores críticos de sucesso de um 

sistema de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Figura 7 - Fatores Críticos de Sucesso de um Sistema de Gestão 
                                   Fonte: Lima (2011) 

 

Para Rhoden (2012), fatores críticos de sucesso são os pontos que 

merecem uma atenção maior da gestão estratégica para o sucesso do negócio da 

organização, como por exemplo: a escala empresarial, diferencial tecnológico, 

imagem na comunidade e logística para atuar no mercado. 

 

Rockart (1979) apresenta os fatores críticos de sucesso que suportam o 

alcance dos objetivos organizacionais de dois segmentos industriais privados e de 

um segmento hospitalar público, conforme demonstra o Quadro 04. 

 
GERENCIAMENTO 
DOS ASPECTOS 

CRÍTICOS 

 
ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

 
INTERFACE COM 

PARTES 
INTERESSADAS 

 
CONTROLE E 

DOCUMENTAÇÃO 
DO SISTEMA 

 
RECURSOS 
HUMANOS E 
MATERIAIS 
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Exemplo Objetivos Fatores críticos de sucesso 

Ambiente Privado Ganhos por segmento; 

Retorno sobre o investimento; 

Segmento de mercado; 

Sucesso do novo produto. 

Indústria Automotiva 

Estilo; 

Sistema comercial de qualidade; 

Controle de custos; 

Cumprimento das normas de energia. 

  Indústria de Supermercado 

Mix de produtos; 

Disponibilidade de mercadorias; 

Promoção de vendas; 

Preço. 

Ambiente Público Excelência nos cuidados com 

saúde; 

Satisfazer as necessidades 

ambientais futuras de cuidados 

com a saúde. 

Hospital Público 

Integração com outros hospitais; 

Utilização eficiente de recursos médicos 

escassos; Melhoria da contabilidade de 

custos 

Quadro 4 - Fatores Críticos de Sucesso como suporte ao alcance dos objetivos organizacionais 
Fonte: Adaptado de Rockart (1979) 

 

Em suma, os FCS’s devem receber uma atenção cuidadosa e permanente 

da gestão, assim como indicadores de desempenho devem ser monitorados para 

cada FCS e apresentados em relatórios para todos os níveis da gestão. 

 

É fácil perceber que muitos FCS’s são comuns a um mesmo segmento 

industrial, como por exemplo: regulação governamental, eficiência operacional, 

imagem da organização junto aos clientes. Entretanto, determinados FCS’s são 

particulares a cada organização, pois são provenientes de variáveis ambientais 

externas (alterações nos cenários internacionais), temporais (situações fortuitas que 

mudam o curso estratégico momentaneamente), geográficas (distância dos centros 

de distribuição) e estratégicas (novos nichos de mercado, mudanças nas linhas de 

produtos, relação com a comunidade, aquisições, fusões, promoções). Ou seja, os 

FCS’s necessários para o alcance dos objetivos organizacionais diferem de 

organização para organização e de gestor para gestor. 

 

No contexto da gestão da segurança e saúde ocupacional, conforme 

Barreiros e Richers (2005), os fatores críticos de sucesso são aqueles “cuja 

consideração no contexto organizacional propicia as maiores possibilidades para 
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que a concepção, implementação e manutenção do SGSSO possam produzir 

melhorias no desempenho da SSO ao longo do tempo”. Segundo os autores, os 

fatores críticos de sucesso, para a implantação de um sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional, devem estar diretamente relacionados ao ambiente 

externo e interno à organização. 

 

Entre os fatores críticos relacionados ao contexto organizacional externo, os 

autores destacam: política nacional de SSO, legislação, sindicatos, tecnologia, 

envolvimento das partes interessadas com relação às questões de SSO, situação 

econômica e política econômica local e nacional. 

 

Já, entre os fatores críticos relacionados ao contexto organizacional interno, 

os autores destacam: comprometimento da alta administração, aprendizado 

organizacional, cultura organizacional, relações de poder dentro da organização, 

desenvolvimento de competências, processo de comunicação, existência de 

funcionários terceirizados e temporários. 

 

A Figura 8, a seguir, ilustra, didaticamente, como os fatores críticos de 

sucesso (internos à organização) contribuem como suporte ao desenvolvimento de 

um modelo de gestão de segurança e saúde ocupacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 8 - FCS’s como suporte ao modelo de gestão de SSO 
             Fonte: Adaptado de Huguet (2013) 
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Souza (2007) corrobora os seguintes fatores críticos de sucesso, 

relacionados ao ambiente interno organizacional, para a implantação de um modelo 

de gestão de segurança e saúde ocupacional: administração/liderança; organização; 

formação de pessoas; investigação e análise de acidentes; preparação para 

emergência; identificação, avaliação e análise de riscos e perigos; inspeções 

planejadas/auditoria do modelo; comunicação eficaz; cumprimento da legislação e 

motivação das pessoas. 

 

A seguir serão apresentados os trabalhos de alguns autores (elencados nos 

sete itens a seguir), os quais descrevem os fatores-chave que suportam o sucesso 

da implementação e manutenção de um sistema de gestão de segurança e saúde 

ocupacional: 

 

1. Gallagher, Underhill e Rimmer (2001) afirmam que o sucesso na 

implementação de um sistema de gestão de SSO depende de uma série de fatores, 

o qual inclui o tipo de sistema utilizado, os fatores organizacionais internos, a 

natureza da organização, a relação da organização com as contratadas e as 

auditorias e suas ferramentas. Portanto, segundo esses autores, de acordo com o 

tipo de sistema de gestão adotado, deve-se levar em consideração se o mesmo é 

adequado para as necessidades da organização, se é desenvolvido com o suporte 

de todas as partes interessadas e se prioriza os locais seguros em vez da segurança 

das pessoas.  

 

Com relação aos fatores organizacionais internos, o SGSSO deve prever o 

envolvimento e comprometimento da alta administração, a integração com outros 

sistemas de gestão da organização, o envolvimento e participação independente dos 

funcionários e estender as ações de SSO a todas as atividades da organização, 

inclusive para as contratadas. 

 

Segundo a natureza da organização, deve-se verificar se o sistema de 

gestão está sendo implementado em grandes organizações acostumadas com as 

normas de sistemas de gestão e com recursos apropriados, ou se o sistema está 

sendo implementado em pequenas organizações, não familiarizadas com sistemas 

de gestão e com recursos limitados. 
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Conforme a relação da organização com as contratadas, a mesma deve 

prever um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional compatível com o 

da contratada. 

 

De acordo com as auditorias e suas ferramentas, as organizações devem 

verificar e validar o SGSSO e facilitar a melhoria contínua. Suas ferramentas devem 

satisfazer as necessidades da organização e refletir os fatores críticos de sucesso 

do SGSSO, seus processos devem ser consistentes e os auditores competentes 

tecnicamente, e as auditorias não devem se limitar apenas às evidências de 

conformidade com os procedimentos, mas que sejam capazes de contribuir para a 

melhoria dos resultados de SST. 

 

2. Por outro lado, Frick (2003) afirma que determinados fatores, relacionados 

às condições de produção necessárias aos trabalhadores e à alta administração e 

às expectativas das partes interessadas favorecem a implementação de um 

SGSSO. Segundo o autor, os fatores relacionados com as condições de produção 

necessárias são: 

 

a) A qualidade dos resultados do trabalho é importante para a 
produtividade e não deve ser obstruída por más condições de trabalho. 

 

b) Alta rotatividade de mão de obra e absenteísmo, em razão de más 
condições de trabalho, as quais diminuem os ritmos de produção. 

 

c) Baixos investimentos em prevenção podem comprometer a imagem da 
organização. 

 

d) Compreensão por parte da alta administração de que o custo com a 
correção de problemas na produção são mais altos do que os custos 
com investimentos em prevenção. 

 

e) Prevenção sistemática no sentido de se evitar ações trabalhistas. 
 

Os fatores relacionados com a alta administração e os trabalhadores são: 

 

a) Mudanças na alta administração que trazem maior autonomia para os 
gerentes de produção. 

 



 
59 

b) A implementação de sistemas de gestão da qualidade na produção tem 
influenciado a alta administração, também, na implementação de 
SGSSO. 

 

c) Alterações na produção e trabalho, que demandam tarefas mais 
qualificadas, possibilitam a formação de grupos de trabalho mais 
autônomos na produção, aumentando a conscientização dos 
trabalhadores para com os riscos e sua visão das condições de trabalho, 
capacitando-os, desse modo, a uma maior interação com a alta 
administração na formulação de alternativas, no sentido de melhorar as 
suas condições de produção. 

 
E os fatores relacionados com as expectativas das partes interessadas são: 

 
a) A declaração da política de segurança e saúde ocupacional, a definição 

de normas e regulamentos que apoiam o treinamento e a comunicação 
das questões relacionadas com a SSO. 

 

b) O papel fundamental da legislação, dos profissionais especializados e 
dos representantes dos trabalhadores em informar à alta administração 
sobre o que ela deve fazer, porque deve fazer e como a mesma pode 
fazer para gerenciar um SGSSO. 

 
 
c) Mudanças positivas na gestão da SSO podem ser facilitadas se 

ocorrerem em conjunto com outros sistemas de gestão, como o da 
qualidade, meio ambiente e responsabilidade social. Tal integração pode 
proporcionar relevantes melhorias nos locais de trabalho. 

  

3. Bluff (2003) destaca os seguintes fatores críticos, relacionados ao 

ambiente interno da organização, que influenciam no desenvolvimento de um 

sistema de gestão de SSO: a cultura e subcultura da organização, as relações de 

poder na organização, negócios prioritários, pressão por produção, comunicação 

formal e informal, processo de formadores de opinião, diferentes estilos e 

linguagens, poder de coalizão e formação de grupos informais, estruturas manifestas 

e latentes, posições de negociação entre as partes interessadas. 

 

4. Na pesquisa survey, desenvolvida por Aksorn e Hadikusumo (2008), 

esses autores identificaram e priorizaram quantitativamente os fatores que 

contribuem para a implementação, com sucesso, de programas de segurança na 

indústria da construção Tailandesa e, posteriormente, tais fatores foram validados 

por profissionais de segurança e testados quanto aos seus efeitos no desempenho 
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da segurança na construção, através de três estudos de caso. 

 

Os resultados do estudo apontaram e priorizaram dezesseis fatores críticos 

de sucesso como essenciais para a obtenção de resultados favoráveis na 

implementação de um programa de segurança. Neste estudo, o suporte da alta 

administração foi identificado como o fator crítico de sucesso de maior importância, 

acompanhado em ordem decrescente de importância pelos seguintes fatores: 

capacitação e treinamento; trabalho em equipe; objetivos realísticos e claros; 

esquema de cumprimento de regras; atitude pessoal; avaliação do programa; 

motivação pessoal; delegação de autoridade; supervisão apropriada; aquisição e 

manutenção de equipamento de segurança; normas de grupo positivas; alocação de 

recurso suficiente; participação permanente dos funcionários; boa comunicação e 

competência pessoal. 

 

5. Chen et al. (2009) desenvolveram uma pesquisa survey para avaliar a 

motivação e os fatores críticos de sucesso para implementação de um sistema de 

gestão com base na Guidelines for the implementation of Occupational Health and 

Safety Assessement Series (OHSAS 18001), assim como os respectivos indicadores 

de desempenho na indústria Taiwanesa de placas de circuito impresso. 

 

Os resultados do estudo mostraram que os principais fatores motivacionais 

para a implementação de um SGSSO foram: a exigência do cliente, melhoria da 

imagem da empresa e suporte da alta administração. Já o principal fator crítico de 

sucesso para implementação de um sistema de gestão foi, assim como no estudo de 

Aksorn e Hadikusumo, mencionado anteriormente, o apoio da alta administração, 

seguido por melhoria contínua com base no ciclo PDCA; participação dos 

funcionários, capacitação e treinamento; sistema de auditoria interna; uma boa 

empresa de consultoria; integração do desempenho pessoal de segurança e saúde 

com o desempenho operacional; sistema de gerenciamento de subcontratadas; 

equipe de SSO experiente e consultoria e avaliação profissional. 

 

Entre os principais indicadores para a avaliação de desempenho de um 

SGSSO, foram destacados, pelo estudo, os seguintes: estatísticas de acidentes, 

frequência de condutas inseguras, consciência de segurança e saúde dos 
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empregados, promessas da alta administração, índice de conclusão das medidas 

corretivas e preventivas, índice de conclusão dos objetivos da política de segurança, 

frequência de autoavaliação, frequência de violação de regra por parte das 

subcontratadas e inspeção da alta administração. 

 

6. Embora Oliveira, Oliveira e Almeida (2010) não tratem determinadas 

diretrizes como FCS’s, é possível se fazer uma analogia das mesmas com os fatores 

críticos de sucesso de segurança e saúde ocupacional, uma vez que esses autores 

destacam as seguintes diretrizes para implantação de sistemas de gestão de 

segurança e saúde no trabalho: comprometimento da alta direção; inserção da 

segurança e saúde do trabalho na estratégia organizacional; construção de uma 

cultura de segurança sólida; subordinação do departamento de segurança e saúde 

do trabalho à alta direção; investimento em treinamento para os especialistas em 

SST e para os colaboradores; equipes multidisciplinares como subsídio ao alcance 

dos resultados esperados pela SST; sistema de comunicação interna, a fim de 

informar a todos sobre as questões de SST; ferramentas contra a resistência à 

mudança durante o processo de implantação do SGSST; indicadores do 

desempenho do SGSST; capacitação da equipe de SST com ferramentas 

gerenciais; gestão de projetos para a implantação do SGSST; utilização de um 

sistema de recompensas e incentivos e integração do SGSST com outros sistemas 

de gestão (como os de qualidade e meio ambiente, por exemplo). 

