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“Já ancorado na Antártida, ouvi ruídos que 

pareciam de fritura. Pensei: será que existem 

chineses fritando pastéis? Eram cristais de água 

doce congelada que faziam aquele som quando 

entrava em contato com a água salgada. O efeito 

era belíssimo. Pensei em fotografar, mas falei para 

mim mesmo: Calma, você terá muito tempo para 

isso… Nos 365 dias que se seguiram, o fenômeno 

não se repetiu. Algumas oportunidades são únicas”. 

(Almir Klink) 
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RESUMO 

 

Um dos grandes desafios dos tempos modernos consiste em gerar estruturas 

organizacionais que contribuam para a satisfação, crescimento e desenvolvimento humano 

enquanto também contribuem para a lucratividade e produtividade de uma organização. 

Como forma de se manterem competitiva no mercado, as empresas estão se 

conscientizando naturalmente da necessidade em alcançar e realizar desempenho 

satisfatório em relação à segurança e à saúde de seus empregados.  O presente estudo tem 

como objetivo analisar a percepção comportamental das equipes de manutenção de 

integridade estrutural como ferramenta para evitar acidente no trabalho. A Gestão da 

Manutenção está engajada numa nova evolução, mesmo uma revolução com novas 

perspectivas e questões no âmbito das empresas, assim como novos desafios a serem 

enfrentados por cada um de seus responsáveis. Para tal foi realizada uma análise das 

mudanças de comportamento das equipes e fatores prioritários que motivaram os 

empregados a focarem nas atividades de modo a evitar acidentes no trabalho, assim a cada 

dia o acidente está voltado ao erro humano. A metodologia utilizada foi baseada em uma 

revisão bibliográfica e na pesquisa de campo. A pesquisa desencadeou em um estudo de 

caso em uma Indústria do Setor de Mineração, localizada na região Sudeste, Minas Gerais. 

Foi baseada na coleta de dados, através da aplicação de um questionário estruturado, como 

principal ferramenta. Os resultados apresentam a percepção das equipes referente ao 

principio da evolução comportamental em segurança no trabalho. Como conclusão 

verificou-se que a redução de acidentes no trabalho esta voltada a um processo de mudança 

de comportamento, onde é possível afirmar que a principal mudança foi a adoção do 

cuidado genuíno, “cuidar de você, cuidar do outro e deixar que cuidem de você”. 

Palavras-Chave: Gestão de Manutenção. Gestão Comportamental. Gestão de Pessoas. 

Sistemas de Gestão. Gestão de Segurança do Trabalho. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

One of the great challenges of modern times is to generate organizational structures that 

contribute to satisfaction, growth and human development while also contributing to the 

profitability and productivity of an organization. In order to remain competitive in the 

market, companies are naturally aware of the need to achieve and deliver satisfactory 

performance in relation to safety and health of its employees. This study aims to analyze 

the behavioral perception of structural integrity maintenance teams as a tool to prevent 

accidents at work. The Maintenance Management is engaged in a new development, even 

a revolution with new perspectives and issues in the companies, as well as new challenges 

to be faced by each of its officers. For such an analysis was performed of the behavior 

change of teams and priority factors that motivate employees to focus on activities to avoid 

accidents at work, and every day the accident is geared to human error. The methodology 

used was based on a literature review and field research. The research triggered in a case 

study in an Industry Mining, located in the Southeast, Minas Gerais. It was based on the 

collection of data through the application of a structured questionnaire as the main tool. 

The results show the perception of the teams regarding the principle of behavioral evolution 

in safety. In conclusion it was found that the reduction of accidents at work is geared to a 

behavior change process, where it can be said that the main change was the adoption of 

genuine care, "take care of you, take care of each other and leave to take care of you". 

Keywords: Maintenance Management. Behavioral management. People management. 

Management Systems. Work Safety Management. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 - Considerações Iniciais 

 

A Gestão da Manutenção chegou ao nível de avanço que permite maiores 

produções e investimentos em instalações industriais, consequentemente o risco aumentou, 

e para que os empregados aceitem esse risco, é necessário diminuir a severidade e a 

frequência desses perigos, pois a aceitabilidade ou critério de tolerância não devem ser 

impostos às pessoas, mas sim estabelecido como resultado de um processo democrático e 

de interatividade. O ser humano está no centro do processo de trabalho, o erro cometido 

pelo homem, é uma possibilidade em todas as atividades em que atua. A nova visão de erro 

humano representa um movimento substancial entre os campos de fatores humanos e 

segurança organizacional e encoraja a investigação dos fatores que facilmente 

desapareceriam por trás do rótulo de ''erro humano” (por exemplo, deficiências 

organizacionais, problemas de projeto e falhas processuais). O raciocínio é que o erro 

humano não é uma explicação para o fracasso, mas exige uma explicação [...]. (DEKKER 

2002, “p.372”). 

Todo acidente tem a sua importância; todo ele prove da ocorrência de um (ou mais) 

evento não planejado. Este evento deveria ser rastreado, diagnosticado e, ações preventivas 

para evitar a sua repetição deveriam ser efetivamente implementada. Caso isto ocorresse 

de modo adequado, certamente o número de acidentes iria cair drasticamente. (GIFFONI, 

2004, p.18). 

De acordo com a norma BS OHSAS 18001 : 2007, p.5 incidente é um “evento 

relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença (independentemente da gravidade) 

ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido”. O acidente é considerado um incidente que 

resultou em lesão, doença ou fatalidade. Segundo norma ABNT NBR ISO 31000 (2009, 

p.20) “o monitoramento e a análise crítica da empresa devem englobar todo o processo de 

gestão de riscos, inclusive a análise de incidentes e quase incidentes”.  

Aprimorar e desenvolver competências através da gestão de pessoas leva a um alto 

nível de efetividade nos relacionamentos profissionais e interpessoais, que proporciona 



17 

 

melhoria no comportamento, liderança, resolução de conflitos, nos processos decisórios e 

na comunicação. 

Segundo Geller (1994), quando se pergunta as pessoas se a segurança é uma 

prioridade, a maioria responde que “sim”, mas ao mesmo tempo concordam que o ideal 

seria que fosse um valor e não uma prioridade. Mas por quê? Ainda segundo o autor, as 

prioridades mudam de acordo com o contexto dependendo da situação, já́ os valores 

permanecem constantes. Faz-se, portanto necessário o entendimento, pelo gestor de 

segurança e saúde ocupacional, quanto aos aspectos relacionados às decisões nos níveis 

estratégico e tático concernente ao desempenho em sua área de atuação. 

O processo de trabalho deve ser seguro e saudável, não se constituindo em ameaça 

à integridade do ser humano. Partindo desse principio, o acidente no trabalho torna-se 

controlado pelo trabalhador uma vez que seus atos são opcionais. 

1.2 - Formulação da Situação Problema 

 

A diversidade das atividades faz com que diariamente os trabalhadores reflitam 

sobre os riscos nas atividades que irão desenvolver. 

Conforme Michel Llory (1999), o conhecimento da atividade no cotidiano, anterior 

ao de acidentes permitiria vincular as situações comuns de trabalho a situações 

excepcionais acidentais. Vincular antecedentes ao acidente. Existem “elementos 

patogênicos” nas instituições suscetíveis de degenerar em situações pré-acidentais ou 

acidentais. Em outras palavras, “terrenos favoráveis” aos acidentes preexistem ao acidente. 

A análise de segurança consiste em identificar e reduzir estes fatores de riscos: sobrecarga 

de trabalho, contradições entre produtividade e segurança, falta de meios técnicos e /ou de 

efetivos, ausência de regulação dos desvios entre a segurança prescrita e práticas reais, falta 

de cooperação e comunicação etc. Estes fatores de riscos vinculados a situações precisas 

de trabalho são tanto sinais precursores de um acidente grave quanto de um acidente. A 

falta de dados relativos aos fatores humanos e ao trabalho durante um acidente, em sua 

experiência subjetiva, tem seu corolário na mesma falta de dados anteriores às situações de 

forte perturbação do sistema sócio técnico. As atividades que foram realizadas, nos leva a 

ter alto confiança e dispersão em relação aos risco em que estará exposto. Frequentemente 

nas instalações industriais são elaborados planejamentos para ter sucesso, sem que haja 
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acidentes. Por este motivo cabe o questionamento: O que leva um trabalhador a se 

acidentar? 

Realizando uma análise das mudanças de comportamento das equipes e fatores 

prioritários que motivam os empregados a focarem nas atividades de modo a evitar 

acidentes no trabalho, assim a cada dia o acidente está voltado ao erro humano. 

Para Botomé (2001), o que pode ser chamado de mudança de comportamento é a 

possibilidade de fazer novas sínteses comportamentais, isto é, reorganizar as relações que, 

estabelecidas entre as variáveis, compõem o comportamento de forma a modificar seu 

resultado; consiste em estabelecer novas relações entre um organismo, o meio em que atua 

e as consequências da sua atuação. As mudanças de comportamento podem estar ligadas a 

fatores internos e externos a empresa, para isso é necessário identificar as variáveis das 

quais o comportamento é função (internos e externos) e criar condições para que as relações 

existentes entre elas possam ser reorganizadas alterando o resultado desse comportamento. 

Atualmente o setor de segurança e saúde ocupacional nas empresas está ligado 

diretamente aos indicadores como: Doenças ocupacionais e afastamentos, risco da 

atividade de acordo com a gravidade e número de absenteísmo nas áreas. Mediante aos 

resultados obtidos são geradas melhorias contínuas nas áreas em busca da diminuição de 

acidentes e atendimentos a requisitos legais.  

Segundo Hall (2002): 

Normalmente os profissionais da área ficam restritos ao nível 

operacional, tratando apenas dos procedimentos operacionais e 

instruções de trabalho, e poucas organizações têm a 

preocupação com seu gerenciamento. Para evoluir desse estágio 

restrito e ir além dele, numa concepção pró-ativa, é preciso, 

criar mecanismos para possibilitar sua gestão integrativa com 

os recursos organizacionais que o levem à capacidade para 

‘fazer, saber fazer e fazê-lo de maneira integrativa com as partes 

que compõem o sistema global’. Isso nos remete à análise 

ambiental, considerando-se os vários ambientes (interno, de 

tarefa e macroambiente. (Prentice Hall 2002). 

Nesse contexto se tem a seguinte situação problema para refletir: Como a mudança 

de comportamento pode melhorar o desempenho na gestão de segurança do trabalho nas 
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equipes de manutenção?  

1.3 - Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1 - Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a percepção comportamental das 

equipes de manutenção de integridade estrutural como ferramenta para evitar acidente no 

trabalho.  

1.3.2 - Objetivos Específicos 

 

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

específicos:  

 Analisar a importância da gestão da manutenção como estratégia para evitar acidentes 

do trabalho. 

 Identificar e analisar a influência do erro humano nos cenários dos acidentes no 

trabalho. 

 Identificar e analisar os fatores internos e externos referente ao comportamento dos 

empregados na área de manutenção. 

 Analisar a eficácia dos itens proativos, identificar e analisar os principais GAP’s 

relacionados aos acidentes no trabalho. 

1.4 - Questões da Pesquisa 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo para compreender: 

Como está a percepção comportamental dos empregados em relação ao 

gerenciamento de segurança da empresa? 

Qual é a percepção das equipes de manutenção quanto a evolução comportamental 

em segurança do trabalho? 

Qual é o nível de maturidade das equipes quanto a este processo? 

Quais os modelos de gestões de segurança aplicados? 

 

GAP – É uma palavra inglesa que significa lacuna, vão ou brecha. A palavra também é utilizada como significado de diferença. Fonte: 

http:\\www.significados.com.br/acesso: 05 de outubro 2015, 22:14hs. 
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 Esta pesquisa focada pretende contribuir no desenvolvimento comportamental 

visando um impacto positivo para evitar acidentes no trabalho. 

Acrescentando-se a questão sobre o uso das ferramentas proativas aplicadas nas 

equipes considerando como foco o desenvolvimento das pessoas para evitar acidentes nas 

áreas de manutenção. A escolha da área de manutenção a ser estudada se deve ao fato de 

ser um ramo de atividade necessária para o processo produtivo dentro da empresa. A 

empresa analisada está localizada em uma cidade do interior da região sudeste do Brasil.  

Apesar do planejamento/programação das atividades serem exercidos diariamente 

há uma diversidade de tarefas devido à atuação ser em manutenção e não em um processo 

de produção em série/massa. 

A indústria é certificada segundo as normas de qualidade ISO 9001, 14001 e está 

em implantação o Sistema de Gestão em Saúde, Segurança e Meio Ambiente, visando obter 

a certificação OHSAS 18001.  