 

7. Assim como Oliveira, Oliveira e Almeida (2010), Carneiro (2006) não trata 

determinadas ações como FCS’s. Entretanto, é possível se fazer uma analogia 

destas com os fatores críticos de sucesso de segurança e saúde ocupacional para o 

setor público, uma vez que esse autor destaca como ações fundamentais de 

promoção à saúde, para o setor público, as seguintes ações: políticas de formação e 

capacitação em saúde e segurança no trabalho, de requalificação profissional para o 

servidor readaptado e de prevenção dos distúrbios mentais e comportamentais; 

inspeção, levantamentos e avaliações ambientais; ações de educação e prevenção 

de acidentes; criação de instrumentos regulares de comunicação (revistas, boletins e 

informativos); implantação e o apoio às Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPA’s) e a realização de exames periódicos de saúde (EPS’s). 
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O Quadro 5, a seguir, sintetiza os fatores críticos de sucesso de SSO 

levantados na literatura pesquisada, por autor. 

 

 

 
SÍNTESE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE SSO POR AUTOR 

 
 

 
 

AUTOR 
 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

 
 

FCS’s 

Gallagher, Underhill 
e Rimmer (2001) 

Eficácia dos SGSSO na melhoria dos 
resultados da SSO – fatores de sucesso e 

respectivas barreiras. 

 
Tipo de sistema de gestão de SSO 
adotado; envolvimento da alta 
administração; integração com outros 
sistemas de gestão da organização; 
participação dos funcionários; porte da 
organização; SGSSO compatível com o 
da contratada e realização de 
auditorias. 
 

Frick, K (2003) 

Pré-requisitos organizacionais e gerenciais 
para a implementação de um SGSSO e seus 

respectivos fatores de suporte. 
 

 
Priorização da qualidade nos resultados 
do trabalho; diminuição da rotatividade 
de mão de obra e absenteísmo; 
imagem da organização; investimentos 
em prevenção; prevenção sistemática; 
autonomia gerencial; sistema de gestão 
da qualidade; tarefas especializadas na 
produção; política de SSO; profissionais 
especializados e integração do SGSSO 
com os demais sistemas de gestão 
 

Bluff, L 
(2003) 

Fatores que influenciam o desenvolvimento de 
um SGSSO no contexto interno da 

organização. 

 
A cultura e subcultura da organização, 
as relações de poder na organização, 
negócios prioritários, pressão por 
produção, comunicação formal e 
informal, processo de formadores de 
opinião, diferentes estilos e linguagens, 
poder de coalizão e formação de 
grupos informais, estruturas manifestas 
e latentes, posições de negociação 
entre as partes interessadas 

 

Carneiro (2006) 

Questões da saúde do servidor público nos 
aspectos relacionados à perícia médica, à 

assistência e à promoção da saúde. 
 

Políticas de formação e capacitação em 
saúde e segurança no trabalho, de 
requalificação profissional para o 
servidor readaptado e de prevenção 
dos distúrbios mentais e 
comportamentais; inspeção, 
levantamentos e avaliações ambientais; 
ações de educação e prevenção de 
acidentes; criação de instrumentos 
regulares de comunicação; apoio às 
CIPA’s e realização de EPS’s. 
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SÍNTESE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE SSO POR AUTOR 

 
 

 
 

AUTOR 
 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

 
 

FCS’s 

Aksorn e 
Hadikusumo (2008) 

Identificação e priorização quantitativa dos 
fatores que contribuem para a implementação 
com sucesso de programas de segurança na 

indústria da construção tailandesa. 

 
Suporte da alta administração; 
capacitação e treinamento; trabalho em 
equipe; objetivos reais e claros; 
esquema de cumprimento de regras; 
atitude pessoal; avaliação do programa; 
motivação pessoal; delegação de 
autoridade; supervisão apropriada; 
aquisição e manutenção de 
equipamento de segurança; normas de 
grupo positivas; alocação de recurso 
suficiente; participação dos 
funcionários; boa comunicação e 
competência pessoal. 
 

Chen, et al (2009) 

Fatores críticos de sucesso para 
implementação de um sistema de gestão com 
base na Guidelines for the implementation of 
Occupational Health and Safety Assessement 

Series (OHSAS 18001), na indústria 
taiwanesa de placas de circuito impresso. 

 
 

 
Apoio da alta administração; melhoria 
contínua com base no ciclo PDCA; 
participação dos funcionários, 
capacitação e treinamento; sistema de 
auditoria interna; uma boa empresa de 
consultoria; integração do desempenho 
pessoal de segurança e saúde com o 
desempenho operacional; sistema de 
gerenciamento de subcontratadas; 
equipe de SSO experiente e consultoria 
e avaliação profissional. 
 

Oliveira, Oliveira e 
Almeida (2010) 

Diretrizes para implantação de SGSST em 
empresas fabricantes de baterias automotivas 

 
Comprometimento da alta direção; 
inserção da segurança e saúde do 
trabalho na estratégia organizacional; 
construção de uma cultura de 
segurança sólida; subordinação do 
departamento de SST à alta direção; 
investimento em treinamento para os 
especialistas em SST e para os 
colaboradores; equipes multidisciplinares 
como subsídio ao alcance dos 
resultados esperados pela SST; 
sistema de comunicação interna a fim 
de informar a todos sobre as questões 
de SST; ferramentas contra a 
resistência à mudança durante o 
processo de implantação do SGSST; 
indicadores do desempenho do 
SGSST; capacitação da equipe de SST 
com ferramentas gerenciais; gestão de 
projetos para a implantação do SGSST; 
utilização de um sistema de 
recompensas e incentivos e integração 
do SGSST com outros sistemas de 
gestão 
 

Quadro 5 - Síntese dos fatores críticos de sucesso de SSO por autores 
Fonte: Adaptado de Aksorn e Hadikusumo (2008) 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo busca descrever os procedimentos metodológicos aplicados no 

desenvolvimento deste trabalho, detalhando todas as ações desenvolvidas durante o 

processo de pesquisa para o atendimento do seu objetivo, no sentido de responder 

às questões propostas pelo pesquisador. 

 

Ao longo deste capítulo, foram definidos: o tipo de pesquisa; a descrição da 

população estudada; critérios utilizados para a seleção dos respondentes; locais e 

datas (se for o caso); a descrição do instrumento de coleta de dados; os 

procedimentos de coleta de dados e o tratamento dos dados. 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

De acordo com o critério de classificação de pesquisa, proposto por Vergara 

(2009), quanto aos fins e quanto aos meios, tem-se: 

 

Quanto aos fins – propõe-se, num primeiro momento, uma pesquisa 

exploratória, uma vez que há pouco conhecimento acumulado e não se verificou a 

existência de estudos que abordem modelos de sistemas de gestão de segurança e 

saúde ocupacional para o setor público. Combinada com a pesquisa exploratória, 

deve ser realizada, ainda, uma pesquisa qualitativa, pois, conforme Gil (1999), “este 

tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis”. Trata-se, também, de uma pesquisa aplicada, motivada pela 

necessidade de solucionar problemas reais, de forma prática, uma vez que se 

propõe a investigar elementos para o suporte da gestão de segurança e saúde 

ocupacional no setor público federal, em conformidade com as novas demandas da 

legislação atual. 

 

Quanto aos meios – propõe-se uma pesquisa bibliográfica, baseada em 

estudos, consultas e análises de materiais publicados em livros, artigos e periódicos 

científicos, mídias eletrônicas institucionais, dissertações do Mestrado em Sistemas 

de Gestão da Universidade Federal Fluminense, assim como dissertações de outras 
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instituições. Nesse sentido, de forma a possibilitar a caracterização dos potenciais 

fatores críticos de sucesso para o suporte da gestão de segurança e saúde 

ocupacional no setor público, efetua-se uma pesquisa survey, junto a um grupo de 

instituições públicas, como instrumento de aplicação para levantamento da 

percepção dos respondentes quanto às interfaces dos elementos que suportarão a 

sistemática proposta, composta por uma coleta de dados, de observação simples.  

 

A Figura 9, a seguir, procurou descrever todas as etapas do processo de 

pesquisa para atingir os objetivos propostos pelo pesquisador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Figura 9 - Fluxo de execução da pesquisa 
                                               Fonte: Adaptado de Pinto Marinho (2012) 

PLANEJAMENTO DE 
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APLICADO, BIBLIOGRÁFICO, LEVANTAMENTO 

MÉTODO: 
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OBJETIVOS 

ESTÃO 

ADEQUADOS? 

SIM 

NÃO 

REVISÃO DA 
LITERATURA 

APLICAÇÃO DO MÉTODO: 
QUESTIONÁRIO 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

OS OBJETIVOS FORAM 
ATENDIDOS E AS PERGUNTAS 

RESPONDIDAS ? 

NÃO 

SIM 
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3.1.1 Método de Pesquisa 

 

Como método de investigação utilizou-se o método de pesquisa survey, 

pois, conforme GIL (1999), neste tipo de pesquisa, elabora-se uma solicitação de 

informações a um grupo representativo de pessoas sobre o problema em estudo, a 

fim de se extrair conclusões, após uma análise quantitativa, sobre os dados 

coletados. 

 

Freitas et al. (2000) afirmam que o método survey é apropriado quando o 

ambiente real é a melhor circunstância para estudar o fenômeno de interesse e 

quando o objeto de interesse acontece no presente ou no passado recente. 

 

Os autores alertam para um ponto fundamental a ser observado na 

aplicação do método, o qual consiste na adequação dos respondentes à unidade de 

análise. Conforme Pinsoneault e Kraemer (1993 apud FREITAS. et al., 2000), a 

unidade de análise pode ser um indivíduo, um grupo, um setor da organização ou a 

própria organização. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Segundo Freitas et al. (2000), para que uma amostra seja representativa da 

população-alvo, todos os elementos da população devem ter a mesma chance de 

serem escolhidos. 

 

Com relação ao tamanho da amostra Fink (1995 apud FREITAS, et al. 2000) 

afirma que a amostra diz respeito ao número de respondentes necessário para que 

os resultados coletados sejam precisos e confiáveis e acrescenta que o aumento do 

tamanho da amostra diminui o erro. 

 

Assim, para se ter uma aderência representativa do método survey, com o 

objetivo desta pesquisa, definiu-se como critério, para a escolha dos respondentes e 

respectivos locais, servidores que sejam gestores, especialistas e técnicos em 

segurança e saúde ocupacional de dezenove instituições públicas federais, 

pertencentes aos setores de ciência e tecnologia, cultura, desenvolvimento, 
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educação, energia, minas e energia, pesquisa tecnológica, planejamento, 

previdência e saúde; e que possuam, preferencialmente, o Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor em desenvolvimento, totalizando quarenta e cinco 

respondentes, ou seja, três por instituição, uma vez que, conforme Moscarola (1990 

apud FREITAS, et al., 2000), “com uma amostra inferior a trinta respondentes se tem 

chances de encontrar tanto um valor errôneo ou defasado como um valor se 

aproximando da realidade”. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado para a aplicação do método 

survey foi o questionário, o qual teve como estratégia de aplicação a internet, pois 

no caso do problema investigado neste trabalho, garante a melhor relação custo 

versus tempo na forma de assegurar uma taxa de resposta aceitável para o estudo. 

 

O questionário desenvolvido para este trabalho encontra-se alinhado com os 

critérios para elaboração de questionários de Gil e Perrien, Chéron, Zins (1991, 1984 

apud FREITAS et al., 2000) e Malhotra (2004), pois, conforme esses autores, alguns 

cuidados devem ser observados na elaboração de um questionário, tais como: as 

alternativas para as questões fechadas devem ser exaustivas para cobrir todas as 

possíveis respostas; o número de perguntas deve ser limitado; as perguntas não 

devem induzir as respostas; deve haver instruções sobre como preencher 

corretamente o questionário; fazer um pré-teste do questionário, entre outros. 

 

Os enunciados que compuseram o instrumento foram baseados na revisão 

da literatura pertinente ao fenômeno. Portanto, através da verificação da 

correspondência entre os requisitos teóricos de gestão do SIASS com os da OHSAS 

18001, conforme apresentada anteriormente nos itens 2.3.1 e 2.3.2, podem-se 

evidenciar os requisitos comuns e as lacunas existentes entre os dois sistemas, o 

que proporcionou, em seguida, a formulação de questões para a identificação de 

fatores críticos de sucesso para a gestão da segurança e saúde ocupacional no 

setor público federal. O Quadro 6, a seguir, ilustra como foi desenvolvida tal 

correspondência para a formulação das questões (seção 7.2). 
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        Quadro 6 - Correspondência entre os requisitos teóricos de gestão do SIASS com os da 
        OHSAS 18001 
        Fonte: O autor 

4.2 - POLÍTICA 4.2 - Política de SSO 1 - POLÍTICA 

1.1 - Política de atenção à saúde 

e segurança do trabalho do 

servidor público federal - PASS 

4.3.1 - Identificação de perigos, avaliação de riscos e 

medidas controle.

2.1 - Ações de vigilância à saúde 

do servidor público federal - 

detecção, avaliação, 

monitoramento dos fatores 

determinantes e condicionantes 

da saúde .

4.3.2 - Requisios legais. 2.2 - Base Legal SIASS

4.3.3 - Objetivos e programas.

2.3 - Objetivos SIASS e 

programas de formação e 

capacitação permanente; 

programas e campanhas 

preventivas de doenças e 

agravos à saúde

4.4.1 - Recursos, atribuições, responsabilidades, 

obrigações e autoridade.

3.1 -DESAP; Dirigente do Órgão; 

Gestor de RH e Equipe de 

Vigilância e Promoção da Saúde

4.4.2 - Competência, formação e conscientização.

3.2 - Capacitação das equipes 

de vigilância e promoção da 

saúde

4.4.3 - Comunicação, participação e consulta.

3.3 - Portal SIASS; Boletim de 

Saúde; Ações de promoção à 

saúde do servidor público 

federal; CISSP.

4.4.4 - Documentação.
3.4 - Portal SIASS: abriga 

documentos, manuais e normas

4.4.5 - Controle dos documentos. 3.5 - N/C

4.4.6 - Controle operacional.

3.6 - Nos módulos do SIAPE-

SAÚDE: padronização de 

procedimentos e formulários

4.4.7 - Preparação e resposta a emergências. 3.7 - N/C

4.5.1 - Monitoramento e medição do desempenho.

4.1 - Monitoramento dos riscos 

ambientais e medição dos 

respectivos níveis de exposição; 

qt. EPS's; tx acidentes; tx 

gravidade; qt.RAT's; qt. licenças

4.5.2 - Avaliação da conformidade.
4.2 - (Ver requisitos legais e 

documentos)

4.5.3 - Investigação de incidentes, não-conformidades, 

ações corretivas e preventivas.

4.3 - Investigação de acidentes; 

medidas corretivas e 

preventivas.

4.5.3.1 - Investigação de acidentes.

4.3.1 - Investigação ativa dos 

acidentes e das doenças 

relacionadas ao trabalho.

4.5.3.2 - Não-conformidades, ações corretivas e 

preventivas.

4.3.2 - Proposição de medidas 

corretivas e preventivas com 

intervenção nos ambientes e 

processos de trabalho para 

redução dos riscos ou agravos à 

saúde

4.5.4 - Controle dos registros

4.4 - Sistema de informações em 

saúde do servidor - SINAISS - 

estruturado por módulos do 

SIAPE-SAÚDE

4.5.5 - Auditoria interna 4.5 - N/C

A
C

T 4.6 - ANÁLISE CRÍTICA PELA 

ALTA ADMINISTRAÇÃO
4.6 - Análise crítica pela direção.

5 - ANÁLISE CRÍTICA PELA 

ALTA ADMINISTRAÇÃO
4.6 - N/C

C
H

E
C

K

4 - VERIFICAÇÃO

MODELO DO 

SISTEMA DE 

GESTÃO

4.3 - PLANEJAMENTO

P
L

A
N

2 - PLANEJAMENTO

4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERAÇÃOD
O 3 - IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERAÇÃO

REQUISITOS OHSAS 18001:2007

CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS REQUISITOS TEÓRICOS DE GESTÃO DO SIASS COM OS DA OHSAS 18001

SUBSISTEMA INTEGRADO 

DE ATENÇÃO A SAÚDE DO 

SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL - SIASS

"REQUISITOS" SIASS

ELEMENTOS DO SISTEMA 

DE GESTÃO DE SSO 

OHSAS18001:2007

4.5 - VERIFICAÇÃO
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O Quadro 7 apresenta os tipos de questões encontradas no instrumento de 

coleta de dados: 

 

 TIPOS DE QUESTÕES CARACTERÍSTICAS DAS QUESTÕES 

1 
Questões fechadas com uma única 

escolha. 

Assinalar uma resposta dentre o conjunto de 

alternativas. 

2 
Questões baseadas em escala do tipo 

Likert. 

Permitem registrar a graduação das afirmativas 

apresentadas, a partir de escalas estipuladas. 

 Quadro 7 - Tipos e características das questões 
 Fonte: Adaptado de Marinho (2012) 
 

A fim de obter respostas para o problema de pesquisa e compreender com 

mais clareza o cenário estudado, o questionário foi dividido em duas partes, como se 

segue: 

 

a) Parte 1: constituída por duas questões fechadas com uma única escolha, 
no sentido de identificar o perfil do respondente. 

 

b) Parte 2: constituída por trinta e duas questões, descritas a seguir: 
 

 uma questão fechada com uma única escolha, no sentido de verificar 
a existência de um SGSSO na organização;  

 

 quinze questões baseadas em escala do tipo Likert1, variando de 0 a 
4 (nada importante – extremamente importante), no sentido de 
verificar a percepção do especialista sobre a importância de 
determinado requisito teórico de SGSSO para a organização; 

 

 dezesseis questões baseadas em escala do tipo Likert, variando de 0 
a 4 (nenhum conhecimento/utilização – pleno 
conhecimento/utilização), no sentido de verificar o envolvimento real 
e prático do especialista com o requisito teórico do SGSSO na 
organização. 

 

 

                                                 

1 “Batizada em homenagem ao seu criador, Rensis Likert, a escala Likert é uma escala amplamente 
utilizada que exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com 
cada uma de uma série de afirmações sobre objetos de estímulo. Tipicamente, cada item da escala 
tem cinco categorias de resposta, que vão de “discordo totalmente” a concordo totalmente 
(MALHOTRA, NARESH, 2004, p. 266)”. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os procedimentos de coleta de dados selecionados para a aquisição de 

informações, para a reflexão e discussão do problema de pesquisa, são 

apresentados a seguir: 

 

a) Elaboração de um questionário “piloto”, como primeiro passo, no sentido 
de atender o objetivo da pesquisa. 

 

b) Aplicação do questionário “piloto” junto a um gestor, dois especialistas e 
um técnico em segurança e saúde do trabalho de duas das instituições 
públicas federais escolhidas. 

 

c) Análise crítica dos resultados do questionário “piloto”, quanto a sua 
clareza e capacidade de síntese dos enunciados para os respondentes; 

 

d) Elaboração de um questionário “final” (Apêndice 7.2), com base na 
análise crítica efetuada anteriormente, contemplando os ajustes 
necessários de modo a facilitar a compreensão do mesmo e otimizar o 
tempo de preenchimento pelos respondentes. 

 

e) Aplicação do questionário “final” junto aos gestores, especialistas e 
técnicos em segurança e saúde ocupacional das instituições públicas 
federais escolhidas, no sentido de identificar os potenciais fatores 
críticos de sucesso para a gestão da segurança e saúde no trabalho no 
setor público federal, conforme descrito no objetivo da pesquisa. 

 

f) Aferição da concordância dos respondentes com o questionário “final”, 
através de consulta realizada após o último enunciado (Apêndice 7.2); 

 

g) Avaliação da confiabilidade do questionário. 

 

O questionário para coleta de dados da pesquisa survey foi enviado 

utilizando-se o software SurveyMonkey2, o qual é suportado por ferramental 

estatístico, de forma a permitir a futura compreensão e análise dos dados em 

 

                                                 

2 O SurveyMonkey é um software e ferramenta de questionário online americano.   Disponível em: 
<www.surveymonkey.com>. 
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estudo. Os resultados estatísticos serão detalhados e descritos oportunamente, 

assim como a análise dos resultados, respectivamente nos capítulos 4 e 5. 

 

3.4.1 Análise crítica dos resultados do questionário “piloto” 

 

A aplicação do questionário “piloto” apresentou algumas oportunidades de 

melhorias, do mesmo, quanto ao esclarecimento de algumas questões, o tempo de 

preenchimento, a adequação de termos para o setor público e na sua estruturação. 

 

Assim, uma vez que foi observada, durante a análise das respostas do 

questionário “piloto”, uma incongruência entre as questões sobre a existência e a 

utilização de cada requisito teórico de gestão, pelo respondente, na organização, as 

questões sobre a existência de determinados requisitos foram substituídas, no início 

da parte dois do questionário, por uma única questão fechada e abrangente sobre a 

existência de um SGSSO na organização e, outra, baseada em escala do tipo Likert, 

para o respectivo nível de implantação do sistema. 

 

Quanto à adequação de alguns termos, percebeu-se que a substituição do 

termo SSO (segurança e saúde ocupacional) por SST (segurança e saúde do 

trabalho) mostrou-se mais aplicável ao entendimento dos gestores, especialistas e 

técnicos públicos, participantes desta pesquisa. 

 

E, finalmente, quanto à estruturação do questionário, percebeu-se, durante a 

aplicação do questionário “piloto”, a necessidade de inserção do campo “outros” na 

parte um do questionário, devido ao fato de muitos servidores encontrarem-se 

ocupando cargos diferentes da sua formação como, por exemplo, engenheiros, 

médicos, psicólogos, técnicos, entre outros, ocupando cargos de “analistas/área: 

segurança do trabalho”. E, ainda, no sentido de se conferir a concordância dos 

respondentes com relação ao questionário “final”, foi inserido um campo, após a 

última questão do questionário, para que os respondentes registrassem eventuais 

comentários sobre a pesquisa realizada. 

 

A implementação das alterações, mencionadas acima, no questionário 

“piloto”, norteou a elaboração de um questionário “final” (Apêndice 7.2) mais claro, 
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sintético, objetivo e com menos possibilidades de respostas conflituosas por parte 

dos respondentes, permitindo, desse modo, uma redução de quarenta e nove para 

trinta e quatro questões e a redução do tempo médio de preenchimento, de vinte e 

cinco minutos) para doze minutos. 

 

3.4.2 Análise da Confiabilidade do Questionário 

 

Antes, porém, da análise e interpretação dos dados coletados, os mesmos, 

necessitam passar por um teste de confiabilidade. 

 

De acordo com Almeida, dos Santos e Costa (2010), um instrumento de 

coleta de dados é válido quando mede o que se deseja, ou seja, para que o mesmo 

seja válido deve ser confiável. 

 

Hayes (1998 apud ALMEIDA, DOS SANTOS, COSTA 2010) define 

confiabilidade como sendo “o grau em que o resultado medido reflete o resultado 

verdadeiro, isto é, quanto uma medida está livre da variância dos erros aleatórios”. 

 

Neste sentido, Sampieri et al. (1991 apud FREITAS et al., 2000) afirmam 

que a medição da confiabilidade pode ser feita por meio dos seguintes coeficientes: 

medida de estabilidade (confiabilidade por teste-reteste), método de formas 

alternativas ou paralelas, método de metades partidas (split-half), coeficiente Alpha 

de Cronbach e coeficiente KR-20. 

 

Almeida, dos Santos e Costa (2010) conceituam o Alpha de Cronbach como 

sendo uma ferramenta estatística que quantifica, através de uma escala de 0 a 1, a 

confiabilidade de um questionário. Portanto, neste trabalho, como medida da 

confiabilidade do questionário, foi utilizado o coeficiente Alpha de Cronbach, uma 

vez que este coeficiente é um dos principais estimadores de confiabilidade, embora 

não seja o único, pois, conforme os autores, uma revisão do Social Sciences 

Citations Index, para a literatura publicada entre 1966 e 1990, revelou que o artigo 

de Cronbach (1951) foi citado por quase 60 vezes por ano em um total de 278 

jornais diferentes. 
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Stefano et al. (2010) afirmam que o cálculo do Alpha de Cronbach possibilita 

identificar se as questões de um questionário pertencem a um mesmo grupo, assim 

como se a utilização da escala foi compreendida pelos respondentes. A autora 

complementa, ainda, que o teste de confiabilidade admite escalas não homogêneas 

e fundamenta-se em correlações calculadas como razão de variâncias e 

covariâncias, e que o cálculo é realizado através da equação a seguir: 

 

    Onde: 

 σi2
 = média variância dos escores 

 σx2 = média da covariância dos escores 

 n = número de itens de cada dimensão 
 

Hair et al. (2006 apud STEFANO, 2010) afirmam que um valor de alfa de 

pelo menos 0,7 reflete uma confiabilidade aceitável. Para Stefano (2010), segundo 

Cronbach, valores entre 0,60 e 0,80 são considerados bons para uma pesquisa de 

natureza exploratória. 

 

Os procedimentos acima descritos, conforme mencionado anteriormente na 

Figura 10 (fluxo de execução da pesquisa), se encontram consolidados no 

fluxograma do planejamento da execução do método de pesquisa survey a seguir 

ilustrado: 



 
74 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                               Figura 10 - Fluxograma do planejamento da execução do método pesquisa Survey 
                               Fonte: Adaptado de Coelho (2010) 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para tabular os dados coletados na pesquisa de campo (survey), foram 

utilizados os recursos disponíveis no aplicativo SurveyMonkey, conforme 

anteriormente descrito na seção 3.4. Os resultados estatísticos encontram-se 

disponíveis no Apêndice 7.6. 

A partir da coleta, tratamento e consolidação dos dados busca-se extrair 

informações relevantes para, então, iniciar a etapa de análise dos dados, no sentido 

de descrever o cenário levantado, diagnosticar a situação existente e elaborar 

recomendações para auxiliar a gestão da segurança e saúde ocupacional no setor 

público federal, com base nos potenciais fatores críticos de sucesso identificados e 

avaliados. 

DEFINIÇÃO DO MÉTODO: PESQUISA SURVEY 

DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

ESCOLHA DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO 

ALPHA DE 
CRONBACH 

ANALISADO? 