1.5 - Delimitação da Pesquisa 

 

Há delimitação da pesquisa quanto à sua amplitude: concentrou-se a atenção nos 

aspectos comportamentais que influenciaram na redução de acidentes no trabalho. Como 

universo a ser estudado, foi determinada pelo fato do autor deste trabalho possuir 

envolvimento direto com a empresa estudo dessa pesquisa, pelo fato de pertencer ao quadro 

de empregados há 18 anos, dentre os quais, esses 18 anos integra a equipe de engenharia 

de manutenção, lidando diariamente com as questões da ordem da gestão de manutenção 

apontadas nesse presente estudo. 

1.6 - Organização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa é composta por cinco capítulos: 

O primeiro capítulo, expõe ao leitor uma visão geral do tema abordado ao longo do 

estudo, sua questão-problema, seus objetivos, a delimitação do estudo e sua relevância 

científica e organizacional, por ser um tema atual e ligado diretamente ao planejamento 

estratégico da empresa. 

O capítulo dois apresenta uma revisão literária dos temas: Gestão de manutenção, 

gestão comportamental, gestão de pessoas, sistemas de gestão e a gestão de segurança do 

trabalho. Após a investigação dos temas, encerrando o capítulo, estes são apresentados em 

um quadro, com o propósito de demonstrar sua correlação com os objetivos específicos já 
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expostos introdutoriamente, os quais, por sua vez, buscam propiciar fundamentação à 

resposta da questão-problema, bem como atender ao objetivo geral desta pesquisa.  

 

O capítulo terceiro trata da metodologia da pesquisa, procedendo à caracterização 

de sua estrutura, que envolve: classificação da pesquisa; instrumento de coleta de dados; 

universo e amostra; análise e tratamento dos dados.  

O quarto capítulo apresenta o estudo de caso. 

Por fim, o quinto apresenta as conclusões e recomendações. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA  

 

 Moggi e Burkhard (2000) consideram que para obter sucesso nos negócios de uma 

empresa, na produtividade, qualidade, segurança, rentabilidade, imagem é no ser humano 

que se deve investir, pois ele é a origem de todo o processo de transformação, desde o mais 

simples operário até o presidente da empresa. Cada um em seu nível contribui com sua 

essência para dar vida a uma identidade que é maior do que ele próprio: a empresa. Se 

obtiver a excelência das pessoas, a excelência empresarial será uma consequência. Nada é 

tão permanente quanto a mudança, sendo esse um fenômeno de aprendizagem coletiva 

exclusive de cada unidade de negócio, pois quem aprende são as pessoas, individualmente 

e em grupo.   

2.1 - Gestão da Manutenção              

 

A Gestão da Manutenção está engajada numa nova evolução, talvez mesmo uma 

revolução com novas perspectivas e questões no âmbito das empresas, assim como novos 

desafios a serem enfrentados por cada um de seus responsáveis. Porém, a passagem de uma 

Manutenção tradicional dos equipamentos para a Gestão de Ativos Industriais claramente 

tomou forma, principalmente no cenário atual de desaceleração de investimentos.  

De acordo com Kardec & Nascif (2009), a importância de “pensar e agir 

estrategicamente”, para que a atividade de manutenção se integre de maneira eficaz ao 

processo produtivo, contribuindo, efetivamente, para que a empresa caminhe rumo à 

Excelência Empresarial. 

Essa nova postura é fruto de novos desafios que se apresentam para as empresas 

neste novo cenário de uma economia globalizada e altamente competitiva, onde as 

mudanças se sucedem em alta velocidade e a manutenção, como uma das atividades 

fundamentais do processo produtivo, precisa ser um agente proativo. 

Segundo Alan kardec Pinto (2013), neste cenário não existem mais espaços para 

improvisos e arranjos: competência, criatividade, flexibilidade, velocidade, cultura de 

mudança e trabalho em equipe são as características básicas das empresas e das 

organizações que têm a competitividade como razão de ser de sua sobrevivência. Para as 

pessoas, estas características são essenciais para garantir a sua empregabilidade. A 

condução moderna dos negócios requer uma mudança profunda de mentalidade e de 

posturas. A gerência moderna deve estar sustentada por uma visão de futuro e regida por 
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processos de gestão onde a satisfação plena de seus clientes seja resultante da qualidade 

intrínseca dos seus produtos e serviços e a qualidade total dos seus processos produtivos 

seja o balizador fundamental. Ao invés de se falar em “mudança de cultura”, que é um 

processo lento não condizente com as necessidades atuais, é preciso que a gestão 

implemente uma “cultura de mudança”, onde o inconformismo com a perpetuação de 

paradigmas e de práticas seja uma constante.  

Já que a questão da segurança operacional é tratada quando é abordada a questão 

da confiabilidade; todavia, não pode ser esquecida que a falta de segurança pessoal pode 

trazer prejuízos à segurança operacional, se as causas da ocorrência estiverem ligadas à 

imprudência ou mesmo à falta de conhecimento técnico e da instalação. 

Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), segurança tem que ser inerente. 

Todos os processos de manutenção que podem apresentar perigo, tanto para a mão-de-obra 

como para os clientes, devem ter acesso liberado somente a pessoas autorizadas. 

2.1.1 - Planejamento 

 

 Conforme Viana (2002), a presença de equipamentos cada vez mais sofisticados e 

de alta produtividade faz a exigência de disponibilidade ir às alturas, os custos de 

inatividade e subatividade se tornaram altos, bem altos. Então não basta se ter instrumentos 

de produção, é preciso saber usa-los de forma racional e produtiva. Baseadas nesta ideia as 

técnicas de organização, planejamento e controle nas empresas sofreram uma tremenda 

evolução. 

 Conforme Kardec & Nascif (2009), o planejamento é uma etapa importantíssima, 

independente do tamanho e da complexibilidade deles. Pode ser feito em um tempo muito 

curto (quando existe padrão definido pela própria repetição de serviços rotineiros, ou 

demandar meses de trabalho de uma equipe – planejamento de uma parada ou revamp de 

unidade). Este são eventos críticos, e a sua operacionalização é composta por diversas 

atividades: de natureza operacional, que vai permitir a liberação e a execução dos serviços 

propostos, serviços de engenharia para execução de novos projetos, atividades de 

manutenção realizadas por mão de obra especializada em mecânica, elétrica, 

instrumentação, solda, ou serviços complementares, como é o caso de montagem de 

andaimes, uso de guindastes e outros que permitam a execução das tarefas. 

 Normalmente, o planejamento executa as seguintes atividades: 
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 Detalhamento dos serviços: Nesta fase são definidos as principais tarefas que 

compõem o trabalho, os recursos necessários e qual o tempo estimado para cada uma delas. 

Define-se também a dependência entre as tarefas. 

 Microdetalhamento: São incluídas ferramentas, máquinas de elevação de carga e 

máquinas operatrizes, que podem se constituir em gargalos ou caminhos críticos na cadeia 

da programação. 

 Orçamentação dos Serviços: Normalmente os sistemas possuem um método de 

orçamentação e apropriação dos custos. 

Facilitação dos serviços: É uma sistemática que visa aumentar a produtividade nos 

serviços de manutenção. Consiste na análise prévia dos serviços a serem executado, 

fornecendo informações básicas aos executantes, de modo que eles não percam tempo indo 

e vindo do local de trabalho para buscar ferramentas, analisar desenhos ou consultar 

catálogos. Um dos principais pontos analisados são os aspectos de segurança – 

recomendações importantes, aos executantes, relacionadas as condições dos serviços e 

também os dados sobre o equipamento, bem como informações do produto, temperatura, 

pressão, vazão, entre outros. 

2.1.2 – Tipos de Manutenção 

 

Conforme Kardec & Nascif (2009), existe uma variedade muito grande de 

denominações para classificar a atuação da manutenção. Não raramente essa variedade 

provoca certa confusão na caracterização nos tipos de manutenção. 

Algumas práticas definem os tipos principais de manutenção: 

 

 Manutenção corretiva: é a atuação para correção da falha ou do desempenho 

menor do que o esperado, deste modo a ação principal na manutenção corretiva 

é corrigir ou restaurar as condições de funcionamento do equipamento ou 

sistema. Esta manutenção pode ser dividida em duas classes: 

- Manutenção corretiva não planejada: é a correção da falha de maneira 

aleatória, onde também é conhecida simplesmente como emergencial. 

- Manutenção corretiva planejada: é a correção do desempenho menor do que o 

esperado ou correção da falha por decisão gerencial. Normalmente a decisão 

gerencial se baseia na modificação dos parâmetros de condição observados pela 
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manutenção preditiva. Um trabalho planejado é mais barato, mais rápido e mais 

seguro do que o trabalho não planejado e sempre será de melhor qualidade. 

 

 Manutenção preventiva: é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a 

falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado 

baseado em intervalos definido de tempo. Inversamente a politica de 

manutenção corretiva, a manutenção preventiva procura obstinadamente evitar 

a ocorrência de falhas, ou seja, procura prevenir. 

 

 Manutenção preditiva: é a atuação realizada com base na modificação de 

parâmetros de condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma 

sistemática. Através de técnicas preditivas é feito o monitoramento da condição 

e a ação de correção, quando necessária, é realizada através de uma manutenção 

corretiva planejada. 

 

 Manutenção detectiva: é a atuação efetuada em sistema de proteção, comando 

e controle, buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal da 

operação e manutenção.  

 

 Engenharia de manutenção: esta é uma quebra de paradigma na manutenção. 

Praticar a engenharia de manutenção significa uma mudança cultural. 

Engenharia de manutenção significa perseguir benchmarks, aplicar técnicas 

modernas, estar nivelado com a manutenção do primeiro mundo. 

 

2.2 - Gestão Comportamental 

 

 

Uma expressão é bastante comum nos debates acerca de aspectos humanos relativos 

à prevenção de acidentes de trabalho: mudança de comportamento. Tão utilizada e com 

tantas finalidades que se torna raro chegar a um nível de análise em que os debatedores 

perguntem a si mesmos: Afinal, o que realmente significa mudar comportamento? É 

possível criar um treinamento ou evento que mude o comportamento das pessoas? Bley 

(2014).  
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 De acordo com DE-jours (1999) e Davies e Shackleton (1977) o homem é o 

elemento relativamente estável no processo, pois de nada adiante capacete de última 

geração se o trabalhador não souber ou não quiser coloca-lo (adequadamente) em sua 

cabeça. Essa é uma grande interrogação do mundo da segurança: O que separa os 

equipamentos modernos, as orientações dadas nos treinamentos, às normas e 

procedimentos de trabalho da atuação concreta dos trabalhadores. (Bley 2014). 

 Desta forma, é desejável que os trabalhadores tenham um comportamento seguro e 

como resultado a não ocorrência de um acidente. Uma análise comportamental significa 

identificar as variáveis do ser humano que varia de empregado para empregado. O 

comportamento é de cada indivíduo.  

Conforme Knapik, Janete (2012), o comportamento do homem nas organizações 

depende de duas dimensões de analise: a dimensão das variáveis pessoais, como a 

personalidade de cada individuo, a sua motivação interna, a sua percepção e valores que 

acredita, e a dimensão das variáveis da empresa, como o ambiente de trabalho, as regras, 

as politicas internas, os métodos de trabalho, as recompensas e punições, e o grau de 

confiança que a instituição deposita em suas equipes. A figura 01 representa as variáveis 

que influenciam o comportamento humano nas organizações. 

 

Figura 01 – As variáveis que influenciam o comportamento humano nas organizações 

Fonte: Knapik, Janete (2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barret (2000) afirma que ao se identificar os padrões específicos de consciência que 

trazem sucesso ao indivíduo, se pode compreender como as organizações têm sucesso. Para 

se compreender os padrões individuais e, consequentemente, aplicá-los às organizações, 

Barret recorreu à obra de Maslow (2003), a pirâmide da hierarquia das necessidades 
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humanas. A partir daí, Barret acrescentou quatro diferentes estágios na pirâmide de 

Maslow para atingir a auto realização que são: transformação, coesão, comunidade e 

sociedade, pois achou que a hierarquia estava incompleta. Até o nível 5 de motivação, a 

teoria de Barret corresponde à hierarquia de necessidades de Maslow (2003). A partir de 

então, acrescenta os outros níveis ligados ao crescimento pessoal e espiritual.  

Na figura 2 são descritos Os Sete Níveis de Consciência Organizacional 

identificado por Barret (2000):  

 

Figura 02 – Os Sete Níveis de Consciência Organizacional 

Fonte: Barret (2000). 