SIM 

NÃO 

AJUSTAR 
QUESTIONÁRIO 

“FINAL” 

FORMULAÇÃO DO QUESTIONÁRIO “PILOTO” 

ESCOLHA DA ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
“PILOTO”: INTERNET 

ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

FORMULAÇÃO DO QUESTIONÁRIO “FINAL” 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO “FINAL” 

FIM 

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

QUESTIONÁRIO FINAL 
VALIDADO? 

SIM 

NÃO 



 
75 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo busca apresentar os resultados estatísticos e as análises dos 

dados da pesquisa survey, de acordo com a percepção dos especialistas em SSO 

sobre os potenciais fatores críticos de sucesso para a gestão da segurança e saúde 

ocupacional no setor público federal. A partir da triangulação dos resultados do 

survey com os assuntos abordados na revisão da literatura e com a experiência de 

mercado do pesquisador são elaboradas inferências e considerações sobre o tema. 

A Figura 11, a seguir, ilustra a lógica desta triangulação metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 11 - Lógica da triangulação metodológica 
       Fonte: O autor 

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir da análise dos dados tabulados (Apêndice 7.6) da pesquisa survey, 

na 1ª parte do questionário (questões 01 e 02), e através da primeira questão da 2ª 

parte do questionário (questão 03), pôde-se ter uma ideia do panorama geral da 

gestão da segurança e saúde ocupacional no setor público federal, pois, entre os 

gestores, especialistas e técnicos em SSO consultados, a maior parte é composta 

por servidores ocupando “cargos / área” e engenheiros de segurança, com menos 

de 09 anos de experiência, conforme pode ser observado nos Gráficos 2 e 3 a 

seguir: 
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                 Gráfico 2 - Formação técnica em SST – questão 01 (Apêndice 7.6) 
                 Fonte: Resultado da pesquisa survey (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Gráfico 3 - Experiência em SST na organização – questão 2 (Apêndice 7.6) 
                  Fonte: Resultado da pesquisa survey (2013) 
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Ressalte-se que, quando os respondentes foram consultados sobre a 

existência de um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional na 

organização, assim como o grau de implantação do mesmo, verificado através da 

escala de avaliação de Likert, utilizando uma pontuação de 0 a 4; a maior parte 

respondeu que não existe um SGSSO na sua organização e, com relação ao grau 

de implantação, os dados revelaram uma tendência a pouca implantação, de acordo 

com a média da pontuação verificada, conforme ilustrado, respectivamente, nos 

Gráficos 4 e 5 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gráfico 4 - Existência de um SGSSO na organização – questão 3 (Apêndice 7.6) 
                    Fonte: Resultado da pesquisa survey (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 5 - Grau de implantação do SGSSO na organização - questão 4 
                       (Apêndice 7.6) 
                       Fonte: Resultado da pesquisa survey (2013) 
 



 
78 

O panorama mostra, portanto, que há muito que fazer para integrar as ações 

de SSO em um sistema de gestão compatível com os requisitos teóricos constantes 

em normas de sistemas de gestão de SSO, nacionais e internacionais. 

 

Dos potenciais fatores críticos de sucesso levantados na literatura 

pesquisada, para a gestão da segurança e saúde ocupacional no setor público 

federal, o survey permitiu verificar, através da análise dos dados extraídos dos 

questionários enviados para os gestores, especialistas e técnicos, que a maior parte 

dos fatores foi considerada muito ou extremamente importante, quanto à percepção 

dos respondentes. Entretanto, quando se analisou o grau de intensidade de cada 

fator nas respectivas organizações pesquisadas, a maior parte dos fatores não era 

utilizada ou era pouco utilizada. 

 

As questões que suportaram a análise dos potenciais fatores críticos de 

sucesso, para a gestão da segurança e saúde ocupacional no setor público federal, 

foram divididas, conforme mencionado na seção 3.3 anteriormente, nos seguintes 

temas: política de SST (Q5); identificação dos perigos, avaliação e controle dos 

riscos ambientais (Q7); procedimento documentado para identificação e acesso à 

legislação e normas técnicas de SST (Q9); objetivos de SST mensuráveis (Q11); 

autoridades e responsabilidades relativas à gestão de SST (Q13); programa de 

treinamento e conscientização abrangente (Q15); comitê de SST (Q17); 

documentação da SST (Q19); rotinas operacionais para o controle de atividades 

críticas (Q21); plano de resposta a emergências (Q23); procedimentos para o 

monitoramento proativo e reativo de SST (Q25); procedimento técnico-administrativo 

para a gestão do acidente de trabalho (Q27); procedimento para investigação de 

incidentes, acidentes e não conformidades (Q29); auditorias periódicas do SGSST 

(Q31) e análise crítica pela alta administração da eficácia do SGSST (Q33). 

 

4.1.1 Análise da confiabilidade do questionário através do resultado do cálculo 

do coeficiente Alpha de Cronbach 

 

Foram desenvolvidas duas planilhas em Excel, para o cálculo do coeficiente 

Alpha de Cronbach: uma para as questões relativas à importância dos fatores e, 

outra, para as questões relativas à intensidade dos fatores na organização 
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(Apêndice 7.3). 

 

Os resultados obtidos no cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach foram: 

 

 questões relativas à Importância dos fatores foi 0,90; 

 questões relativas à Intensidade dos fatores foi 0,94. 

 

Os valores obtidos indicam forte confiabilidade do questionário e respectivas 

respostas apresentadas pelos respondentes (ALMEIDA, DOS SANTOS, COSTA, 

2010; STEFANO, 2010). 

 

4.1.2 Análise dos coeficientes de correlação momento – produto de Pearson 

 

Conforme Anderson, Sweeney e Williams (2011), valores para o coeficiente 

de correlação próximos de -1 a +1 indicam uma relação linear forte; valores 

próximos de zero indicam uma relação linear fraca; e valores iguais a zero indicam 

que não existe nenhuma relação linear. 

 

Os cálculos dos coeficientes de correlação de Pearson seguiram a mesma 

lógica dos cálculos dos coeficientes Alpha de Cronbach, tendo sido desenvolvidas 

duas planilhas (Apêndice 7.4), uma, para o cálculo dos coeficientes de correlação de 

Pearson, para as questões relativas à importância dos fatores e, outra, para o 

cálculo dos coeficientes de correlação de Pearson para as questões relativas à 

intensidade dos fatores na organização. 

 

Foram encontrados diversos valores de correlações fortes para as questões 

relativas à importância dos fatores, sendo que os valores obtidos, neste bloco, para 

correlação, ficaram situados entre [0,80;0,00], cuja planilha se encontra ilustrada na 

Tabela 1 a seguir: 
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               Tabela 1 - Coeficientes de correlação de Pearson para as questões 
                relativas à importância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fonte: O autor 

 

Assim como para o quesito importância, foram encontrados diversos valores 

de correlações fortes para as questões relativas à intensidade dos fatores, sendo 

que os valores obtidos, neste bloco, para correlação, ficaram situados entre 

[0,82;0,21], cuja planilha se encontra ilustrada na Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 - Coeficientes de correlação de Pearson para as questões relativas à 
intensidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

4.1.3 Análise dos fatores, identificados como críticos, quanto ao grau de 

importância na organização 

 

A seguir é feita uma análise dos fatores, identificados como críticos, quanto 

ao grau de importância na organização, a partir da análise dos dados tabulados 

(Apêndice 7.6) da pesquisa survey. 

 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

6 1,00 0,44 0,37 0,49 0,77 0,54 0,52 0,40 0,40 0,40 0,21 0,26 0,27 0,34 0,39

8 1,00 0,49 0,73 0,36 0,59 0,62 0,65 0,56 0,48 0,49 0,58 0,64 0,44 0,49

10 1,00 0,66 0,40 0,45 0,57 0,69 0,62 0,32 0,45 0,38 0,55 0,51 0,49

12 1,00 0,53 0,72 0,69 0,75 0,68 0,60 0,65 0,71 0,77 0,55 0,59

14 1,00 0,62 0,64 0,48 0,43 0,36 0,28 0,31 0,32 0,51 0,48

16 1,00 0,46 0,63 0,44 0,50 0,39 0,50 0,55 0,74 0,48

18 1,00 0,64 0,49 0,49 0,55 0,41 0,44 0,36 0,57

20 1,00 0,68 0,66 0,71 0,70 0,74 0,63 0,64

22 1,00 0,57 0,67 0,66 0,73 0,56 0,50

24 1,00 0,72 0,56 0,67 0,53 0,54

26 1,00 0,77 0,75 0,39 0,52

28 1,00 0,82 0,37 0,30

30 1,00 0,55 0,56

32 1,00 0,59

34 1,00

Perguntas

P
e
rg

u
n

ta
s

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

5 1,00 0,73 0,41 0,34 0,54 0,14 0,19 0,45 0,20 0,50 0,24 0,28 0,34 0,17 0,00

7 1,00 0,37 0,50 0,47 0,23 0,23 0,45 0,40 0,44 0,28 0,11 0,28 0,21 0,00

9 1,00 0,63 0,68 0,58 0,23 0,72 0,41 0,41 0,27 0,38 0,58 0,54 0,16

11 1,00 0,68 0,80 0,35 0,78 0,70 0,63 0,62 0,48 0,70 0,52 0,21

13 1,00 0,61 0,18 0,71 0,53 0,57 0,25 0,53 0,52 0,45 0,17

15 1,00 0,32 0,74 0,75 0,43 0,52 0,43 0,52 0,39 0,25

17 1,00 0,30 0,32 0,32 0,31 0,17 0,35 0,25 0,04

19 1,00 0,68 0,76 0,60 0,48 0,59 0,44 0,11

21 1,00 0,49 0,57 0,38 0,34 0,39 0,22

23 1,00 0,66 0,37 0,58 0,39 0,14

25 1,00 0,37 0,46 0,58 0,10

27 1,00 0,53 0,57 0,14

29 1,00 0,51 0,18

31 1,00 0,09

33 1,00

P
e
rg

u
n

ta
s

Perguntas
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Cada questão (fator) teve o seu grau de importância analisado, tanto pelo 

critério da pontuação, quanto pelo critério da análise modal (grau de importância 4 

em uma escala de 0-4). Pelo critério da pontuação, o número máximo possível de 

ser atingido para cada questão foi de 140 pontos, caso os 35 respondentes 

atribuíssem a nota máxima (04) em determinada questão e, pelo critério da análise 

modal, analisou-se a pontuação com maior frequência para cada questão. 

 

Dessa forma, com o intuito de verificar dentre os fatores, aqueles que se 

apresentavam mais consolidados quanto a sua importância na organização, buscou-

se classificá-los pelo duplo critério aplicado (pontos e moda). Assim, os fatores foram 

classificados em ordem decrescente de pontuação, conforme Tabela 3 a seguir.  

 

Neste sentido, o fator de maior importância foi a identificação de perigos, 

avaliação e controle dos riscos, acompanhado em ordem decrescente de 

importância pelos seguintes fatores: 2º - rotinas operacionais para o controle de 

atividades críticas; 3º - política de SST; 4º - programa de treinamento e 

conscientização abrangente; 5º - objetivos de SST mensuráveis; 6º - autoridades e 

responsabilidades relativas à gestão de SST; 7º - plano de resposta a emergências; 

8º - procedimento para investigação de incidentes, acidentes e não-conformidades; – 

9º - procedimento documentado para identificação e acesso à legislação e normas 

técnicas de SST; 10º - análise crítica pela alta administração da eficácia do SGSST; 

11º - procedimento técnico-administrativo para a gestão do acidente de trabalho; 12º 

- documentos de SST; 13º - procedimentos para o monitoramento proativo e reativo 

de SST; 14º - auditorias periódicas do SGSST e 15º comitê de SST. 
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        Tabela 3 - Classificação de importância dos fatores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

         Fonte: Resultado da pesquisa survey (2013) 

 
Nas questões que tratavam sobre política de SST; identificação dos perigos, 

avaliação e controle dos riscos ambientais; procedimento documentado para 

identificação e acesso à legislação e normas técnicas de SST; objetivos de SST 

mensuráveis; autoridades e responsabilidades relativas à gestão de SST; programa 

de treinamento e conscientização abrangente; comitê de SST; documentos de SST; 

rotinas operacionais para o controle de atividades críticas; plano de resposta a 

emergências; monitoramento proativo e reativo de SST; procedimento técnico-

administrativo para a gestão do acidente de trabalho; procedimento para 

investigação de incidentes, acidentes e não-conformidades; auditorias periódicas do 

SGSST e análise crítica pela alta administração da eficácia do SGSST; verificou-se 

que a maior parte dos respondentes concordou sobre a importância das questões. 

 

4.1.4 Análise dos fatores, identificados como críticos, quanto ao grau de 

intensidade na organização 

 

A seguir é feita uma análise dos fatores identificados como críticos, quanto 

ao grau de intensidade na organização, a partir da análise dos dados tabulados 

(Apêndice 7.6) da pesquisa survey. 