 

 

 

Os níveis de consciência organizacional possuem as seguintes características, de 

acordo com Barret (2000):  

Nível 1: Sobrevivência – Nesse nível as organizações têm o foco em assuntos financeiros 

e crescimento organizacional. Os valores que fazem parte desse nível são: lucro, valor do 

acionista, saúde e segurança do colaborador.  

As empresas que se localizam nesse estágio costumam ver as pessoas e a Terra 

como recursos a serem explorados, não gostam de se adaptar a regulamentos externos, e 

sentem-se mal com qualquer regra que as limite de ganhar dinheiro. 
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Nível 2: Relacionamento – a principal característica desse nível é a necessidade de 

relacionamentos harmoniosos entre os colaboradores, clientes e fornecedores, sem os 

quais, a sobrevivência fica comprometida. Os valores fortes desse nível são: a comunicação 

aberta, resolução de conflito, satisfação de clientes, cortesia e respeito. Organizações muito 

presas a este nível estão mais preocupadas com o que vão receber-nos diversos 

relacionamentos, do que com o que vão dar. São fortes na tradição e imagem e fracas na 

flexibilidade e iniciativa, sendo por isso, as regras importantes.  

Nível 3: Autoestima – a empresa neste nível, está interessada nas melhores práticas, 

sistemas e processos que melhorem os métodos de trabalho; na entrega de serviços e 

produtos; tem desejo de grandeza; e considera a administração uma ciência. Os Valores 

deste nível são: produtividade, administração do tempo, eficiência, crescimento 

profissional, desenvolvimento de habilidades e qualidade.  

As empresas consolidam o nível 3 desenvolvendo estruturas, sistemas e processos 

que tragam ordem e eficiência à organização.  

 

Nível 4: Transformação – foco em renovação e aprendizado contínuos, autoconhecimento 

e no desenvolvimento de novos produtos e serviços. A partir deste nível, não há valores 

limitadores e as organizações o dominam quando aprendem a equilibrar as necessidades 

externas da corporação com as necessidades dos colaboradores.   

Nível 5: Coesão Interna – a organização que se localiza nesse nível está interessada em 

construir coesão interna e um senso de espírito comunitário dentro dela mesma. As 

corporações nesse estágio alinham as motivações individuais de todos os colaboradores à 

visão global da corporação. O resultado é a coesão interna. Inclui valores como: confiança, 

integridade, honestidade, consciência de valores, cooperação, excelência, transparência, 

igualdade e justiça. Os subprodutos derivados destes valores são prazer, entusiasmo, 

paixão, compromisso e criatividade.   

Nível 6: Comunidade – foco no aprofundamento e fortalecimento das relações internas e 

da conexão externa. Para isso, as empresas ajudam na sustentação da economia local, 

realizando auditorias ambientais e sociais, colaborando com outras empresas, criando 

oportunidades para que os colaboradores façam a diferença na comunidade e vai além de 
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apenas obedecer a lei, ao lidar com suas responsabilidades.  Dentro da organização, inclui 

valores como desenvolvimento de liderança, mentoring, e coaching. Externamente, este 

nível inclui valores como colaboração do cliente e do fornecedor, parcerias, alianças 

estratégicas, envolvimento da comunidade e consciência ambiental. 

Nível 7: Sociedade - é o nível mais alto de conexão interna e externa e seu foco básico é a 

responsabilidade social e o serviço à humanidade e ao planeta, devido ao reconhecimento 

de que há estreita relação entre a vida, a necessidade das pessoas e das instituições 

assumirem seu papel para o bem estar de todos. Dentro da organização, inclui valores 

como: visão, sabedoria, perdão e compaixão. Externamente inclui valores como: ética, 

justiça social, direitos humanos, paz e preocupação com gerações futuras, todos ligados ao 

desenvolvimento sustentável.  

Todas essas conceituações demonstram que os valores constituem uma importante 

variável na compreensão e definição da cultura organizacional, cultura essa reconhecida 

enquanto processo de socialização por meio do sistema de valores.  

2.3 - Gestão de Pessoas 

 

 O principal papel do gestor é o desenvolvimento de pessoas em que se considera 

nos seguimentos pessoais e profissionais, ultrapassando o conhecimento técnico e 

ampliando a visão para o desenvolvimento psicológico. 

Conforme Knapik, Janete (2012), as organizações são formadas por talentos 

humanos que, assim como as empresas, tem objetivos que vão além da busca por uma 

remuneração condizente com sua função. A empresa e individuo precisam estabelecer uma 

relação de “ganha-ganha”, uma parceria que renda frutos e crescimento tanto para a 

empresa, aumentando seus lucros e oportunidades de negócios, quanto para o indivíduo, 

trazendo satisfação de necessidades, como desenvolvimento profissional, aumento do 

poder aquisitivo, oportunidade de enfrentar desafios, etc.  

  O tempo todo, as pessoas estão interagindo umas com as outras por meio de olhar, 

no sorriso, da postura corporal de aproximação ou de defesa, de um gesto espontâneo ou 

intencional. Toda interação passa uma mensagem, comunica algo. 

 É comum alguém se deixar guiar pela primeira impressão que teve de uma pessoa. 

Este contato inicial está condicionado por diversas experiências anteriores, fatores 
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psicológicos e preconceitos internalizados, que criam um clima favorável ou desfavorável 

para ambos, os lados da interação e condicionam o comportamento de aceitação ou de 

afastamento.  

Quem alguma vez não disse: “eu não imaginava que você fosse assim!”, “ Puxa, 

mas você, hein, parecia tão calminho?”, “Mas você pensava isso de mim?”. Quantas vezes 

uma pessoa pode ser vitima de impressões equivocadas ou, então, ter ela mesma uma 

imagem irreal de outras. É frequente que a impressão a respeito do outro mude quando o 

conhece um pouco mais. Porém, para isso, é necessário dá uma chance para que esse 

conhecimento aconteça antes de rotula-la ou diagnosticá-la, colocando um ponto final na 

percepção, sem oportunidade para confirmar ou modificar a primeira impressão. 

É possível que as relações interpessoais e o clima psicológico do grupo influenciam 

o ambiente de trabalho? Sem dúvida! O clima percebido e a qualidade das relações podem 

instaurar uma esfera agradável estimulante no trabalho, ou desagradável ou inibidora, ou 

mesmo instigar ou neutralizar a criatividade. Os gestores e as equipes de trabalho 

dependem dessas competências relacionais para conquistar a sinergia de esforços na busca 

de sucesso da organização.  

As implicações da personalidade e das emoções das pessoas na prática dos gestores 

são descritas por Robbins (2002, p. 88-108).  Esses não devem negligenciar nas pessoas 

suas características e personalidade, adequando ao posto de trabalho, afim de inserir a 

pessoa certa no lugar certo. A personalidade, para Robbins, é o resultado de estímulos do 

ambiente (família, sociedade, escola, comunidade religiosa, etc.) e dos fatores hereditários, 

que são moderados e modificados pelas situações e pelo auto conhecimento.  

A figura 03 a seguir, exemplificará o que Robbins (2002) apresenta: 
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Figura 03 – Personalidade 

Fonte: Robbins (2002)  

 
 

As pessoas levam seus passos de personalidade para as equipes de trabalho, 

características pessoais que vão interagir com as de outras pessoas, às vezes similares ou 

mesmo opostas. Essa interação depende dessas características pessoais, que interferem no 

processo de percepção de si mesmo, dos outros e do ambiente.  

A percepção é pessoal, única e subjetiva, resultado das experiências vivenciadas e 

codificadas. As relações interpessoais sofrem interferências das nossas percepções, mas 

um processo de autoconhecimento ajuda a lidar com as novas emoções e limitações e a 

aceitar conviver com as emoções e limitações do outro. Este é um dos grandes desafios dos 

gestores: instigar, provocar o autoconhecimento, que é individual, e também estimular o 

desenvolvimento e o amadurecimento da interação, da sinergia e das relações, aspectos que 

se referem ao coletivo. 

Conforme Knapik Janete (2012) O trabalho em equipe atende a necessidade 

individual de inserção em grupos e enfrentamento de desafios e a necessidade 

organizacional de atingir resultados e objetivos que garantam a continuidade da empresa. 

Para que haja senso de equipe é importante que se preocupem com a manutenção 

de alguns fatores que os sustentam, como: 

 Maturidade emocional nos relacionamentos: os integrantes devem aceitar 

as diferenças individuais, aprender com a diversidade, com o diferente; 

 Clareza e transparência nos objetivos: os integrantes da equipe tem que 

conhecer os objetivos, as metas da empresa; 
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 Comunicação: sensibilizar para a troca, para o feedback, para falar sobre 

sentimentos, dar e receber sugestões; 

 Conhecer prazos e recursos disponíveis: os integrantes devem ter um 

panorama do que devem fazer, de como e até quando fazer; 

 Disposição para aprender mudar: os integrantes devem aprender com os 

erros, mudar de estratégias, compartilhar conhecimentos; 

 Respeito mútuo: Os integrantes devem desenvolver uma relação de 

confiabilidade e comportamento ético; 

 Confiança: os integrantes devem acreditar na equipe e na idéia que é 

possível atingir os objetivos do grupo.  

 

2.4 - Sistemas de Gestão e a Gestão de Segurança do Trabalho 

 

A área de segurança foi criada nas empresas com o intuito de promover a saúde e 

assegurar a segurança do trabalhador. A Norma Regulamentadora NR-4 da Portaria 3.214 

de 8 de junho de 1978, obriga às empresas disporem de Serviços Especializados de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).  

De acordo com Borges (2008, p.32) “no modelo convencional da Engenharia de 

Segurança os programas de segurança são baseados em princípios limitados. 

Tradicionalmente são desenvolvidos com caráter corretivo ao invés de preventivo”. Evitar 

a recorrência de acidentes é fundamental para as empresas. Neste sentido a função 

segurança nas empresas exercida pelo SESMT deve focar esforços para a criação de 

programas de segurança voltadas ao desenvolvimento de atitudes seguras como meio de 

prevenir os acidentes de trabalho. 

Segundo De Cicco e Fantazzini (1988), as empresas vêm sofrendo, cada vez mais, 

pressões para que adotem medidas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

Devido, porém, à pouca atenção destinada pelos gestores, a grande maioria das empresas 

ainda enxerga a segurança do trabalho apenas como uma obrigação legal, focada para as 

questões do dia-a-dia das relações de trabalho, desvinculada das ações do negócio da 

empresa, que não agrega valor e nem contribui para a geração de lucro e prevenção de 

perdas financeiras. Os setores prevencionistas são considerados apenas como mais um 
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centro de custo e que, muitas vezes, atrapalham a produção devido a sua intervenção 

quando são verificados riscos nos locais de trabalho.  

Segundo Oliveira (1999), o princípio em que se fundamenta qualquer iniciativa 

gerencial é o conhecimento pleno daquilo que se gerencia. Porquanto somente se 

administra eficazmente o que se conhece, essa é a regra básica que orienta qualquer sistema 

de gestão. Tal princípio é de, certa forma, observado em nosso meio, nas ações voltadas 

para o negócio. No campo da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), nem sempre esse 

princípio é levado a termo e, quando o é, se faz de forma equivocada. 

A adoção de um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho como 

ferramenta gerencial contribui para a melhoria do desempenho da empresa em relação às 

questões de SST, atualmente uma necessidade fundamental para a empresa, trabalhadores 

e sociedade conforme já mencionado anteriormente. Na literatura, percebe-se que poucas 

organizações se dedicam a desenvolver normas sobre sistemas de gestão de segurança e 

saúde. Dentre as normas mais utilizadas pode-se citar: normas, ISO 9001, ISO 14001, BS 

OHSAS 18001. 

2.4.1 - ISO 9001: 2008 ABNT NBR, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

Sistema de Gestão e Qualidade 

 

De acordo com ABNT NBR ISO 9001:2008, convém que a adoção de um sistema 

de gestão da qualidade seja uma decisão estratégica de uma organização. O projeto e a 

implementação de um sistema de gestão da qualidade de uma organização são 

influenciados por:  

a) Seu ambiente organizacional, mudanças neste ambiente e os riscos associados com 

este ambiente; 

b) Suas necessidades que se alteram;  

c) Seus objetivos particulares; 

d) Os produtos fornecidos;  

e) Os processos utilizados; 

f) Seu porte e estrutura organizacional.  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Não é intenção dessa norma impor uniformidade na estrutura de sistemas de gestão da 

qualidade ou uniformidade da documentação.  

Os requisitos do sistema de gestão da qualidade especificados nesta Norma são 

complementares aos requisitos para produtos.  

Esta Norma pode ser usada por partes internas e externas, incluindo organismos de 

certificação, para avaliar a capacidade da organização de atender aos requisitos do cliente, 

os estatutários e os regulamentares, aplicáveis ao produto e aos seus requisitos. 

2.4.2 - ISO 14001: 2004 ABNT NBR, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

Sistema da Gestão Ambiental 

 

De acordo com ABNT NBR ISO 14001:2004, esta Norma especifica os requisitos 

relativos a um sistema da gestão ambiental, permitindo a uma organização desenvolver e 

implementar uma política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e outros 

requisitos por ela subscritos e informações referentes aos aspectos ambientais 

significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que a organização identifica como 

aqueles que possa controlar e aqueles que possa influenciar. Em si, esta Norma não 

estabelece critérios específicos de desempenho ambiental.  

Esta Norma se aplica a qualquer organização que deseje: 

a) Estabelecer, implementar, manter e aprimorar um sistema da gestão ambiental;   

b) Assegurar-se da conformidade com sua política ambiental definida; 

c) Demonstrar conformidade com esta Norma ao fazer uma auto avaliação ou auto 

declaração, ou  buscar confirmação de sua conformidade por partes que tenham interesse 

na organização, tais como clientes, ou  buscar confirmação de sua auto declaração por 

meio de uma organização externa, ou  buscar certificação/registro de seu sistema da gestão 

ambiental por uma organização externa.  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2.4.3 - OHSAS 18001: 2007 BS OHSAS, Saúde Ocupacional e Sistema de Gestão da 

Segurança 

  

De acordo com OHSAS 18001: 2007, esta Norma da Série de Avaliação da 

Segurança e Saúde no Trabalho - Occupational Health and Safety Assessment Series 

(OHSAS) - e o documento que a acompanha OHSAS 18002, Diretrizes para a 

implementação da OHSAS 18001, foram desenvolvidos em resposta à demanda de clientes 

por uma norma reconhecida para sistemas de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, 

com base na qual seus sistemas possam ser avaliados e certificados. 

A OHSAS 18001 foi desenvolvida de forma a ser compatível com as normas para 

sistemas de gestão ISO 9001:2000 (Qualidade) e ISO 14001:2004 (Ambiental), a fim de 

facilitar a integração dos sistemas de gestão da Qualidade, Ambiental e da Segurança e 

Saúde no Trabalho, se assim as organizações o desejarem. 

Esta Norma OHSAS será revisada ou alterada quando for considerado apropriado. 

As revisões serão realizadas quando forem publicadas novas edições da ISO 9001 ou da 

ISO 14001, para assegurar a continuidade da compatibilidade. 

Existe uma importante distinção entra esta Norma OHSAS, que descreve os 

requisitos dos sistemas de gestão da SST de uma organização e pode ser utilizada para 

certificação/registro e/ou para auto declaração do sistema de gestão da SST de uma 

organização, e diretrizes não certificáveis destinadas a fornecer orientação genérica a uma 

organização para estabelecer, implementar ou melhorar um sistema de gestão da SST. A 

gestão da SST abrange uma vasta gama de questões, incluindo aquelas com implicações 

estratégicas e competitivas. A demonstração de um processo bem-sucedido de 

implementação desta Norma OHSAS pode ser utilizada por uma organização para 

assegurar às partes interessadas que ela possui um sistema de gestão da SST apropriado em 

funcionamento. 

Organizações que necessitam de mais orientações genéricas sobre uma gama 

variada de questões relativas a sistemas de gestão da SST devem buscá-las na OHSAS 

18002. Qualquer referência a outras Normas Internacionais tem caráter meramente 

informativo. A figura 04 mostra o Modelo de Sistema de Gestão da SST para a Norma 

OHSAS 18001. 
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Figura 04 – Modelo de Sistema de Gestão da SST para esta Norma OHSAS 18001 

Fonte: OHSAS (18001) 

 

 

 

Esta Norma OHSAS é baseada na metodologia conhecida como PDCA (Plan-Do-

Check-Act=Planejar-Fazer-Verificar-Agir). O PDCA pode ser descrito resumidamente da 

seguinte forma:  

- Planejar: estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os resultados de 

acordo com a política de SST da organização.  

- Fazer: implementar os processos.  

- Verificar: monitorar e medir os processos em relação à política e aos objetivos de SST, 

aos requisitos legais e outros, e relatar os resultados.   

- Agir: executar ações para melhorar continuamente o desempenho da SST. 

2.4.4 - Percepção de risco 

 

Antes de apresentar os conceitos percepção de riscos disponíveis na literatura, é 

necessário conhecer alguns conceitos sobre perigo e risco.  De acordo com a OHSAS 18001 

(2007, p.5) “perigo é a fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos 

em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destas”. Na literatura, o termo risco 

tem diversos significados dependendo da disciplina científica em que é utilizado. Para 
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Slovic (1987), o risco é um atributo qualitativo definido em função da quantidade de 

informação existente sobre a ocorrência e suas prováveis consequências.  A ocorrência em 

si, define o risco e sua relação com o perigo, a partir do conhecimento humano sobre ele.  

Risco é o efeito da incerteza nos objetivos sendo que um efeito é um desvio em 

relação ao esperado – positivo e/ou negativo; os objetivos podem ter diferentes 

aspectos (tais como metas financeiras, de saúde e segurança e ambientais); 

podem aplicar-se em diferentes níveis (tais como estratégico, em toda a 

organização, de projeto, de produto e de processo); o risco é muitas vezes 

caracterizado pela referência aos eventos potenciais e às consequências, ou uma 

combinação destes; o risco é muitas vezes expresso em termos de uma 

combinação de consequências de um evento (incluindo mudanças nas 

circunstâncias) e a probabilidade de ocorrência associada; e a incerteza é o 

estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um 

evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua 

probabilidade. (NORMA BRASILEIRA NBR ISO 31.000, 2009, p.2). 

 

Conforme Carvalho, 2004 afirma que para a epidemiologia moderna, risco é a 

probabilidade dos membros de uma população específica desenvolver uma doença ou 

evento relacionado à saúde em um período de tempo sendo que neste caso, a probabilidade 

se refere aos modelos abstratos de distribuição populacionais, não redutíveis às chances de 

um indivíduo diante de um diagnóstico ou prognóstico.   

De acordo com a OHSAS 18001 (2007, p.6) “risco é a combinação da probabilidade 

de ocorrência de um evento perigoso ou exposição (ões) com a gravidade da lesão ou 

doença que pode ser causada pelo evento ou exposição (ões).“. Na visão de Brasiliano 

(2008), sob o ponto de vista empresarial, risco é o evento gerador de um impacto negativo 

na empresa capaz de impedir a criação do valor ou destruir o valor existente, gerando perda. 

Na visão de Penha (2008) o conceito de risco apresentado por Brasiliano (2008) e o de 

perigo proposto por Broder (1999) onde o perigo é considerado a origem da perda, estão 

interligados e apresentam sucinta diferenciação. Por fim, Aven (2010), a partir de revisão 

da literatura, observou que as opiniões de vários autores sobre o conceito de risco 

convergem para a relação evento - consequência(s) - probabilidade da ocorrência do evento 

perigoso. 

De acordo com Rundmo (2000) a percepção de riscos tem duas componentes: a 

cognitiva e a emocional. A percepção de riscos cognitiva está relacionada com as 

informações que recolhe e processa cognitivamente. A percepção de riscos emocional 

refere-se ao sentimento desenvolvido no indivíduo em relação à fonte de risco por ele 

identificada. A percepção de riscos é uma avaliação subjetiva, logo se atribuí um 
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determinado valor ou significado a uma situação, ou neste caso a um determinado risco e 

age-se de acordo com o valor a ele atribuído. 

A percepção de riscos, o medo e a sua manifestação emocional – a 

ansiedade – são fontes de perturbações comportamentais que afetam 

a forma de a pessoa decidir. O processamento de informações é 

afetado por diversos fatores internos e externos à mente humana que 

alteram não só a percepção de dados externos como a forma de 

valorizá-los e utilizá-los no processo de escolher. A mente humana é 

repleta de dados e de julgamentos onde se formam associações e as 

reações de medo e ansiedade podem promover enganos e pré-

conceitos. Esse processamento confuso de informações ocorre em 

todas as fases do processo decisório deixando as pessoas suscetíveis 

às más decisões. Quanto mais complexa as decisões, mais se buscam 

e se analisam dados e, portanto maiores as chances de distorções. 

(MOTA , 2002, p.3).  

 

Segundo Bley (2007, p.113) “a percepção de riscos diz respeito à capacidade que o 

indivíduo possui para identificar os perigos e reconhecer os riscos, atribuindo-lhe 

significado, seja no trabalho, no trânsito, no ar” [...]. A capacidade de percepção de riscos 

é influenciada pelo estado de saúde, de atenção e do estado emocional. Muitas vezes o 

trabalhador apresenta comportamentos inseguros por não conhecer de fato os riscos a que 

está exposto em seu ambiente de trabalho.  

 

A percepção de riscos tem a ver com a interpretação que o trabalhador faz de um 

determinado fator que considera como risco, no entanto, este fator pode 

realmente representar um risco ou, pelo contrário, não apresentar uma ameaça, 

contudo é visto pelo trabalhador como algo que o coloca em risco. (OLIVEIRA, 

2007, p.16). 

 

A percepção é um fator importante a ser considerado quando se comunica riscos.  

Um dos mecanismos mais relevantes para o desenvolvimento da percepção de 

risco do trabalhador é a comunicação de risco - etapa do processo de 

gerenciamento de riscos do Sistema de Gestão de SST, a qual contribui para 

gerar e receber as informações necessárias para que as partes interessadas não 

somente compreendam as iniciativas, processos de decisão tomados pelas 

organizações para gerenciar seus riscos, sejam eles ocupacionais ou ambientais, 

mas também, para promover e desenvolver a percepção que essas partes 

interessadas têm a respeito dos perigos e riscos existentes decorrentes da 

natureza da atividade desenvolvida. (RINALDI, 2007, p.15). 

 

Segundo Larkin (2009) somente 4% das pessoas conseguem entender uma simples 

comunicação de segurança. Outro fator que prejudica o entendimento da informação é o 

excesso de informação. Segundo o referido autor isto acontece por causa da baixa 

qualidade destas comunicações. Para que a comunicação de segurança seja de alta 

qualidade o autor sugere as pessoas responsáveis pela sua elaboração escolher tópicos com 
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mais cuidado (transferindo a “seleção” dos destinatários para os remetentes) e dedicar mais 

tempo na preparação de cada comunicação. Para melhorar a qualidade da comunicação e 

facilitar o seu entendimento Larkin (2009) recomenda ainda o uso de figuras, desenhos e 

linguagem simples.  

De acordo com Kao et al (2008)  a partir do acidente de Chernobyl ocorrido na 

década de 1986, várias pesquisas foram desenvolvidas na tentativa de identificar os 

principais fatores que compõem a cultura de segurança de uma empresa, porém  sem 

sucesso. Neste sentido, estes pesquisadores desenvolveram, testaram e verificaram um 

modelo de cultura de segurança baseado no modelo de cultura de segurança desenvolvido 

pela International Atomic Energy Authority.  

Segundo os referidos autores são 8 as dimensões que devem compor a cultura de 

segurança de uma empresa onde se destaca a citação em função da relevância a dimensão 

Comunicação de Segurança e envolvimento. A figura 05 apresenta as 08 Dimensões da 

Cultura de Segurança. 

 

Figura 05 – 8 Dimensões da Cultura de Segurança 

Fonte: Larkin e Kao (2009) 

 

De acordo com a Instrução IMS 0053 DECG – Diretoria Executiva de RH e 

Serviços Coorporativos, os itens proativos são ferramentas que despertam no empregado a 
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percepção do risco, a utilização das mesmas esta diretamente ligada à prevenção de 

acidentes no trabalho e pode ser a última chance de se evitar um acidente.  

Segundo Mastins (1998) as ferramentas proativas, utiliza-se de informações a fim 

de que sejam tomadas ações previas no intuito de prevenir resultados indesejados e atingir 

um alto desempenho. Os indicadores proporcionam a tomada de ações, contribuindo com 

o desempenho da organização. 

 

REC - Registo de Condição Inseguro – Tem como objetivo neutralizar e/ou eliminar 

a condição de risco de forma a prevenir acidentes e doenças ocupacionais na empresa, 

através da identificação, do registro e da comunicação de condições inseguras no 

ambiente de trabalho. Neutralizar e/ou eliminar a condição de risco de forma a prevenir 

acidentes e doenças ocupacionais na empresa, através da identificação, do registro e 

da comunicação de condições inseguras no ambiente de trabalho. 