 

Cada questão (fator) teve o seu grau de intensidade analisado, tanto pelo 

critério da pontuação, quanto pelo critério da análise modal (grau de importância 4 

em uma escala de 0-4). Pelo critério da pontuação, o número máximo possível de 

ser atingido para cada questão foi de 140 pontos, caso os 35 respondentes 

atribuíssem a nota máxima (04) em determinada questão e, pelo critério da análise 

Nada 

importante 

(0)

Pouco 

importante 

(1)

Medianamente 

importante       

(2)

Muito 

importante 

(3)

Extremamente 

importante   

(4)

1º Q7 1 3 31 135 4 3,86

2º Q21 1 6 28 132 4 3,77

3º Q5 1 8 26 130 4 3,71

4º Q15 10 25 130 4 3,71

5º Q11 11 24 129 4 3,69

6º Q13 12 23 128 4 3,66

7º Q23 13 22 127 4 3,63

8º Q29 14 21 126 4 3,60

9º Q9 1 12 22 126 4 3,60

10º Q33 1 10 24 126 4 3,60

11º Q27 1 13 21 125 4 3,57

12º Q19 1 13 21 125 4 3,57

13º Q25 1 3 11 20 120 4 3,43

14º Q31 3 15 17 119 4 3,40

15º Q17 2 17 16 119 3 3,40

Fatores

CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA DOS FATORES 

Escala de avaliação Likert

Pontos Moda
Avaliação 

média



 
83 

modal, analisou-se a pontuação com maior frequência para cada questão. 

 

Com o intuito de verificar entre os fatores, aqueles que se apresentavam 

mais consolidados quanto a sua intensidade na organização, buscou-se classificá-

los pelo duplo critério aplicado (pontos e moda). Assim, os fatores foram 

classificados em ordem decrescente de pontuação, conforme Tabela 4 a seguir.  

 

Neste sentido, o fator de maior intensidade na organização foi a política de 

SST, acompanhado em ordem decrescente de intensidade pelos seguintes fatores: 

2º - autoridades e responsabilidades relativas à gestão de SST; 3º - objetivos de 

SST mensuráveis; 4º - comitê de SST; 5º - identificação dos perigos, avaliação e 

controle dos riscos ambientais; 6º - programa de treinamento e conscientização 

abrangente; 7º - documentos de SST; 8º - procedimento técnico-administrativo para 

a gestão do acidente de trabalho; 9º - procedimento documentado para identificação 

e acesso à legislação e normas técnicas de SST; 10º - procedimento para 

investigação de incidentes, acidentes e não conformidades; 11º - rotinas 

operacionais para o controle de atividades críticas; 12º - plano de resposta a 

emergências; 13º - análise crítica pela alta administração da eficácia do SGSST; 14º 

- procedimentos para o monitoramento proativo e reativo de SST e 15º - auditorias 

periódicas do SGSST. 

 

Tabela 4 - Classificação de intensidade dos fatores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Resultado da pesquisa survey (2013) 

 

Nenhuma 

intensidade 

(0)

Pouca 

intensidade 

(1)

Média 

intensidade       

(2)

Muita 

intensidade 

(3)

Plena 

intensidade   

(4)

1º Q6 5 3 8 10 9 85 3 2,43

2º Q14 4 3 13 9 6 80 2 2,29

3º Q12 5 7 11 8 4 69 2 1,97

4º Q18 4 8 13 8 2 66 2 1,89

5º Q8 7 8 8 9 3 63 3 1,80

6º Q16 6 8 12 6 3 62 2 1,77

7º Q20 8 7 9 9 2 60 2 e 3 1,71

8º Q28 11 5 8 6 5 59 0 1,69

9º Q10 11 5 8 8 3 57 0 1,63

10º Q30 10 6 12 6 1 52 2 1,49

11º Q22 11 8 13 3 - 43 2 1,23

12º Q24 14 8 6 5 2 43 0 1,23

13º Q34 13 13 6 1 2 36 0 e 1 1,03

14º Q26 16 8 7 3 1 35 0 1,00

15º Q32 18 6 8 1 2 33 0 0,94

CLASSIFICAÇÃO DE INTENSIDADE DOS FATORES 

Fatores

Escala de avaliação Likert

Pontos Moda
Avaliação 

média
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Na questão que tratava sobre política de SST, ainda não há consenso entre 

os respondentes com relação ao nível de conhecimento: observou-se uma 

concordância máxima de 28,57% para “muito conhecimento” contra uma 

concordância máxima de 14,29% para “nenhum conhecimento”. Tal resultado 

aponta que a prática não se encontra consolidada nas organizações. 

 

Na questão que tratava sobre identificação dos perigos, avaliação e controle 

dos riscos ambientais, ainda não há consenso entre os respondentes com relação 

ao nível de utilização: observou-se uma concordância máxima de 25,71% para 

“muita utilização” contra uma concordância máxima de 20,00% para “nenhuma 

utilização”. Tal resultado aponta que a prática não se encontra consolidada nas 

organizações. 

 

Na questão que tratava sobre procedimento documentado para identificação 

e acesso à legislação e normas técnicas de SST, ainda não há consenso entre os 

respondentes com relação ao nível de utilização: observou-se uma concordância 

máxima, de 22,86% para “muita utilização” contra uma concordância máxima de 

31,43% para “nenhuma utilização”. Tal resultado aponta que a prática não se 

encontra consolidada nas organizações. 

 

Na questão que tratava sobre objetivos de SST mensuráveis, verificou-se 

que a prática encontra-se em etapa inicial de consolidação nas organizações, 

considerando que houve consenso entre os respondentes com relação ao nível de 

utilização, onde se observou uma concordância máxima de 31,43% para “média 

utilização”. 

 

Na questão que tratava sobre autoridades e responsabilidades relativas à 

gestão de SST, verificou-se que a prática encontra-se em etapa inicial de 

consolidação nas organizações, considerando que houve consenso entre os 

respondentes com relação ao nível de conhecimento, onde se observou uma 

concordância máxima de 37,14% para “médio conhecimento”. 

 

Na questão que tratava sobre programa de treinamento e conscientização 

abrangente, verificou-se que a prática encontra-se em etapa inicial de consolidação 
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nas organizações, considerando que houve consenso entre os respondentes com 

relação ao nível de participação, onde se observou uma concordância máxima de 

34,29% para “média participação”. 

 

Na questão que tratava sobre comitê de SST, verificou-se que a prática 

encontra-se em etapa inicial de consolidação nas organizações, considerando que 

houve consenso entre os respondentes com relação ao nível de utilização, onde se 

observou uma concordância máxima de 37,14% para “média utilização”. 

 

Na questão que tratava sobre documentos de SST, ainda não há consenso 

entre os respondentes com relação ao nível de utilização: observou-se uma 

concordância máxima de 25,71% para “muita utilização” contra uma concordância 

máxima de 22,86% para “nenhuma utilização”. Tal resultado aponta que a prática 

não se encontra consolidada nas organizações. 

 

Na questão que tratava sobre rotinas operacionais para o controle de 

atividades críticas, ainda não há consenso entre os respondentes com relação ao 

nível de utilização: observou-se uma concordância máxima, 37,14% para “média 

utilização” contra uma concordância máxima de 31,43% para “nenhuma utilização”. 

Tal resultado aponta que a prática não se encontra consolidada nas organizações. 

 

Na questão que tratava sobre plano de resposta a emergências, houve 

consenso entre os respondentes com relação ao nível de utilização, onde se 

observou uma concordância máxima de 40% para “nenhuma utilização”. Entretanto, 

tal resultado aponta que a prática não se encontra consolidada nas organizações. 

 

Na questão que tratava sobre procedimentos para o monitoramento proativo 

e reativo de SST, houve consenso entre os respondentes com relação ao nível de 

utilização, onde se observou uma concordância máxima de 45,71% para “nenhuma 

utilização”. Entretanto, tal resultado, aponta que a prática não se encontra 

consolidada nas organizações. 

 

Na questão que tratava sobre procedimento técnico-administrativo para a 

gestão do acidente de trabalho, ainda não há consenso entre os respondentes com 
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relação ao nível de utilização: observou-se uma concordância máxima de 22,86% 

para “média utilização” contra uma concordância máxima de 31,43% para “nenhuma 

utilização”. Tal resultado aponta que a prática não se encontra consolidada nas 

organizações. 

 

Na questão que tratava sobre procedimento para investigação de incidentes, 

acidentes e não conformidades, ainda não há consenso entre os respondentes com 

relação ao nível de utilização: observou-se uma concordância máxima de 34,29% 

para “média utilização” contra uma concordância máxima de 28,57% para “nenhuma 

utilização”. Tal resultado aponta que a prática não se encontra consolidada nas 

organizações. 

 

Na questão que tratava sobre auditorias periódicas do SGSST, houve 

consenso entre os respondentes com relação ao nível de utilização, onde se 

observou uma concordância máxima de 51,43% para “nenhuma participação”. 

Entretanto, tal resultado aponta que a prática não se encontra consolidada nas 

organizações. 

 

Na questão que tratava sobre análise crítica pela alta administração da 

eficácia do SGSST, houve consenso entre os respondentes com relação ao nível de 

conhecimento, onde se observou uma concordância máxima de 37,14% para 

“nenhum” ou “pouco conhecimento”. Entretanto, tal resultado aponta que a prática 

não se encontra consolidada nas organizações. 

 

A Tabela 5, a seguir, apresenta uma classificação comparativa, de acordo 

com as pontuações obtidas, da percepção dos respondentes entre os quesitos 

importância (Tabela 3) e intensidade (Tabela 4) dos fatores. 

 

 

 

 



 
87 

                    Tabela 5 - Classificação comparativa entre importância e  
                    intensidade dos fatores na organização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Verifica-se, analisando a Tabela 5, que o fator identificação dos perigos, 

avaliação e controle dos riscos ambientais foi o mais importante. Entretanto, ocupou 

a 5ª posição quanto à utilização na organização, na percepção dos respondentes. 

Já, o fator comitê de SST foi o menos importante; porém ocupou a 4ª posição quanto 

a utilização na organização, na percepção dos respondentes. 

1
Identificação dos perigos, avaliação e controle dos 

riscos
1º 5º

2
Rotinas operacionais para o controle de atividades 

críticas
2º 11º

3 Política de SST 3º 1º

4
Programa de treinamento e conscientização 

abrangente
4º 6º

5 Objetivos de SST mensuráveis 5º 3º

6
Autoridades e responsabilidades relativas à 

gestão de SST
6º 2º

7 Plano de resposta a emergências 7º 12º

8
Procedimento para investigação de incidentes, 

acidentes e não-conformidades
8º 10º

9
Procedimento documentado para identificação e 

acesso à legislação e normas técnicas de SST
9º 9º

10
Análise crítica pela alta administração da eficácia 

do SGSST
10º 13º

11
Procedimento técnico-administrativo para a gestão 

do acidente de trabalho
11º 8º

12

Documentos de SST sobre os procedimentos, 

instruções de trabalho, requisitos técnicos, 

requisitos legais e registros de desempenho.

12º 7º

13
Procedimentos para o monitoramento proativo e 

reativo de SST
13º 14º

14 Auditorias periódicas do SGSST 14º 15º

15

Comitê de SST para provê a  comunicação, 

representação e consulta aos empregados sobre 

os assuntos de SST

15º 4º

Fatores Importância Intensidade

CLASSIFICAÇÃO COMPARATIVA ENTRE IMPORTÂNCIA E INTENSIDADE DOS 

FATORES
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A fim de facilitar a visualização da classificação dos diversos fatores, o 

Apêndice 7.5 apresenta as pontuações totais de cada fator (importância + 

intensidade) reordenadas em ordem decrescente de pontuação. 

 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme a Tabela 4, apresentada na seção 4.1.4, fatores como política de 

SST; autoridades e responsabilidades; objetivos de SST mensuráveis e comitês de 

SST obtiveram uma pontuação elevada quanto à intensidade de utilização na 

organização, enquanto que fatores relacionados com ações efetivas de prevenção, 

de segurança e saúde ocupacional, tais como procedimentos para o monitoramento 

proativo e reativo da SST, plano de resposta a emergências, rotinas operacionais 

para o controle de atividades críticas e procedimento para investigação de 

incidentes, acidentes e não conformidades, uma pontuação mais baixa, quanto à 

intensidade de utilização na organização. 

 

Tal fato é preocupante, pois, apesar da existência de uma infraestrutura 

operacional mínima, tais dados permitem inferir que os órgãos públicos federais não 

se encontram estruturados para a conversão de políticas e ideias em ações de SSO, 

que produzam efeitos práticos na segurança e saúde dos trabalhadores. 

 

Carneiro (2006) corrobora essa percepção, apresentando, em seu estudo, 

dados de que, até o ano de 2001, as atividades da Divisão de Engenharia e 

Segurança, no Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal (DESAT), da 

Prefeitura do Município de São Paulo, resumiam-se à concessão de adicionais de 

insalubridade. Ainda, conforme Carneiro (2006), as ações de prevenção no setor 

público, quando existem, são isoladas. Tais ações não são integradas em um 

modelo de gestão de SSO, até porque, conforme citado por Pires e Macêdo (2006), 

inexiste uma cultura de gestão no setor público. 

 

Outro fato que chama a atenção é a 4ª posição ocupada, quanto à 

intensidade de utilização na organização, pelo fator relativo à comunicação, 

representação e consulta aos empregados sobre os assuntos de SSO, tais como os 

comitês de SSO (Tabela 4, apresentada na seção 4.1.4). Tal colocação permite 
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inferir que muitas organizações possuem, de forma isolada e não padronizada, no 

setor público federal, comitês de SST. A existência dessas comissões, de acordo 

com o atual grau de maturidade dos SGSSO no setor público federal, é passível de 

se transformar em movimentos sindicais, suportando ainda mais, conforme 

mencionado por Pirês e Macêdo (2006), a ingerência política existente na frágil 

gestão pública da SSO. 