DC - Diálogo Comportamental - É a conversação estabelecida entre o observador e o 

(s) observado(s), com base na reflexão conjunta, troca de ideias e na observação do 

comportamento, com foco em saúde e segurança. Tem como objetivo compartilhar 

experiências, solucionar problemas encontrados, aprimorar comportamento individual 

e coletivo. O Diálogo Comportamental não deve gerar punição associada aos desvios 

de saúde e segurança encontrados. Em caso de risco grave e iminente, não deverá ser 

realizado o Diálogo Comportamental, a atividade deve ser paralisada até que as 

condições de riscos sejam eliminadas.  

 

QA – Quase Acidente - Evento que não resultou em acidente pessoal, ambiental ou 

material, mas que dada uma ligeira mudança no tempo, posição ou atuação dos 

controles poderia ter resultado.  

 

APT – Análise Preliminar da Tarefa – Ferramenta utilizada diariamente pelos 

trabalhadores antes de se iniciar cada tarefa em área operacional, com o objetivo de 

identificar os riscos, perigos e ações de bloqueios. 
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2.4.5 - Incidente 

 

Quando se fala em incidente, pode incluir lesão que resulte em curta ausência do 

trabalho, danos menores a uma pequena parte do sistema, ou a falha de um componente, 

mas esses eventos não levam a uma ruptura do sistema como um todo, Blackett (2005). As 

empresas brasileiras certificadas na BS OHSAS 18001: 2007 adotam o conceito de 

incidente definido por esta norma.  

Segundo a norma BS OHSAS 18001 (2007, p.5), o conceito de incidente é bem 

abrangente sendo considerado como o “evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão 

ou doença (independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter 

ocorrido”. Um incidente no qual não ocorreu lesão, doença ou fatalidade pode também ser 

denominado como "quase-acidente", "quase-perda", "ocorrência anormal" ou "ocorrência 

perigosa".  

Da mesma maneira que para o acidente, na literatura existem diferentes conceitos 

sobre incidente. Muitos autores utilizam o termo “incidente” mais do que o termo 

“acidente”. Há duas visões diferentes sobre acidente/incidente na literatura. Há aquelas em 

que se integram todos os eventos, incluindo os acidentes e acidentes com lesão e outras em 

que os acidentes são aqueles em que houve lesão e os incidentes são aqueles em que não 

houve lesão (Hollnagel, 2004, p.20) [...] afirma que a “diferença entre acidente e incidente 

seria apenas uma questão de severidade ou seriedade do resultado do evento”.  

A incorporação das boas práticas de gestão de saúde e segurança no trabalho no 

âmbito empresarial contribui para a proteção contra os riscos presentes no ambiente de 

trabalho, prevenindo e reduzindo acidentes, doenças e diminuindo consideravelmente os 

custos. 

Além de diminuir os custos e prejuízos, torna a empresa mais competitiva, 

auxiliando na sensibilização de todos para o desenvolvimento de uma consciência coletiva 

de respeito à integridade física dos trabalhadores e melhoria contínua dos ambientes de 

trabalho. 

2.4.6 - Erro Humano 

 

Segundo Daniellou, F., Simard, M. E Boisseres, I. (2010), em um sistema de gestão 

devem ser considerados os fatores que afetam o desempenho do trabalhador em suas tarefas 
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rotineiras, focando na possibilidade da falha humana, impactando negativamente no 

processo e contribuindo para a composição dos cenários acidentais.  

Embora os modernos sistemas de controle tenham atingido um elevado grau de 

automação, o processo ainda endereça ao operador a responsabilidade global e imediata 

pela operação segura e econômica do processo. A interferência humana nos sistemas 

industriais tem sido minimizada, porém jamais será dispensável. Considerando que 

preexistem condições latentes e inseguras em função das falhas de projeto, execução, 

montagem, manutenção, pode-se considerar errôneo quando acontece à falha do operador, 

pois as condições latentes somadas com as falhas ativas darão origem ao acidente. Assim, 

o erro humano poderá ser associado àquele que projetou e executou a construção do 

equipamento, escreveu os procedimentos de operação ou de segurança e não apenas àquele 

homem que operou o sistema. 

A abordagem Fatores humanos e organizacionais da segurança industrial (FHOS) 

consiste em identificar e implementar as condições que favorecem uma contribuição 

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

A figura 06 mostra o Campo dos FHOS – Cultura de Segurança. 

 

Figura 06 – O campo dos FHOS - Cultura de Segurança 

Fonte: Daniellou, F., Simard, M. E Boissières, I. (2010) 

 

 

Os conhecimentos propostos pela abordagem FHOS permitem não apenas 

compreender melhor o que condiciona a atividade humana, como também agir sobre a 
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concepção das situações de trabalho e da organização com vista a reunir as condições para 

uma atividade segura. Os esforços feitos nessa direção podem ser traduzidos igualmente 

por uma melhora nos resultados, no que se relaciona qualidade da produção ou da 

segurança do trabalho (taxas de frequência e de importância).  

Segundo Trepess (2003) pesquisas sobre o erro humano vêm sendo desenvolvidas 

por diversas disciplinas, tais como, psicologia, sociologia, medicina, ergonomia, 

computação e antropologia sendo que cada uma analisa o erro humano sob um foco 

ligeiramente diferente. O conceito de erro humano vem sofrendo mudanças em decorrência 

do avanço tecnológico e crescente interação homem-máquina, porém ainda não existe uma 

definição aceita universalmente (SALMON, et al  2010).  

Conforme Couto (1998), o erro humano se constitui numa das maiores 

preocupações no gerenciamento de qualquer área de trabalho, devido ao grande número de 

perdas que ocasiona. No cotidiano, está tão acostumados com o erro humano que nos 

habitua com o conceito de ser a confiabilidade humana muito baixa e dizer “errar é 

humano”! 

A identificação acurada das causas do erro humano se trata de uma necessidade, 

pois as ferramentas administrativas de prevenção são completamente diferentes de acordo 

com a variação das mesmas.  

Para se ter ação preventiva de melhoria da qualidade e confiabilidade do ser 

humano no trabalho é necessário conhecer mais sobre o erro humano. 

Além do mais, o erro humano é algo complexo, multi-determinado e que não pode 

ser reduzido a um simples modelo. Podemos dizer que o erro humano é decorrente de um 

ou mais dos seguintes fatores; a figura 07 apresenta O Hexágono das Causas da Falha 

Humana. 
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Figura 07 - O Hexágono das causas da falha humana 

Fonte: Couto (1998) 

 

Deslize: O erro do tipo “deslize” é exatamente assim: o trabalhador tem a 

capacidade, tem informações tem motivação correta e um dia se esquece de cumprir um 

determinado passo, com a possibilidade de uma ocorrência grave em decorrência da falha. 

Fisiologicamente, o deslize é explicado pelo fato de se ter passado aquela atividade humana 

para o nível automático das ações; em outras palavras, aquela ação não mais está no nível 

voluntário consciente, mas foi passada para o “piloto automático”. Geralmente os deslizes 

ocorrem quando o indivíduo tem uma distração momentânea, ou quando, naquele instante, 

tem que fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, ou quando está premido pelo tempo. 

Falta de informação ou informação insuficiente: Os erros humanos por falta de 

comunicação adequada se caracterizam pelo fato de que o executante que o cometeu não 

sabia de uma informação que alguém, naquele instante, sabia. Este tipo de falha humana 

pode ser decorrente tanto de erros grosseiros (o chefe sabe algo e por qualquer motivo não 

informa ao subordinado e este erra por falta de informação), como também a falha pode 

ser sutil porque, a rigor, é extremamente difícil conseguir-se um bom padrão de 

comunicação na empresa. 

Falta de aptidão física ou mental: Também é clara e fora de discussão a falta 

grosseira de aptidão física (colocar um indivíduo franzino para desenvolver um trabalho 

pesado) ou psicológica (uma pessoa tensa como controlador de voo de aeroporto 

movimentado). Mais sutis mais frequentes e de identificação mais difíceis são as seguintes 

situações; pressão de tempo é bem conhecido que, quando tem que tomar alguma decisão 

às pressas o ser humano frequentemente falha; influência de problemas psicológicos sérios 
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que o trabalhador esteja vivendo no presente (doença importante na família, acidente grave 

com um filho); mas certamente o nosso meio, a principal causa da tensão psicológica e a 

consequente perda de aptidão física-mental (podendo resultar em erros) é a dificuldade 

financeira crônica; um destaque especial deve ser dado para aquelas situações em que o ser 

humano tem sua capacidade normal reduzida por tensão, pelo ruído, pelo calor, por baixa 

iluminação, por alguma doença ou pelo efeito de alguma droga (medicamentos ou mesmo 

álcool). 

Motivação incorreta: Trata-se daquela situação em que o trabalhador tem 

qualificação profissional, detém a informação necessária, não está vivendo nessa situação 

especial de tensão e mesmo assim faz a tarefa de forma errada. Geralmente este tipo de 

erro é cometido longe dos olhos da chefia que representa um referencial de atitudes corretas 

está por perto o trabalhador faz a tarefa corretamente. É o erro humano de mais difícil 

análise, pois é extremamente difícil adentrar no interior do cérebro de uma pessoa e se 

perceber por que uma pessoa que detém conhecimento e capacidade faz uma coisa de forma 

errada. Naturalmente, este tipo de erro é exclusivamente humano e não é cometido por 

máquinas. O impressionante do mesmo é a sua altíssima frequência, a ponto de poder dizer, 

sem medo de errar, se o ser humano em segundo lugar em frequência, só perdendo para o 

erro humano por falta de informação. Naturalmente, como de resto em todas as outras 

formas de erro humano, a causa básica é uma falha administrativa. Falando claramente: 

trabalhando de uma maneira correta, pode-se moldar a motivação do trabalhador para que 

seja a correta. 

Falta de capacidade:  

Treinamento: toda e qualquer tarefa que envolva um risco mediano ou alto precisa 

ser bem orientada para que o executante a faça corretamente. Como linha básica para se 

prevenir o erro humano por falta de capacidade, o principal instrumento de qualificação 

profissional é o treinamento. 

Estágio prático com equipamentos novos: somente se deve liberar um equipamento 

novo para ser operado se tiver certeza que os operadores pré-qualificados já tomaram 

conhecimento dos recursos e das características dos mesmos. 

Reciclagem: tão importante quanto treinar é reciclar. Considera-se mandatório que 

todo operadores qualificado seja reciclado em seu treinamento básico pelo menos a cada 3 

anos. 
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Seleção: Através de uma seleção cuidadosa pode-se checar em profundidade o grau 

de qualificação de um candidato ao emprego.  

Checagem da habilidade dos polivalentes: Tema de máxima importância na 

atualidade, deve-se verificar que haja um controle administrativo de todas as funções dos 

polivalentes e que todos eles estejam qualificados para as exigências da polivalência. 

Contramestre muito bem preparado: Em empresas de tecnologia complexa, há que 

se ter sempre, em todos os turnos, inclusive aos domingos e feriados, a supervisão técnica 

de um contramestre bem preparado, visando exatamente solucionar dúvidas técnicas que 

porventura apareçam nestes horários pouco cobertos. 

Controlar habilitação do pessoal de empreiteira: Autoexplicativo. 

Condições ergonômicas: As análises das perdas e erros poderão mostrar que a causa 

do errado é uma condição ergonômica desconfortável e, neste caso, cabe estudar a situação 

de forma individualizada, melhorando-se a condição ergonômica daquele posto de 

trabalho. 

Alarmes: Verificações ergonômicas dos mesmos se serão bem percebidos na 

situação de necessidade. 

Painéis e comandos: Análise ergonômica detalhada em todas as situações em que 

houver a interação homem-máquina, no sentido de se perceber se a interação está correta 

ou se pode eventualmente originar erros. 

Controle de carga tensional sobre o trabalhador: Verificação se o grau de exigência 

colocada sobre o trabalhador está razoável para as demandas comuns. 

Análise ergonômica de novos projetos: Constitui-se num dos grandes objetivos: 

que é a interação trabalhador-equipamento-posto de trabalho seja analisada antes da 

implantação da situação de trabalho. 

Mecanismos de auxílio a decisão: Atualmente já existem uma séria de sistemas 

especializados capazes de auxiliar o ser humano a tomar a decisão correta, alertando-o para 

alternativas eventualmente incorretas, pedindo confirmações de determinada decisão e 

assim por diante. 