 

Os fatores diretamente relacionados com o apoio da alta administração, tais 

como política de SST, definição de autoridades e responsabilidades nos níveis 

estratégico, tático e operacional e objetivos de SST mensuráveis, ocuparam a 1ª, 2ª 

e 3ª posições, respectivamente, quanto à intensidade de utilização na organização 

(Tabela 4, apresentada na seção 4.1.4). Tais classificações vão de encontro à 

pesquisa survey realizada por Chen et al. (2009), uma vez que, no estudo realizado 

por esses autores, o apoio da alta administração foi considerado o principal fator 

crítico de sucesso para a implementação de um SGSSO. Entretanto, tais fatores, no 

quesito importância, conforme Tabela 3, apresentada na seção 4.1.3, não foram 

considerados como os mais importantes na percepção dos respondentes durante o 

survey. 

 

4.3 ANÁLISE CRÍTICA DO ESTUDO 

 

A análise e discussão dos resultados, apresentados anteriormente, apontam 

para um estado atual de um processo ainda incipiente de desenvolvimento da 

gestão de SSO no setor público federal. 

 

Rockart (1979), em seu estudo, discorre que se os resultados nas áreas de 

política, planejamento, implementação e operação, entre outras, não forem 

adequados, os esforços da organização para o período serão inferiores ao desejado. 

 

Neste sentido, de forma a permitir uma análise crítica do estudo, 

estabeleceu-se um critério qualitativo de corte daqueles fatores que correspondem, 

de forma isolada, a um mínimo de 70% da pontuação máxima (280 pontos) do 

somatório importância/intensidade (Apêndice 7.5). 
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A partir do critério estabelecido, verificou-se que os fatores F1 (215 pontos - 

77%), F2 (208 pontos – 74%), F3 (198 pontos – 71%) e F4 (198 pontos – 71%) são 

os que se apresentam nesta condição. A partir desses fatores, buscou-se analisar o 

impacto na estrutura proposta pelo Quadro 6 que apresentava a correspondência 

entre os requisitos teóricos de gestão do SIASS, sistema de gestão de SST e ciclo 

PDCA, conforme sintetizado no Quadro 8 a seguir: 
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Quadro 8 - Redesenho do Quadro 6 com a inserção da pontuação percentual dos potenciais FCS’s 
Fonte: O autor 

4.2 - POLÍTICA 4.2 - Política de SSO

1.1 - Política de atenção à saúde e 

segurança do trabalho do servidor 

público federal - PASS 

F1 - Política de SST 77%

4.3.1 - Identificação de perigos, avaliação de 

riscos e medidas controle.

2.1 - Ações de vigilância à saúde do 

servidor público federal - detecção, 

avaliação, monitoramento dos fatores 

determinantes e condicionantes da 

saúde .

F3 - Identificação dos perigos, 

avaliação e controle dos riscos
71%

4.3.2 - Requisios legais. 2.2 - Base Legal SIASS

F10 - Procedimento documentado 

para identificação e acesso à 

legislação e normas técnicas de SST

65%

4.3.3 - Objetivos e programas.

2.3 - Objetivos SIASS e programas 

de formação e capacitação 

permanente; programas e 

campanhas preventivas de doenças e 

agravos à saúde

F4 - Objetivos de SST mensuráveis 71%

4.4.1 - Recursos, atribuições, responsabilidades, 

obrigações e autoridade.

3.1 -DESAP; Dirigente do Órgão; 

Gestor de RH e Equipe de Vigilância 

e Promoção da Saúde

F2 - Autoridades e responsabilidades 

relativas à gestão de SST.
74%

4.4.2 - Competência, formação e conscientização.
3.2 - Capacitação das equipes de 

vigilância e promoção da saúde

F5 - Programa de treinamento e 

conscientização abrangente
69%

4.4.3 - Comunicação, participação e consulta.

3.3 - Portal SIASS; Boletim de 

Saúde; Ações de promoção à saúde 

do servidor público federal; CISSP.

F8 - Comitê de SST para provê a 

comunicação, representação e 

consulta aos empregados sobre os 

assuntos de SST

66%

4.4.4 - Documentação.
3.4 - Portal SIASS: abriga 

documentos, manuais e normas

F7 - Documentos de SST sobre os 

procedimentos, instruções de 

trabalho, requisitos técnicos, legais e 

registros de desempenho

66%

4.4.5 - Controle dos documentos. 3.5 - N/C - -

4.4.6 - Controle operacional.

3.6 - Nos módulos do SIAPE-

SAÚDE: padronização de 

procedimentos e formulários

F11 - Rotinas operacionais para o 

controle de atividades críticas
63%

4.4.7 - Preparação e resposta a emergências. 3.7 - N/C
F12 - Plano de resposta a 

emergências
61%

4.5.1 - Monitoramento e medição do desempenho.

4.1 - Monitoramento dos riscos 

ambientais e medição dos 

respectivos níveis de exposição; qt. 

EPS's; tx acidentes; tx gravidade; 

qt.RAT's; qt. licenças

F14 - Procedimentos para o 

monitoramento proativo e reativo de 

SST

55%

4.5.2 - Avaliação da conformidade. 4.2 - N/C - -

4.5.3 - Investigação de incidentes, não-

conformidades, ações corretivas e preventivas.

4.3 - Investigação de acidentes; 

medidas corretivas e preventivas.
- -

F9 - Procedimento técnico-

administrativo para a gestão do 

acidente de trabalho                                                                                                               

66%

4.5.3.2 - Não-conformidades, ações corretivas e 

preventivas.

4.3.2 - Proposição de medidas 

corretivas e preventivas com 

intervenção nos ambientes e 

processos de trabalho para redução 

dos riscos ou agravos à saúde

4.5.4 - Controle dos registros

4.4 - Sistema de informações em 

saúde do servidor - SINAISS - 

estruturado por módulos do SIAPE-

SAÚDE

- -

4.5.5 - Auditoria interna 4.5 - N/C
F15 - Auditorias periódicas do 

SGSST
54%

A
C

T 4.6 - ANÁLISE CRÍTICA 

PELA ALTA 

ADMINISTRAÇÃO

4.6 - Análise crítica pela direção. 4.6 - N/C
F13 - Análise crítica pela alta 

administração da eficácia do SGSST
58%

66%

C
H

E
C

K

4.5 - VERIFICAÇÃO

FATORES

4.5.3.1 - Investigação de acidentes.

F6 - Procedimento para investigação 

de incidentes, acidentes e não-

conformidades

4.3.1 - Investigação ativa dos 

acidentes e das doenças 

relacionadas ao trabalho.

P
L

A
N

4.3 - PLANEJAMENTO

D
O 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERAÇÃO

MODELO DO 

SISTEMA DE 

GESTÃO

CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS REQUISITOS TEÓRICOS DE GESTÃO DO SIASS COM OS DA OHSAS 18001

ELEMENTOS DO SISTEMA 

DE GESTÃO DE SSO 

OHSAS18001:2007

REQUISITOS OHSAS 18001:2007 "REQUISITOS" SIASS

PERCENTUAL DA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA
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Ao analisar a matriz de correspondência, observa-se que os fatores F1 a F4 

dizem respeito aos três primeiros elementos de um sistema de gestão, “Política de 

SST”, “Planejamento” e “Implementação e Operação”, pré-requisitos fundamentais 

para o início da implantação de um modelo de gestão de SSO, conforme a OHSAS 

18001:2007. 

 

Assim, de acordo com o critério adotado, correspondendo a um mínimo de 

70 % da pontuação máxima do somatório da avaliação dos respondentes para cada 

fator, os fatores F1 a F4 (Apêndice 7.5), entre os 15 fatores analisados, foram 

considerados como potencialmente críticos de sucesso, para a gestão da segurança 

e saúde ocupacional no setor público federal, conforme apresentado no Quadro 9.  

 

POTENCIAIS 

FCS’s 
DESCRIÇÃO 

FCS 01 Política de SST 

FCS 02 Autoridades e responsabilidades relativas à gestão de SST 

FCS 03 Identificação dos perigos, avaliação e controle dos riscos 

FCS 04 Objetivos de SST mensuráveis 

                   Quadro 9 - Potenciais Fatores Críticos de Sucesso identificados 
                   Fonte: o autor 
              
 

Ressalta-se que os fatores FCS 01 a FCS 04 encontram respaldo unânime 

nos autores da literatura pesquisada, como fatores críticos de sucesso. 

 

Os gráficos radares, apresentados a seguir, têm o propósito de ilustrar a 

distribuição dos resultados da avaliação dos respondentes, nas organizações 

setorizadas pesquisadas, sob a perspectiva da intensidade dos potenciais fatores 

críticos de sucesso, identificados neste trabalho. A análise do gráfico poderá nortear 

as ações de gestão do SIASS nos órgãos públicos federais.  
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             Gráfico 6 - Gráfico radar da percepção dos especialistas dos órgãos relativa à intensidade 
             do potencial fator crítico de sucesso “Política de SST” 
             Fonte: O autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gráfico 7 - Gráfico radar da percepção dos especialistas dos órgãos relativa à intensidade 
             do potencial fator crítico de sucesso “Autoridades e Responsabilidades” 
             Fonte: O autor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gráfico 8 - Gráfico radar da percepção dos especialistas dos órgãos relativa à intensidade 
             do potencial fator crítico de sucesso “Identificação dos Perigos, Avaliação e Controle dos 
             Riscos” 
             Fonte: O autor 
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            Gráfico 9 - Gráfico radar da percepção dos especialistas dos órgãos relativa à intensidade 
            do potencial fator crítico de sucesso “Objetivos de SST Mensuráveis” 
            Fonte: O autor 

 

A despeito de, entre quinze fatores identificados como críticos na literatura 

pesquisada, os fatores, sintetizados no Quadro 9, anteriormente terem sido 

classificados como “potenciais fatores críticos de sucesso”, vale ressaltar que a 

contribuição dos mesmos, na melhoria do desempenho da gestão de SSO, somente 

será verificada, caso a alta administração dos órgãos esteja capacitada para 

entender a importância da consideração das questões de segurança e saúde 

ocupacional na estratégia organizacional, através da inserção destas na missão, 

visão, valores e cultura das organizações, com processos, pessoas e tecnologias 

orientados para resultados comprometidos com as perspectivas da sociedade e o 

cumprimento da missão das organizações públicas federais, suportadas por uma 

política de SST de estado nacional. Caso contrário, os potenciais FCS’s, 

identificados neste trabalho, não serão aproveitados em toda a sua plenitude. 

 

Entretanto, corroborando Pires e Macêdo (2006), na prática, a maior parte 

das organizações públicas (Gráfico 2, seção 4.1) ainda se caracteriza por lideranças 

sem formação técnica nas atividades-fim de determinados setores, as quais 

desconhecem a legislação e as normas nacionais e internacionais de sistemas de 

gestão de segurança e saúde ocupacional e absorvem e delegam todos os tipos de 

demandas, sem planejamento, controle e melhoria do desempenho da SSO, em 

nome de um jogo político que se traduz em uma ou outra campanha de prevenção 

com pouco efeito prático para a segurança e saúde dos servidores públicos federais. 
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5 CONCLUSÃO  

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos modelos de sistemas de gestão de segurança e saúde 

ocupacional públicos e/ou privados, pesquisados na literatura científica, o estudo 

realizado neste trabalho possibilitou analisar os fatores críticos para a gestão da 

segurança e saúde ocupacional, avaliá-los, através da análise dos dados tabulados 

pelo método de pesquisa survey, e priorizar os potenciais fatores críticos de 

sucesso, que demandam uma maior atenção gerencial para a gestão da segurança 

e saúde ocupacional no setor público federal. 

 

O método adotado para este trabalho apresentou algumas limitações, entre 

as quais: o estudo foi delimitado ao setor público federal brasileiro, particularmente 

no que se aplica à gestão da segurança e saúde ocupacional; os dados coletados da 

amostra selecionada pertencem a um determinado momento no tempo e, portanto, 

podem apresentar resultados diferentes, caso o método seja aplicado em outro 

momento no tempo; apesar das instituições selecionadas prestarem serviços 

públicos federais diferenciados, nem todas as regiões e estados do Brasil foram 

abordados, não permitindo, deste modo, a generalização das conclusões para todo 

o país; o fato de o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão não possuir um 

registro dos servidores especialistas em segurança e medicina do trabalho nos 

órgãos públicos federais; além da maioria das instituições não contemplarem em 

seus quadros, profissionais de segurança e medicina do trabalho, conforme as 

exigências mínimas da legislação, muitas delas possuem apenas um ou dois 

profissionais de segurança do trabalho somente no nível operacional; o que algumas 

vezes não permitiu uma abordagem estratégica e gerencial; o fato de muitas das 

instituições ainda não possuírem o SIASS totalmente implantado e a constatação de 

que o processo de implantação do SIASS ainda se encontra incipiente nas 

instituições públicas federais pesquisadas. 

 

Por outro aspecto, a familiaridade dos respondentes com o tema 

proporcionou credibilidade ao estudo e a possibilidade de utilização do material 

produzido (fatores críticos analisados, avaliados e priorizados) na melhoria das 
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gestões existentes e como suporte à implantação de modelos de gestão de SSO, 

inexistentes, na maior parte dos órgãos públicos federais.  

 

Entretanto, o estudo possibilitou, também, a identificação de lacunas, no 

SIASS, a serem desenvolvidas para obtenção de um processo consistente à 

implantação de um modelo de gestão de SSO para o setor público federal, tais 

como: a ausência de controle dos documentos, de preparação e respostas a 

emergências, de avaliação da conformidade, de auditorias internas e de análise 

crítica pela alta administração. 