2.4.7 - Curva de Bradley 

 

De acordo com a Curva de Bradley desenvolvida pela Dupont, as pessoas sabem 

que podem agir conforme necessário para trabalhar com segurança. Elas apoiam e desafiam 
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umas as outras. As decisões são tomadas no nível de apropriado e as pessoas vivem de 

acordo com essas decisões. A organização como um todo obtém benefícios comerciais 

significativos que se refletem em mais qualidade, maior produtividade e lucros mais 

elevados. 

A Curva de Bradley simplifica o trabalho de todos para entender as mudanças de 

atitude e ação que devem ocorrer ao longo do tempo para desenvolver uma cultura de 

segurança madura, sendo assim esta é dividida em 4 estágios. A figura 08 apresenta a Curva 

de Bradley. 

 

Figura 08 – Curva de Bradley  

Fonte: Dupont 

 

 

O primeiro estágio (Reativo): Caracteriza-se entre outros indicadores, pela atuação 

da empresa nas consequências dos problemas. Apareceu um problema (risco) que 

compromete o sistema produtivo, ou parcial ou totalmente, ela corrige; aparece outro, ela 

adota postura semelhante, porém não investe na antecipação dos riscos que estão gerando 

acidentes. Este jeito de agir comumente conhecido como efeito “serrote”. Essa fase é 

comumente denominada administração por crise. Crise porque não há o mínimo de 

empenho na promoção de ações de identificação e de controle dos riscos de forma efetiva. 
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Dessa forma, tudo o que se faz é acompanhado do sentido, cada vez maior, de urgência e 

de improvisações. Pouco ou nada é feito na antecipação dos problemas, tudo é voltado para 

o atendimento precário dos problemas instalados e acumulados ao longo do tempo. E o 

pior neste modelo de gestão está ausente os responsáveis pelas conduções das ações de 

SST, sejam para identificar ou corrigir os riscos presentes. 

Quando os problemas se precipitam – a ocorrência de acidentes, notadamente 

graves – todos se dizem responsáveis, mas ao mesmo tempo há dúvida em saber que o é. 

Não há definição clara de quem se encarrega e se responsabiliza por essa tarefa na empresa. 

O que se passa é mais ou menos assim: o responsável pela empresa diz que o problema não 

é dele, mas sim de seus prepostos, e estes, por sua vez, verbalizam sua omissão, alegando 

que o problema é do responsável pela empresa, que afirma ser a segurança dos 

trabalhadores importante, mas não disponibiliza recursos para o devido saneamento dos 

riscos do trabalho. Esse é, por conseguinte, um modelo de gestão de SST orientado faz-de-

conta, pelo princípio que determina: se finge que me obriga a fazer, finjo que faço se finge 

que me cobra obediência aos procedimentos de SST, findo que cumpro. Na mesma linha 

de raciocínio situam-se as cobranças. E tudo continua como antes. 

Em resumo as caraterísticas destes estágios são: 

a. Ausência de responsável pela condução das ações de SST; 

b. Esforço voltado par a solução de problemas já instalados; 

c. Ações de controle movidas por improvisações e urgências; 

d. Foco centrado na ocorrência de acidentes e não na prevenção; 

e. Riscos de trabalhos entendidos e tratados como inerentes aos processos 

produtivos; 

f. Acidentes entendidos e aceitos como fatalidade. 

O segundo estágio (Dependente): Define-se quando a atribuição de fazer segurança 

fica a cargo do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da 

empresa, eventualmente, auxiliados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). Neste estágio, todas as atividades relacionadas à Segurança e Saúde no Trabalho 

são de responsabilidade dos profissionais do SESMT. É neste estágio que o dualismo 

trabalhar e trabalhar com segurança se estabelece e se evidencia mais claramente. A 

Segurança e Saúde no Trabalho não faz parte das atividades correntes do negócio, é tratada 
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em separado e por um organismo específico – o SESMT – coordenado normalmente pelas 

gerências administrativas. 

O resultado desse procedimento pode ser observado na própria história das 

empresas. Quando um determinado executivo, com poder de decisão, resolvia por conta 

própria tomar pra si a responsabilidade de imprimir segurança em sua empresa, 

normalmente impelido pela ocorrência de acidentes graves ou por acreditar que esse era 

um tema importante, o SESMT, à reboque, funcionava. Os índices de acidentes nessas 

empresas decresciam consideravelmente. Isso porque o detentor do poder suportava as 

ações do SESMT. 

Como saída dessas pessoas, tal serviço acabava sofrendo um processo de 

descontinuidade e, em curto prazo, as consequências emergiam com o recrudescimento do 

número de acidentes. Isso porque a segurança não era incorporada aos processos produtivos 

e era conduzida por um SESMT que não dispunha de poder para intervir diretamente nos 

processo de trabalho, que enfrentava dificuldade não só para determinar papéis e 

atribuições para as gerências operacionais, mas principalmente para fazer essas gerências 

cumprirem as sua atribuições. Essa incumbência, na maioria das empresas, ficava a cargo 

da gerência de recursos humanos, que, por eu turno, dispunha de poder limitado para 

decidir sobre assuntos pertinentes à organização da produção, não conseguindo, por 

conseguinte, tomar as decisões que a maioria das situações requeria. 

Em resumo as caraterísticas destes estágios são: 

a) Dissociação das ações de Segurança e Saúde no Trabalho dos 

processor produtivos; 

b) Pouco ou nenhum comprometimento das gerências (supervisores) 

das áreas operacionais com as questões de saúde e segurança dos 

trabalhadores; 

c) Foco das ações de segurança centrado no atendimento à legislação; 

d) Foco centrado no comportamento do trabalhador como causa de 

acidentes, sem a definição de suas conexões causais; 

e) Avaliação da segurança centrado em mecanismos reativos; 

f) Aplicação de punições como mecanismos de controle das ações de 

SST. 
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O terceiro estágio (Independente): Define-se quando as questões de Segurança e 

Saúde no Trabalho passam a ser entendidas e tratadas como parte integrante e essencial 

dos processos produtivos e, consequentemente, incorporadas as atribuições dos ocupantes 

de cargos de chefias das áreas produtivas, especialmente de assumi-las 

incondicionalmente, respondendo por elas em todos os sentidos: legal, técnico e 

administrativo. Nesse estágio, os técnicos do SESMT – engenheiros e técnicos de 

segurança – deixam de serem os únicos responsáveis por tarefas sobre as quais eles não 

dispõem de poder suficiente para conduzir de maneira adequada, transformando-se 

gradativamente em assessores técnicos dos gestores e dos trabalhadores, principalmente 

das áreas operacionais. Essa fase é denominada administração da segurança pela linha de 

comando. Nesta fase quem decide e responde pelas ações de SST são as chefias das áreas 

produtivas. O amadurecimento dessa fase culmina na aceitação em definitivo, por partes 

dos dirigentes da empresa em todos os níveis, das responsabilidades pela condução das 

ações de SST. 

Em resumo as caraterísticas deste estágio são: 

a) Incorporação das ações de segurança do trabalho às atividades 

produtivas; 

b) Transformação dos gestores das áreas, especialmente os 

supervisores, de simples colaboradores, coadjuvantes, em 

responsáveis de fato por sua condução e pelos seus resultados; 

c) Enfoque da segurança centrado na antecipação dos riscos; 

d) SST tratada como parte intrínseca e essencial ao processo produtivo. 

O quarto estágio (Interdependente): Define-se pelo conhecimento pleno de que os 

objetivos dos programas de Segurança e Saúde no Trabalho, idealizados e implementados 

na empresa e os objetivos do negócio são inteiramente congruentes, não apresentando 

nenhum sinal de antagonismo. Neste estágio, as forças motrizes das atividades de 

Segurança e Saúde no Trabalho são a mesmas que movem o complexo do sistema 

produtivo.  

Os fundamentos e práticas de SST integram-se totalmente à cultura da empresa e 

são tratados da mesma forma que os demais itens do negócio. Nessa fase não há mais 

discussões em separado sobre o tema, que merece a mesma atenção que as demais tarefas 

a atividades na organização. Essa fase em que as ações de SST passam a ser conduzidas 
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por todos os que trabalham na empresa, sem distinção de hierarquia. Todas as decisões 

relacionadas à Segurança e Saúde no Trabalho derivam-se das políticas de SST, concebidas 

e conduzidas pela alta direção da empresa. Essa fase denominada segurança como parte 

integrante do negócio ou segurança de classe mundial, é quando se evidencia que a empresa 

integrou com sucesso as ações de SST ao seu sistema produtivo e, consequentemente, ao 

seu negócio fim. Os mecanismos de cobrança não procedem de mecanismos externos, as 

pessoas sabem o que lhes compete fazer e fazem. O compromisso assumido com a empresa 

não comporta cobranças externas. 

Em resumo as caraterísticas deste estágio são: 

a) Está no envolvimento direto e incisivo da alta direção da empresa na gestão 

das ações de Segurança e Saúde no Trabalho. O momento ideal para se 

perceber que esse estágio foi suficientemente alcançado é quando se verifica 

que não há mais necessidade de cobras pessoas o cumprimento de suas 

obrigações em relação ao tema. Todos sabem o que tem de ser feito e fazem, 

por se tratar de valor e não de obrigação. 

2.5 – Estrutura da Fundamentação 

 

Finalizando, demonstra-se, no quadro 01, a seguir, a estruturação do presente 

capítulo, organizada em quatro temas, destacando, entre os autores pesquisados de acordo 

com o tema abordado, aqueles que fundamentam a resposta à questão do problema e o 

atendimento ao objetivo geral desta pesquisa. 
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Quadro 01: Estruturação dos Capítulos 

 

TEMAS ABORDADOS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
AUTORES SELECIONADOS 

Gestão da Manutenção 

Analisar a importância 

da gestão da 

manutenção como 

estratégia para evitar 

acidentes do trabalho. 

 Kardec, Alan. e Nascif, 

Julio; 

 Slack, Nigel; Chambers, 

Stuart e Johnston, Robert ; 

 Viana, Herbert Ricardo 

Garcia. 

 

Gestão Comportamental 

Identificar e analisar os 

fatores internos e 

externos referente ao 

comportamento dos 

empregados na área de 

manutenção. 

 Bley, Juliana; 

 Knapik, Janete; 

 Barret. 

Gestão de Pessoas 

Identificar e analisar a 

influência do erro 

humano nos cenários 

dos acidentes no 

trabalho. 

 Knapik, Janete; 

 Robbins, S. P.. 

 

Sistemas de Gestão e a 

Gestão de Segurança do 

Trabalho 

Analisar a eficácia dos 

itens proativos 

específicos para as 

atividades. 

 

 Borges, J. L. S; 

 De Cicco, Francesco e 

Fantazzini, Mario Luiz; 

 Oliveira, João Cândido de; 

 ABNT NBR ISO 9001:2008; 

 ABNT NBR ISO 

14001:2004;  

 BS OHSAS 18001; 

 Slovic, P.; 

 Carvalho S.R.; 

 Penha, G. de C. G.; 

 Brasiliano, A.C.R.; 

 Broder , JF; 

 Aven, T.; 

 Rundmo, T,; 

 Bley, Juliana; 

 Motta, P.R.M.; 

 Rinaldi, A.; 
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 Martins, Roberto Antônio e 

Neto, Pedro Luiz de Oliveira 

Costa; 

 Blackett, C.; Carthy, J.; 

Drummond, D. e Dunnion, J.; 

 Hollnagel, E.; 

 Daniellou, F., Simard, M. E 

Boissières, I.; 

 Trepess, D.; 

 Salmon P.M.; Lenne M.G..; 

Stanton N.A..; Jenkins D.P .; 

Walker G.H.; 

 Couto, Hudson de Araújo.. 

 
Quadro 01 – Maturidade no trabalho 

Fonte: Autor 
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3. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

  

3.1 - Classificação da pesquisa 

 

O estudo de caso tem como método de pesquisa investigar fenômenos 

organizacionais, dentre eles os processos, mantendo-se as suas características dentro do 

seu contexto (YIN, 2005).  

A empresa a qual foi realizado o estudo é uma mineradora brasileira presente em 

vários países do mundo. Seu trabalho é transformar recursos minerais em ingredientes 

essenciais para o dia a dia das pessoas. O resultado está em tudo que nos cerca: celulares, 

utensílios domésticos, aparelhos de TV, computadores, automóveis, máquinas e 

equipamentos.  

O estudo de caso teve como objeto analisar como os comportamentos dos 

trabalhadores na área de manutenção influenciam na redução dos acidentes no trabalho.  

Segundo Yin (2001), “o estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto na vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”.  

Merriam (1998) discute essa questão afirmando que estudo de caso é um termo 

usado, muitas vezes, para indicar um tipo de pesquisa que não é claramente um 

experimento, um levantamento ou uma história, mas que carece de uma definição própria 

capaz de diferenciá-lo das outras formas de pesquisa qualitativa. O termo é aplicado muitas 

vezes nos estudos organizacionais para descrever qualquer pesquisa baseada em um único 

caso, como uma empresa, um grupo ou departamento. 

 Para Stake (2000), não se trata de uma opção metodológica, mas sim da escolha 

do objeto a ser estudado, pois qualquer que seja o método, o termo denota que é o caso que 

é escolhido para estudo. 

A pesquisa foi descritiva, pois a compreensão das características dos fenômenos 

observados dentro dos grupos e como se relacionam com o tema da pesquisa. 

O método quantitativo é bastante aplicado em pesquisas descritivas que procuram 

descobrir as características de um fenômeno, ordená-las e analisar a sua distribuição, 

classificando a sua relação (Richardson et al. Apud Limeira 2004). Complementando este 

pensamento, Costa (2001) ressalta que “o objetivo de uma pesquisa descritiva, em geral, é 
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construir, por ensaio e erro, um modelo de comportamento das variáveis implicadas no 

processo descrito”.  

3.2 - Instrumento de Coleta de Dados 

 

Para especificação da pesquisa, foram utilizadas as seguintes abordagens 

metodológicas:  

Pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender como a mudança 

comportamental pode ser conduzida para evitar acidentes no trabalho. Também foram 

utilizados além de livros, artigos e dissertações sobre o tema.  

Questionários estruturados aplicados aos mecânicos, eletricistas, soldadores, 

auxiliares, técnicos, caldeireiros, engenheiros e lideres, através de entrevistas estruturadas 

de múltiplas escolhas. 

Para Limeira (2004), “os questionários cumprem pelo menos duas funções: 

descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social”. Dentro 

desta linha de raciocínio, as questões do questionário são agrupadas em três etapas 

distintas, de forma a facilitar a identificação e interpretação dos resultados de acordo com 

os contextos analisados. 

Partindo deste princípio, as questões do questionário foram definidas e selecionadas 

de modo a atingir o objetivo geral da pesquisa (analisar a percepção comportamental das 

equipes de manutenção de integridade estrutural como ferramenta para evitar acidente no 

trabalho) e para isso foram dividas em 3 dimensões: comportamental, segurança e 

relacionamento.  

A pesquisa de campo foi delimitada a Supervisão de Implantação de Obras 

Industriais, esta tem um quadro total de pessoal operacional de 27 empregados. É uma 

equipe multidisciplinar, focadas nos seguimentos, mecânica, solda e elétrica. Partindo do 

princípio de que devo desenvolver uma metodologia eficiente, visando reduzir os índices 

de acidente, atender as demandas e necessidades do processo produtivo. Antes da aplicação 

do questionário, foram esclarecidos aos correspondentes os objetivos da pesquisa e 

solicitado consentimento para utilizar as informações na dissertação, mantendo sigilo 

quando a identificação. 

O questionário (ver apêndice 01) aplicado possui 13 questões fechadas e 2 questões 

abertas. Das questões fechadas, 11 foram estabelecidas com critérios de sim ou não, 1 por 
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critério de relevância (nenhuma importância, pouca importância, importância média, 

importante, muito importante) e 1 por enumeração da primeira coluna de acordo coma 

segunda. 

 As 09 questões com opções de resposta “sim” ou “não”, denominadas como 

questão dicotômica, a pessoa escolhe a reposta num conjunto de duas opções. 

Segundo Mattar (1996) dentre as vantagens, elas são de rápido preenchimento, 

fácil tabulação e análise dos dados, como desvantagens pode ser citada a 

ocorrência de erros sistemáticos, caso o respondente não concorde com as duas 

opções de respostas, ele pode optar por uma das alternativas, mesmo não sendo 

a sua opinião ou não responde a questão. 

 Na questão de número 15, que foi uma pergunta fechada com três alternativas, 

essa é chamada tricotômica, por exemplo “1- Sim” , “2- Não”, “3- Não sei” 

(Marconi & Lakatos, 1996). Esse tipo de perguntas tem as mesmas vantagens 

das dicotômicas, com a diferença de evitar que o respondente opte por uma das 

questões por falta de opção.  

 Na questão de número 10, solicita aos respondentes enumerar a primeira coluna 

com a segunda, segundo (Mattar, 1996) este tipo de questionamento é 

classificado como Estruturado disfarçado, pois tenta através da tabulação e 

cruzamento de informações, descobrir a importância de um assunto para a 

pessoa, indiretamente. 

 As 02 questões abertas foram focada para identificar qual a percepção dos 

empregados quanto a Dimensão Segurança no que diz respeito as atitudes a 

serem tomadas caso aconteça algum acidente no trabalho e qual a visão quanto 

segurança no trabalho. Com vistas a identificar seus pontos comuns, sem, 

contudo, focalizar-se, neste momento, a frequência ou intensidade, efetuando-

se a análise temática de conteúdo, conforme proposta de Bardin (2002), 

segundo o qual a análise qualitativa dos dados é caracterizada pela presença do 

tema ou da palavra, e não pela frequência de sua aparição.  

 A questão 06, os respondentes foram solicitados a atribuir grau de importância 

de 1 a 5, em termos de menor ou maior relevância, correspondentes à 

classificação feita pela escala Likert, a saber: 1 – nenhuma importância; 2 – 
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pouca importância; 3 – importância média; 4 – importante; 5 – muito 

importante (Gil, 1999); 

As vantagens do uso do método do questionário em relação às entrevistas são 

(Marconi & Lakatos, 1996; Mattar, 1996): utilizam-se menos pessoas para ser executado e 

proporciona economia de custo, tempo, viagens, com obtenção de uma amostra maior e 

não sofre influência do entrevistador. Dentre as desvantagens pode ser citadas (Marconi & 

Lakatos, 1996; Mattar, 1996): baixo índice de devolução, grande quantidade de perguntas 

em branco; dificuldade de conferir a confiabilidade das respostas; demora na devolução do 

questionário e a impossibilidade do respondente tirar dúvidas sobre as questões o que pode 

levar a respostas equivocadas. 

O emprego do questionário estruturado proporcionou uma análise da percepção 

comportamental existente no grupo pesquisado. A investigação teve como base os 

Compromissos com a Saúde e Segurança e os Princípios de Atuação em Saúde e 

Segurança, descritos na Politica de Saúde e Segurança (Global), POL- 0006-G. 

3.2.1 - Compromissos com a Saúde e Segurança 

 

 Com o objetivo de alcançar a excelência em saúde e segurança, a empresa se 

compromete a: 

 

1. Identificar e gerenciar riscos, associados às suas atividades, processos, 

instalações, produtos ou serviços. 

2. Atuar preventivamente no gerenciamento dos riscos à Saúde e à Segurança das 

pessoas e da integridade das instalações. 

3. Atender aos requisitos legais de Saúde e Segurança estabelecidos e aos 

assumidos voluntariamente. 

4. Melhorar continuamente o desempenho em Saúde e Segurança através de um 

efetivo sistema de gerenciamento, focando o uso de soluções inovadoras e o 

desenvolvimento das pessoas. 

5. Contribuir positivamente e proativamente na evolução de desempenho em 

Saúde e Segurança dos prestadores de serviço. 

6. Entender e gerenciar de forma preventiva o risco à saúde e a presença de 

doenças endêmicas que impactem os nossos empregados, contratados e familiares 

nas comunidades onde a Vale atua. 
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7. Promover ambiente de trabalho saudável considerando as questões relacionadas 

ao ambiente físico e psicossocial de trabalho, os recursos para a saúde pessoal e o 

envolvimento da empresa na melhoria da saúde da comunidade. 

3.2.2 - Princípios de Atuação em Saúde e Segurança 

 

 Os princípios da atuação em saúde e segurança estabelece como os compromissos 

definidos acima devem ser implementados. Estes princípios aplicados adequadamente, 

agregam valor ao negocio da empresa e explicitam o nosso compromisso com a saúde e 

segurança. São eles: 

 

1. Saúde e Segurança é responsabilidade de todos. 

A preocupação com a Saúde e Segurança é responsabilidade de cada líder, 

empregado e contratado. Os líderes têm a responsabilidade de exercitar esta 

responsabilidade e liderar pelo exemplo. 

Todos são incentivados a ajudar uns aos outros e têm o direito de se recusar a 

executar qualquer atividade na qual os riscos envolvidos não estejam devidamente 

controlados. Seguir regras e procedimentos estabelecidos para controle e mitigação de 

riscos é Regra de Ouro para a empresa. 

 

2. Valorizar Saúde e Segurança significa valorizar as pessoas. 

As pessoas são o princípio, o meio e o fim para a excelência em Saúde e Segurança, 

portanto, uma boa gestão em Saúde e Segurança pressupõe uma boa gestão de pessoas. 

 

3. O foco em Saúde e Segurança é a “Perda Zero”. 

Nossas ações devem ser orientadas para alcançar a excelência em Saúde e 

Segurança. "Perda Zero" é nosso objetivo. "Perda Zero" significa o gerenciamento de riscos 

para que não ocorram lesões ou doenças aos empregados, nem dano à propriedade ou ao 

meio ambiente, bem como quaisquer ocorrências envolvendo a comunidade ou prestadores 

de serviço. 
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4. Melhorar sempre e consistentemente. 

O desempenho da saúde e segurança deve ser avaliado e controlado em nossas 

operações, projetos, pesquisas e exploração mineral, tanto quanto quantitativa quanto 

qualitativamente contra objetivos e metas, e deve melhorar consistentemente, a fim de 

progredir rumo ao nosso objetivo de "Perda Zero", tendo os requisitos legais como patamar 

mínimo de desempenho. 

 

5. Identificação e Gerenciamento de Riscos de S&S é a solução. 

Todos os riscos associados às nossas atividades, processos, tarefas, instalações, 

produtos ou serviços devem ser identificados, avaliados e controlados através de uma 

hierarquia de controle de riscos – eliminação, substituição, isolamento, controles de 

engenharia, controles administrativos e equipamentos de proteção individual. Um processo 

de gestão de mudanças deve ser implementado para garantir que quaisquer mudanças sejam 

analisadas sob o aspecto de Saúde e Segurança. Além dos programas de prevenção, planos 

de preparação, atendimento a emergências e planos de contingência devem ser 

adequadamente implementados. Todo ambiente de trabalho deve ser projetado, entregue e 

mantido para ser salubre, seguro e adequado à realização de atividades e ao empregado. 

Fatores de risco psicossociais que afetem diretamente a saúde dos empregados 

devem ser igualmente identificados, avaliados e controlados. 

 

6. O gerenciamento de Saúde e Segurança é amplo. 

O gerenciamento de Saúde e Segurança deve ser considerado em todo o ciclo de 

vida dos nossos empreendimentos e buscando influenciar toda a cadeia produtiva. 

Requisitos de Saúde e Segurança devem ser abordados em nosso relacionamento com 

prestadores de serviços e fornecedores. 

 

7. O gerenciamento de Saúde e Segurança considera todos os relacionamentos. 

O gerenciamento de Saúde e Segurança deve ser considerado nos relacionamentos 

com todas as partes interessadas. 

 

3.3 - Universo e amostra 
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Segundo Gil (2007, p.139) “os critérios de seleção da amostra variam de acordo 

com os propósitos da pesquisa”. Para o referido autor (1999, p.99) o “universo da amostra 

é um conjunto bem definido de elementos que possuem determinadas características”. 

Nesse sentido, esse estudo de caso tem como foco a analisar a percepção 

comportamental das equipes de manutenção de integridade estrutural como ferramenta 

para evitar acidente no trabalho na supervisão de implantação de obras industriais, em uma 

equipe multidisciplinar composta de 27 trabalhadores, que totalizam 100% dos 

empregados da equipe. Os sujeitos da presente pesquisa são os soldadores, caldeireiros, 

mecânicos, auxiliares, técnicos, engenheiros e lideres da empresa pesquisada. Os 

questionários foram aplicados em 3 seguimentos de atuação: solda, elétrica e mecânica. 