 

5.2 DISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Sobre o quanto a estrutura atual do Decreto 6833, que instituiu o Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) alinha-se aos modelos atuais de 

gestão de SSO, o estudo mostrou que, apesar de o SIASS não ser um SGSSO e 

sim um sistema estruturante de gestão de pessoas o qual tem o objetivo de articular 

os recursos existentes e propor medidas para implementação das ações de 

vigilância e de promoção à saúde propostas na Política de Atenção à Segurança e 

Saúde do Servidor (PASS), foi possível, a partir de suas diretrizes, identificar, em 

parte, alguns requisitos teóricos de elementos de sistemas de gestão, semelhantes 

aos contemplados em normas de sistemas de gestão de segurança e saúde 

ocupacional. 

  

O estudo permitiu identificar requisitos teóricos de gestão de SSO, comuns, 

entre o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor e as normas de 

sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional existentes, particularmente, a 

OHSAS 18001:2007. 

 

Neste sentido, o SIASS possui um enorme potencial para fomentar o 

desenvolvimento, nos órgãos da administração pública federal, de modelos de 

gestão de segurança e saúde ocupacional integrados com suas diretrizes, no 

sentido de ser consolidado como uma ferramenta de planejamento e gestão das 

demandas de segurança e saúde ocupacional inerentes aos servidores públicos 

federais  
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A partir da triangulação entre revisão da literatura, pesquisador e resultados 

do survey, foi possível responder quais são os fatores críticos, avaliá-los e priorizar 

aqueles fatores que demandam uma maior atenção gerencial pela gestão de SSO 

no setor público federal, ou seja, os fatores críticos de sucesso. 

 

Os potenciais fatores críticos de sucesso identificados neste trabalho são 

fundamentais como ponto de partida para o desenvolvimento e implantação de 

modelos de GSSO integrados com o SIASS, uma vez que abrangem requisitos de 

gestão relacionados com a política, objetivos e responsabilidades de SSO, assim 

como com processos de identificação de perigos e avaliação dos riscos. Estes 

últimos, conforme Cerqueira (2010), “constituem o coração de um sistema de gestão 

de segurança e saúde ocupacional”. 

 

A consideração desses fatores por parte de gestores, especialistas e 

técnicos, no dia a dia da gestão de SSO, em suas organizações, poderá suportar a 

consolidação do SIASS no setor público federal, em sinergia com o modelo de 

gestão de melhoria contínua do PDCA, mencionado na seção 2.3.1. 

 

5.3 SUGESTÃO DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Face à delimitação inicial do estudo, bem como a limitação do método 

adotado, à luz dos resultados obtidos na pesquisa, apresentam-se como principais 

sugestões de estudos futuros, entre outras: repetir o estudo com amostras maiores 

para validar percepções dos respondentes sobre determinados fatores, não 

classificados como críticos de sucesso, tais como procedimentos para o 

monitoramento proativo e reativo de SST; procedimentos para investigação de 

incidentes, acidentes e não- conformidades; apoio da alta administração, plano de 

resposta a emergências, entre outros; verificar o grau de implantação dos potenciais 

fatores críticos de sucesso, identificados neste trabalho, para uma amostra maior, 

em nível nacional; avaliar o grau de importância e intensidade dos fatores críticos de 

sucesso, identificados neste trabalho, quando o SIASS já estiver consolidado em 

algumas instituições públicas federais; reavaliar os quinze fatores críticos analisados 

neste trabalho por meio de técnicas qualiquantitativas, como, por exemplo, os 

métodos de apoio à decisão multicritério, entre outras estratégias de análise e 
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critérios para definição dos fatores críticos de sucesso; poderá ser oportuno repetir o 

estudo a partir de fatores críticos sugeridos pelos respondentes e a partir das 

lacunas de gestão e dos potenciais fatores críticos de sucesso, identificados neste 

trabalho, expandir este estudo para discutir as bases de estruturação de um modelo 

de gestão para suporte às demandas de segurança e saúde ocupacional, no âmbito 

do setor público federal. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 CARTA CONVITE PARA PARTICIPAR DE PESQUISA ACADÊMICA 

 

 
Universidade Federal Fluminense 
Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2013 
 
 
Prezado (a) participante, 
 
 Você está sendo convidado a participar de um estudo acadêmico no campo 
da Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho. O presente questionário é parte 
integrante da metodologia de pesquisa para a elaboração da dissertação do curso 
de Mestrado em Sistemas de Gestão – MSG, da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). 
 
 Esta pesquisa tem como objetivo analisar os fatores críticos para a gestão da 
segurança e saúde no trabalho no setor público federal. 
 
 IAssim, informo que a sua participação é totalmente voluntária e o anonimato 
do participante será mantido, assim como a confidencialidade das informações, 
prestadas, serão asseguradas pelo processo acadêmico em curso. 
 
 Este trabalho está sendo supervisionado pelo Professor Gilson Brito Alves 
Lima, D. Sc., profissional que compõe o quadro de docentes do Mestrado em 
Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense e responsável pela 
orientação desta pesquisa. 
 
 Na expectativa da sua compreensão e participação, 
 
 Atenciosamente, 
 

_______________________________ 
Morgan Filgueira Monroy 

Mestrando em Sistemas de Gestão 
Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia / Departamento de Engenharia de Produção 
 
Contato: (xx) xxxx-xxxx 
e-mail.: xx@xx.com.br 
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7.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – QUESTIONÁRIO “FINAL” 

 

 
 
Universidade Federal Fluminense 
Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 

 
___________________________________________________________________ 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2013 
 
___________________________________________________________________ 

 
ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER O QUESTIONÁRIO: 

 
 
 I - Esta pesquisa tem como objetivo analisar os fatores críticos para a gestão 
da segurança e saúde no trabalho no setor público federal; 
 
 II – As questões encontram-se organizadas em duas (02) partes de modo a 
facilitar a abordagem dos temas; 
 
 III – Na parte um, marque com um “x”, de acordo com o seu perfil, apenas 
uma opção para cada item; 
 
 IV – Na parte dois, indique a existência e o grau de implantação do Sistema 
de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho na sua organização 
 
 V – Ainda, na parte dois, indique a existência de cada item e o seu grau de 
importância/conhecimento/utilização/participação, conforme o caso; sob a 
perspectiva do objetivo estabelecido no item I, acima; 
 
 VI – Responda às questões a seguir de acordo com a sua avaliação e 
experiência na condução de serviços de segurança e saúde do trabalho, tanto no 
nível estratégico, tático ou operacional; 
 
 VII – Não se pretende elaborar um diagnóstico da gestão atual de segurança 
e saúde do trabalho na sua organização, mas sim avaliar a importância e o nível de 
aplicação, de cada item, para a gestão da segurança e saúde no trabalho no setor 
público federal. 
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Parte 1 – Perfil do Respondente 
 

Objetivo: Identificar o perfil dos respondentes do estudo 

 
 
Questão 1 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
1.1 – Formação Técnica em SSO: 
 

 Engenheiro de Segurança do Trabalho  Outros (Especificar)__________________ 

 Médico do Trabalho 

 Enfermeiro do Trabalho 

 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 

 Técnico de Segurança do Trabalho 

 
1.2 – Experiência em SSO, na organização, de acordo com a sua formação 
técnica: 
 

 menos de 5 anos 

 de 5 a 9 anos 

 de 10 a 15 anos 

 Mais de 15 anos 
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Parte 2 – Atendimento dos Requisitos Teóricos de Sistemas de Gestão, de 
Segurança e Saúde no Trabalho, pela Organização 

 

Objetivos:  
1 - verificar a existência de um SGSST e seu grau de implantação na organização. 
2 – verificar a percepção do especialista sobre a importância de determinado 
requisito teórico de SGSST para a organização. 
3 – verificar o envolvimento real e prático do especialista com o requisito teórico do 
SGSST / a aplicabilidade do requisito pelo especialista na organização. 

 
 
Questão 2 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
2.1 – A organização possui um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho, documentado e estruturado, para o planejamento, controle e 
melhoria contínua do desempenho da SST associada aos perigos e riscos 
identificados e à legislação aplicável? 
 

 Sim 

 Não 

 
2.2 – Em que grau se encontra implantado o SGSST mencionado acima? 
 
Escala de 

importância 
Grau de implantação 

[0] nenhuma implantação 

[1] pouca implantação 

[2] média implantação 

[3] muita implantação 

[4] plena implantação 

 
 
Questão 3 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
3.1 – Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal definir e documentar uma política local de SST? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 
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3.2 – Qual o seu conhecimento sobre a política de SST da organização? 
 

Escala de 
conhecimento 

Grau de conhecimento 

[0] nenhum conhecimento 

[1] pouco conhecimento 

[2] médio conhecimento 

[3] muito conhecimento 

[4] pleno conhecimento 

 
 
Questão 4 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
4.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal identificar os perigos, avaliar e controlar os riscos ambientais? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
4.2 – Você utiliza algum procedimento para identificar os perigos, avaliar e 
controlar os riscos ambientais na organização? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 

 
Questão 5 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
5.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir procedimento documentado para identificação e acesso à 
legislação e normas técnicas de SST, aplicáveis às atividades, produtos e 
serviços 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 
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5.2 – Você utiliza algum procedimento documentado para identificação e 
acesso à legislação e normas técnicas de SST aplicáveis as suas atividades? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 

 
 
Questão 6 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
6.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir objetivos de SST mensuráveis com relação à prevenção de 
lesões, doenças e aos requisitos legais aplicáveis? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
6.2 – Você utiliza programas de prevenção para atingir os objetivos de SST na 
organização (programas de treinamento, programa de ações preventivas, 
programação de campanhas, entre outros)? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 

 
Questão 7 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
7.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir autoridades e responsabilidades definidas, relativos à gestão 
de SST, nos níveis estratégico, tático e operacional (alta administração; 
gerentes, equipes de treinamento e conscientização; equipe de segurança e 
saúde ocupacional, equipe de emergências, encarregados pela comunicação 
interna e externa, entre outros)? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 
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7.2 – Qual o seu conhecimento sobre os níveis de autoridade e 
responsabilidade de SST na organização, nos níveis estratégico, tático e 
operacional? 
 

Escala de 
conhecimento 

Grau de conhecimento 

[0] nenhum conhecimento 

[1] pouco conhecimento 

[2] médio conhecimento 

[3] muito conhecimento 

[4] pleno conhecimento 

 
 
Questão 8 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
8.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir um programa de treinamento e conscientização abrangente 
capaz de atender às necessidades do SGSST, com os registros dos 
treinamentos e capacitações, nos níveis estratégico, tático e operacional? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
8.2 – Você participa de programas de treinamento nos níveis estratégico, tático 
ou operacional capazes de atender as necessidades do SGSST? 
 

Escala de 
participação 

Grau de participação 

[0] nenhuma participação 

[1] pouca participação 

[2] média participação 

[3] muita participação 

[4] plena participação 

 
 
Questão 9 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
9.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir um comitê de SST para prover a comunicação, representação e 
consulta aos empregados sobre os assuntos de SST? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 
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9.2 – Você utiliza algum meio ou recursos de mídia, tais como: comitês de SST; 
utilização de faixas, cartazes, quadros de avisos, palestras, jornais, intranet, 
entre outros, para ter acesso às questões de SST? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 

 
 
Questão 10 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
10.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir documentos sobre os procedimentos; instruções de trabalho; 
requisitos técnicos, requisitos legais e registros de desempenho da SST? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
10.2 – Você utiliza documentos sobre os procedimentos; instruções de 
trabalho; requisitos técnicos, requisitos legais e registros de desempenho da 
SST? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 
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Questão 11 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
11.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir rotinas operacionais para o controle de atividades críticas 
(manuseio de resíduos, manuseio e armazenamento de produtos químicos, 
planos de manutenção para sistemas de prevenção e combate a incêndio, 
entre outros)? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
11.2 – Você utiliza rotinas operacionais para o controle de atividades críticas? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 

 
 
Questão 12 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
12.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir plano de resposta a emergências com a identificação dos 
responsáveis pelas ações (simulados de emergências, comunicação interna e 
externa, desocupação, operação das instalações prediais e de prevenção e 
combate a incêndios, entre outras)? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
12.2 – Você utiliza plano de resposta a emergências com a identificação dos 
responsáveis pelas ações? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 
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Questão 13 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
13.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir procedimentos para o monitoramento do desempenho proativo 
e reativo de SST (cumprimento das ações de controle dos riscos priorizados; 
quantidade de pessoas treinadas; níveis de exposição do local de trabalho, 
quantidade de EPI’s; quantidade de relatórios de não conformidade; 
quantidade de exames periódicos de saúde, frequência de auditorias, registros 
de incidentes, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho)? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
13.2 – Você utiliza procedimentos para o monitoramento do desempenho 
proativo e reativo de SST? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 

 
 
Questão 14 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
14.1.- Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir procedimento técnico-administrativo, a ser seguido por todos, 
quando da ocorrência de acidentes de trabalho?  
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
14.2. – Você utiliza procedimento técnico-administrativo, a ser seguido por 
todos, quando da ocorrência de acidentes de trabalho?  
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 
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Questão 15 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
15.1. - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir procedimento para a investigação de incidentes, acidentes e 
não conformidades? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
15.2 – Você utiliza procedimentos para a investigação de incidentes, acidentes 
e não conformidades? 
 
Escala de 
utilização 

Grau de utilização 

[0] nenhuma utilização 

[1] pouca utilização 

[2] média utilização 

[3] muita utilização 

[4] plena utilização 

 
Questão 16 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
16.1 - Qual a sua percepção sobre a importância de uma organização pública 
federal possuir procedimento para auditorias periódicas do seu SGSST, no 
sentido de determinar se o mesmo está em conformidade com o planejado, se 
foi adequadamente implantado e mantido e se é eficaz no atendimento à 
política e aos objetivos da organização? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
16.2 – Você participa de auditorias periódicas do SGSST da organização? 
 
Escala de 

participação 
Grau de participação 

[0] nenhuma participação 

[1] pouca participação 

[2] média participação 

[3] muita participação 

[4] plena participação 
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Questão 17 – Marque com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 
 
17.1 - Qual a sua percepção sobre a importância da alta administração, de uma 
organização pública federal, coletar e analisar, criticamente, todos os 
indicadores disponíveis, no sentido de avaliar a adequação e a eficácia do 
SGSST com relação à política, objetivos e legislação aplicável (cumprimento 
das ações de controle dos riscos priorizados; quantidade de pessoas 
treinadas; níveis de exposição do local de trabalho, quantidade de EPI’s; 
quantidade de relatórios de não conformidade; quantidade de exames 
periódicos de saúde, frequência de auditorias, registros de incidentes, 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho)? 
 
Escala de 

importância 
Grau de importância 

[0] nada importante 

[1] pouco importante 

[2] medianamente importante 

[3] muito importante 

[4] extremamente importante 

 
17.2 – Qual o seu conhecimento sobre a análise crítica, por parte da alta 
administração, à luz dos resultados dos indicadores disponíveis de SST? 
 

Escala de 
conhecimento 

Grau de conhecimento 

[0] nenhum conhecimento 

[1] pouco conhecimento 

[2] médio conhecimento 

[3] muito conhecimento 

[4] pleno conhecimento 

 
18 - Comentários: Espaço reservado para você registrar os comentários que julgar 
procedente sobre o tema alvo desta pesquisa 
 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7,3 PLANILHAS-CÁLCULO ALPHA DE CRONBACH 

 
Quesito importância 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quesito intensidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

1 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 58,0000 3,8667 0,266667

2 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 56,0000 3,7333 0,209524

3 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0,266667

4 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 56,0000 3,7333 0,209524

5 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0

6 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0

7 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0

8 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 59,0000 3,9333 0,066667

9 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 52,0000 3,4667 0,266667

10 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0

11 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 50,0000 3,3333 0,380952

12 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 45,0000 3,0000 0

13 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 48,0000 3,2000 0,171429

14 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 50,0000 3,3333 0,238095

15 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 56,0000 3,7333 0,209524

16 4,0000 4,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 49,0000 3,2667 0,352381

17 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 48,0000 3,2000 0,171429

18 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0

19 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 58,0000 3,8667 0,266667

20 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 50,0000 3,3333 0,238095

21 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 44,0000 2,9333 0,352381

22 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 55,0000 3,6667 0,238095

23 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0

24 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 59,0000 3,9333 0,066667

25 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 56,0000 3,7333 0,352381

26 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 47,0000 3,1333 0,409524

27 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 53,0000 3,5333 0,266667

28 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 59,0000 3,9333 0,066667

29 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 47,0000 3,1333 0,552381

30 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 3,0000 4,0000 2,0000 4,0000 55,0000 3,6667 0,52381

31 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 45,0000 3,0000 0

32 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 60,0000 4,0000 0

33 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 46,0000 3,0667 0,352381

34 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 0,0000 56,0000 3,7333 1,066667

35 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 59,0000 3,9333 0,066667

Total 130,0000 135,0000 126,0000 129,0000 128,0000 130,0000 119,0000 124,0000 132,0000 127,0000 120,0000 125,0000 126,0000 119,0000 126,0000

Média 3,7143 3,8571 3,6000 3,6857 3,6571 3,7143 3,4000 3,5429 3,7714 3,6286 3,4286 3,5714 3,6000 3,4000 3,6000

Variância 0,268908 0,184874 0,305882 0,221849 0,231933 0,210084 0,364706 0,314286 0,240336 0,240336 0,605042 0,310924 0,247059 0,423529 0,6

Moda

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0

3 6 2 5 7 7 6 11 8 3 9 8 10 9 10

4 15 19 15 14 14 15 8 12 17 12 11 11 12 11

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σvar itens 4,769748

var total resp 29,8521

α itens 0,9002

Respondentes
Questões

Total Média Variância

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

1 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0,6000 0,40000

2 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 0,2000 0,171429

3 2,0000 0,0000 3,0000 1,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,8000 1,171429

4 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 17,0000 1,1333 1,12381

5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0

6 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 0,4667 0,83810

7 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 53,0000 3,5333 0,409524

8 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 50,0000 3,3333 0,809524

9 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 16,0000 1,0667 0,780952

10 4,0000 2,0000 0,0000 3,0000 4,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 2,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 36,0000 2,4000 1,542857

11 4,0000 1,0000 0,0000 0,0000 4,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 0,9333 1,92381

12 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 33,0000 2,2000 0,742857

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0

14 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 14,0000 0,9333 0,495238

15 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,8000 0,742857

16 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000 35,0000 2,3333 0,380952

17 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 2,0000 27,0000 1,8000 1,457143

18 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 1,0000 11,0000 0,7333 0,352381

19 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 0,0000 2,0000 35,0000 2,3333 0,952381

20 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,0000 1,0000 25,0000 1,6667 0,809524

21 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,0000 1,2667 1,209524

22 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 29,0000 1,9333 1,495238

23 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 8,0000 0,5333 0,695238

24 4,0000 3,0000 1,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000 42,0000 2,8000 0,742857

25 0,0000 4,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 3,0000 1,0000 0,0000 25,0000 1,6667 1,809524

26 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 29,0000 1,9333 0,352381

27 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 38,0000 2,5333 0,409524

28 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 0,0000 33,0000 2,2000 0,6

29 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000 37,0000 2,4667 1,266667

30 3,0000 3,0000 0,0000 1,0000 3,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 19,0000 1,2667 1,495238

31 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 1,0000 2,0000 37,0000 2,4667 0,409524

32 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 28,0000 1,8667 1,980952

33 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 24,0000 1,6000 0,4

34 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000 39,0000 2,6000 2,114286

35 2,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,0000 2,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 26,0000 1,7333 1,066667

Total 85,0000 63,0000 57,0000 69,0000 80,0000 62,0000 66,0000 59,0000 43,0000 43,0000 35,0000 59,0000 52,0000 33,0000 36,0000

Média 2,4286 1,8000 1,6286 1,9714 2,2857 1,7714 1,8857 1,6857 1,2286 1,2286 1,0000 1,6857 1,4857 0,9429 1,0286

Variância 1,840336 1,635294 1,887395 1,49916 1,445378 1,416807 1,163025 1,515966 1,005042 1,652101 1,294118 2,104202 1,37479 1,408403 1,205042

Moda

1 7 12 11 10 6 12 8 11 13 15 17 11 12 17

2 3 4 4 4 10 6 10 6 5 2 2 6 5 2

3 6 4 4 5 1 2 2 2 3 2 1 3 3 1

4 5 1 2 2 4 1 1 2 0 2 1 1 1 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σvar itens 22,44706

var total resp 188,5849

α itens 0,9439

Respondentes
Questões

Total Média Variância
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7.4 PLANILHAS-CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO MOMENTO-

PRODUTO DE PEARSON 

 

Quesito importância 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

1 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

2 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000

3 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

5 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

6 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

7 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000
8 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000

10 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

11 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

12 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

13 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

14 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

15 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000

16 4,0000 4,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

17 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000

18 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

19 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

20 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

21 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000

22 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

23 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

24 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000

25 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000
26 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000

27 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

28 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

29 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000

30 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 3,0000 4,0000 2,0000 4,0000

31 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

32 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

33 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000

34 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 0,0000

35 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

5 1,00 0,73 0,41 0,34 0,54 0,14 0,19 0,45 0,20 0,50 0,24 0,28 0,34 0,17 0,00

7 1,00 0,37 0,50 0,47 0,23 0,23 0,45 0,40 0,44 0,28 0,11 0,28 0,21 0,00

9 1,00 0,63 0,68 0,58 0,23 0,72 0,41 0,41 0,27 0,38 0,58 0,54 0,16

11 1,00 0,68 0,80 0,35 0,78 0,70 0,63 0,62 0,48 0,70 0,52 0,21

13 1,00 0,61 0,18 0,71 0,53 0,57 0,25 0,53 0,52 0,45 0,17

15 1,00 0,32 0,74 0,75 0,43 0,52 0,43 0,52 0,39 0,25

17 1,00 0,30 0,32 0,32 0,31 0,17 0,35 0,25 0,04

19 1,00 0,68 0,76 0,60 0,48 0,59 0,44 0,11

21 1,00 0,49 0,57 0,38 0,34 0,39 0,22

23 1,00 0,66 0,37 0,58 0,39 0,14

25 1,00 0,37 0,46 0,58 0,10

27 1,00 0,53 0,57 0,14

29 1,00 0,51 0,18

31 1,00 0,09

33 1,00

Perguntas

P
e
rg

u
n

ta
s

R
e
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p
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d
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n

te
s

Perguntas
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Quesito intensidade 
 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

1 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

2 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 2,0000 0,0000 3,0000 1,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000
8 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000

9 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000

10 4,0000 2,0000 0,0000 3,0000 4,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 2,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000

11 4,0000 1,0000 0,0000 0,0000 4,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

15 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 0,0000 0,0000

16 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000

17 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,0000 2,0000

18 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 1,0000

19 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 0,0000 2,0000

20 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,0000 1,0000

21 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

22 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000

23 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

24 4,0000 3,0000 1,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000

25 0,0000 4,0000 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 3,0000 1,0000 0,0000
26 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000

27 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

28 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 0,0000

29 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000

30 3,0000 3,0000 0,0000 1,0000 3,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000

31 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 1,0000 2,0000

32 4,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000

33 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000

34 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000

35 2,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,0000 2,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

6 1,00 0,44 0,37 0,49 0,77 0,54 0,52 0,40 0,40 0,40 0,21 0,26 0,27 0,34 0,39

8 1,00 0,49 0,73 0,36 0,59 0,62 0,65 0,56 0,48 0,49 0,58 0,64 0,44 0,49

10 1,00 0,66 0,40 0,45 0,57 0,69 0,62 0,32 0,45 0,38 0,55 0,51 0,49

12 1,00 0,53 0,72 0,69 0,75 0,68 0,60 0,65 0,71 0,77 0,55 0,59

14 1,00 0,62 0,64 0,48 0,43 0,36 0,28 0,31 0,32 0,51 0,48

16 1,00 0,46 0,63 0,44 0,50 0,39 0,50 0,55 0,74 0,48

18 1,00 0,64 0,49 0,49 0,55 0,41 0,44 0,36 0,57

20 1,00 0,68 0,66 0,71 0,70 0,74 0,63 0,64

22 1,00 0,57 0,67 0,66 0,73 0,56 0,50

24 1,00 0,72 0,56 0,67 0,53 0,54

26 1,00 0,77 0,75 0,39 0,52

28 1,00 0,82 0,37 0,30

30 1,00 0,55 0,56

32 1,00 0,59

34 1,00

Perguntas

R
e
s
p
o
n
d
e
n
te

s

Perguntas

P
e
rg

u
n
ta

s
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7.5 PONTUAÇÕES TOTAIS DE CADA FATOR (IMPORTÂNCIA + INTENSIDADE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 Política de SST 130 85 215 7,83 7,83

F2
Autoridades e responsabilidades relativas à 

gestão de SST
128 80 208 7,57 15,40

F3
Identificação dos perigos, avaliação e controle dos 

riscos
135 63 198 7,21 22,61

F4 Objetivos de SST mensuráveis 129 69 198 7,21 29,82

F5
Programa de treinamento e conscientização 

abrangente
130 62 192 6,99 36,81

F6
Procedimento para investigação de incidentes, 

acidentes e não-conformidades
126 59 185 6,73 43,54

F7

Documentos de SST sobre os procedimentos, 

instruções de trabalho, requisitos técnicos, 

requisitos legais e registros de desempenho.

125 60 185 6,73 50,28

F8

Comitê de SST para provê a  comunicação, 

representação e consulta aos empregados sobre 

os assuntos de SST

119 66 185 6,73 57,01

F9
Procedimento técnico-administrativo para a gestão 

do acidente de trabalho
125 59 184 6,70 63,71

F10
Procedimento documentado para identificação e 

acesso à legislação e normas técnicas de SST
126 57 183 6,66 70,37

F11
Rotinas operacionais para o controle de atividades 

críticas
132 43 175 6,37 76,74

F12 Plano de resposta a emergências 127 43 170 6,19 82,93

F13
Análise crítica pela alta administração da eficácia 

do SGSST
126 36 162 5,90 88,83

F14
Procedimentos para o monitoramento proativo e 

reativo de SST
120 35 155 5,64 94,47

F15 Auditorias periódicas do SGSST 119 33 152 5,53 100,00

2747 100Total

SOMA DA PONTUAÇÃO ENTRE IMPORTÂNCIA E INTENSIDADE DOS FATORES

Fatores Importância Intensidade Pontuação total % % Acum
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7.6 TABULAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (QUESTIONÁRIO 

“FINAL”) APLICADO AOS RESPONDENTES 

 

 

 

 