 

Tabela 01: Seguimentos de atuação 

 

Seguimento de atuação Número de Empregados 

Solda 10 

Elétrica 05 

Mecânica 12 

Total 27 

 
Tabela 01 – Seguimentos de Atuação 

Fonte: Autor 

 

Conforme detalhado no capítulo de metodologia, o critério de tipicidade foi 

escolhido para selecionar a amostra, pois segundo YIN (2005) esse tipo de amostragem 

consiste em selecionar elementos da população que, com base nas informações disponíveis, 

possa ser considerado representativo de toda a população. Dos 27 empregados que 

responderam o questionário, os mesmos estão apresentados na tabela 01, onde mostra o 

percentual de participação de cada sub-grupos no universo da amostra.  

A figura 09, demonstra que 08 empregados correspondente a 29% os auxiliares, 1 

empregado correspondendo 4% caldeireiros, 3 empregados correspondendo a 11% 

engenheiros, 1 empregado correspondendo 4% líderes, 4 empregados correspondendo 15% 

mecânicos, 06 empregados correspondendo 22% soldadores e 4 empregados 

correspondendo 15% técnicos, totalizando os 27 empregados entrevistados. Desse modo 

conclui-se que a parte predominante dos subgrupos são os auxiliares e a parte de menor 

predominância são os líderes e caldeireiros. 
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Figura 09 – Percentual de Participação por Sub-grupos 

Fonte: Autor 

 

 

Para melhor compreensão das características gerais da amostra, o presente estudo 

apresenta nas figuras 10 a 13, informações gerais do universo da pesquisa no que tange a 

faixa etária, escolaridade, tempo de empresa e tempo de experiência.  

A figura 10, demonstra que 20 empregados equivalentes a 74% estão com idade 

entre 30 e 40 anos, 5 empregados equivalentes a 19% estão com idade entre 41 e 50 anos 

e 02 empregados equivalentes a 7% estão com idade entre 51 e 60 anos. Deste modo os 

empregados com faixa etária entre 30 e 40 anos prenominam na equipe.  
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Figura 10 – Faixa Etária 

Fonte: Autor 

 

 

O figura 11, demonstra que 21 empregados equivalentes a 78% tem como formação 

o ensino médio e 6 empregados equivalentes a 22% tem formação  superior. Deste modo a 

predominância dos empregados tem a formação do ensino médio e a minoria tem formação 

superior, onde representa que a equipe estudo do problema tem uma formação acadêmica, 

com conhecimento mediano. 

Figura 11 – Escolaridade 

Fonte: Autor 
 

 

O figura 12, demonstra que 19 empregados equivalentes a 70% tem tempo de 

empresa entre 0 e 10 anos, 04 empregados equivalentes a 15% tem tempo de empresa entre 
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11 e 20 anos e 04 empregados equivalentes a 15% tem tempo de empresa entre 21 e 30 

anos. Predominam-se os empregados em experiência entre 0 a 10 anos que representa uma 

equipe jovem profissionalmente. 

Figura 12 – Tempo de Empresa 

Fonte: Autor 
 

 

O figura 13, demonstra que 06 empregados equivalentes a 22% tem experiência 

profissional entre 0 e 10 anos, 16 empregados equivalentes a 59% tem experiência 

profissional entre 11 e 20 anos e 05 empregados equivalentes a 19% tem experiência 

profissional entre 21 e 30 anos. Predomina-se os empregados em experiência entre 11 e 20 

anos que representa que a equipe tempo de experiência média, sendo uma equipe madura 

profissionalmente. 
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Figura 13 – Tempo de Experiência 

Fonte: Autor 
 

 

3.4 - Tratamento dos Dados 

 

A fim de atender o objetivo geral da pesquisa os dados serão mapeados e 

consolidados para compreender, com apoio de ferramentas estatísticas, a situação atual do 

processo, identificando possíveis gargalos e oportunidades de melhorias. Portanto os 

resultados poderão ser aplicados de modo a otimizar os processos de Gestão, pois entende-

se que este são ferramentas importante no processo da evolução comportamental. 

Para tratamento dos dados coletados no questionário, será utilizada a estatística, 

bem como gráficos e tabelas, para a representação visual dos dados, que vão facilitar a 

compreensão dos dados e o processo de análise e interpretação (Pádua, 2012).  

A Estatística é entendida como um conjunto de técnicas que permite, de forma 

sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou 

experimentos, realizados em qualquer área do conhecimento. (Magalhães & Lima, 2001). 

Como tratamento estatístico, foi utilizada a moda, para representar o valor que 

aparece com maior frequência, por ser um procedimento adequado para tratar um conjunto 

de dados quantitativos, que foram obtidos com a presente pesquisa. 

Conforme Diaz e López (2007), a Moda foi definida como sendo o valor mais 

frequente da distribuição, muito fácil de calcular e pode não ser única. A solução na linha 

da chamada hipótese tabular básica, sugerido por Fonseca e Martins (2007), que consiste 

em identificar o ponto médio do intervalo de classe que possuísse a maior frequência 
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absoluta simples, chamada de moda bruta. Dessa maneira, considera-se moda o ponto 

médio do intervalo de classe que apresenta a maior frequência. 

Será também apresentada uma análise descritiva dos dados caracterizados pela 

presença do tema ou da palavra foco desta pesquisa. 

 

3.5 - Método 

 

A metodologia escolhida para ser utilizada nesta pesquisa foi o estudo de caso, pois 

foi necessário desenvolver um estudo que seja ao mesmo tempo abrangente e o minucioso 

a respeito do objetivo geral e dos objetivos específicos, de maneira que se possa ter um 

conhecimento amplo e detalhado do problema, identificando ações que possam ser 

adotadas pela organização objeto do presente estudo, tendo em vista a melhoria na Gestão 

da Manutenção com visão em evitar acidentes no trabalho. 

Nesta pesquisa científica foram adotados os procedimentos abaixo: 

 Pesquisa: Foi realizada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na 

internet; 

 Levantamento: Por meio de aplicação de questionários, buscou identificar o que 

aconteceu de fato. 

A estratégia adotada (estudo de caso) se fez pertinente na medida em que as 

questões identificadas foram do tipo “por que” (“por que uma mudança comportamental 

pode evitar acidentes no trabalho) e “como” (“como as equipes de manutenção estão 

atuando com a visão evitar acidentes no trabalho), além de se tratar de uma pesquisa 

contemporânea, realizada no contexto da aplicação, condições estas que, segundo Yin 

(2005), são próprias para a utilização da estratégia do estudo de caso.   

A estratégia de pesquisa intitulada estudo de caso tem forte aplicação nas ciências 

sociais, particularmente no campo da gestão, quando o pesquisador tem pouco ou nenhum 

controle sobre os acontecimentos sobre os quais pesquisa e cujos limites entre o fenômeno 

e seu contexto não estão claramente definidos. O estudo de caso não dispensa 

eventualmente o uso de estatística como ferramenta de análise de dados mas o tipo de 

generalização a que se propõe, diferentemente das inferências estatísticas, são as chamadas 

generalizações analíticas, que permitem estudar o fenômeno em profundidade. 
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Para garantir a consistência dos resultados, foi realizada uma revisão da literatura com foco 

nas dimensões comportamental, segurança e de relacionamento.  

Em paralelo foi promovido a aplicação de um questionário estruturado com agentes 

importantes da organização estudada, diretamente ligados à temática do estudo, além de 

uma análise dos procedimentos e estatísticas disponibilizadas pela empresa estudada. 

Assim, a partir da observação feita pelo pesquisador enquanto Gestor da área estudo 

da pesquisa garantiu a consistência dos resultados, além da revisão de literatura, foram 

apresentados, através de tabelas e gráficos, os resultados obtidos a partir do questionário 

estruturado. Estes tiveram a finalidade de atender ao objetivo geral, ou seja, analisar a 

percepção comportamental das equipes de manutenção de integridade estrutural como 

ferramenta para evitar acidente no trabalho, além dos objetivos específicos que são analisar 

a importância da gestão da manutenção como estratégia para evitar acidentes do trabalho, 

identificar e analisar a influência do erro humano nos cenários dos acidentes no trabalho, 

identificar e analisar os fatores internos e externos referente ao comportamento dos 

empregados na área de manutenção e analisar a eficácia dos itens proativos, identificar e 

analisar os principais GAP’s relacionados aos acidentes no trabalho.  

3.6 - Apresentação dos dados do Questionário 

 

No decorrer desse item será apresentado os dados coletados da aplicação do 

questionário de Avaliação de Análise Comportamental através de gráficos necessários à 

compreensão do raciocínio do tema e a resposta à questão problema, bem como ao 

atingimento do objetivo geral e objetivos específicos. 

Todo trabalho de análise foi feito em função das respostas dos respondentes 

referente aos temas Comportamental, Segurança e Relacionamento e comparação dos 

resultados dos diferentes grupos de segmentos: solda, elétrica e mecânica. O quadro 02 a 

seguir apresenta a ligação entre as perguntas do questionário e os compromissos e 

princípios. 
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Quadro 02: Perguntas x Compromisso e Princípios 

 

Perguntas Compromissos Princípios 

1 - Você considera que um acidente no trabalho possa 

comprometer sua empregabilidade? 

(   ) sim       (   ) não 

3 e 6 1 e 6 

2 - Você acredita que fatores externos a empresa (vida 

familiar) possam influenciar para que ocorra um 

acidente no trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

2, 6 e 7 3 e 7 

3 - Você recebe treinamento para realizar as atividades 

na sua área de trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

1 e 4 1, 2, 3 e 5 

4 - Você aplica todas as orientações recebidas para 

realizar as atividades na área de manutenção? 

(   ) sim       (   ) não 

1 e 4 1, 2, 3 e 5 

5 - Já recebeu alguma tipo de advertência por não 

utilizar as ferramentas (REC, DC, QA, APT)  proativas 

da empresa?  

(   ) sim       (   ) não 

Qual?  (   )  REC    (   ) DC    (   ) QA    (   ) APT 

1, 2, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

6 - Em relação às ferramentas proativas (REC, DC, QA, 

APT) qual a importância das mesmas para minimizar 

os acidentes no trabalho? 

REC  -  (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca 

importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      

(   ) Muito importante 

DC -     (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca 

importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      

(   ) Muito importante 

QA -     (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca 

importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      

(   ) Muito importante 

APT -   (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca 

importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      

(   ) Muito importante 

1, 2, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

7 – Das 04 ferramentas citadas qual delas é considerada 

ultima chance de acontecer um acidente? 

(   ) REC      (   ) DC      (   ) QA     (    ) APT 

1, 2, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

8 – Em caso de acidente no ambiente de trabalho o que 

você deve fazer? 

1, 2, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 5 e 6 

9 – O que você entende por segurança no trabalho? 1, 2, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 5 e 6 
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10- Enumere a primeira coluna de acordo com a 

segunda: 

1 – Incidente  (   ) Danos físicos 

2 – Acidente  (   ) Danos materiais 

3 – Quase acidente (   ) Acidente que não aconteceu 

1, 2, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 5 e 6 

11 – A participação da sua gestão imediata nas 

atividades diárias pode influenciar no desenvolvimento 

da sua atividade voltada para se trabalhar com 

segurança? 

(   ) sim      (   ) não 

1, 2, 3, 4, 6 e 7 1, 2, 3, 5, 6 e 7 

12 – Você acha que trabalhar em equipe a chance de 

acidente aumenta? 

(   ) sim      (   ) não 

1, 2, 3, 4, 6 e 7 1, 2, 3, 5, 6 e 7 

13 - Você já se afastou do trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

Com o afastamento houve algum problema familiar? 

(   ) sim       (   ) não 

1, 2, 3, 4, 6 e 7 1, 2, 3, 5, 6 e 7 

14 – Você acha que o afastamento pode influenciar no 

seu trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

1, 2, 3, 4, 6 e 7 1, 2, 3, 5, 6 e 7 

15 – Quando você recebe orientação de um colega em 

relação à segurança, costuma acatar a orientação? 

 (   ) sim       (   ) não    (    ) as vezes 

1, 2, 3, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 5, 6 e 7 

 

Quadro 02 – Perguntas x Compromisso e Princípios 

Fonte: Autor 

 

 

As respostas da pesquisa foram tabuladas de acordo com cada grupo analisado 

relacionando a cada Compromisso e Princípio. 

Foi através da pesquisa de campo com a coleta de dados que iniciou a identificação 

da Percepção Comportamental, conforme será apresentado nos gráficos a seguir. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 - Análise dos Resultados 

 

Segundo Rodrigues Y Rodrigues (2004) a mudança é permanente, a diferença da 

mudança atual com relação ao passado é o ritmo acelerado, sendo as principais causas: 

nova tecnologias, novos consumidores, novos mercados, pressão da sociedade e efeito da 

globalização. O gerenciamento da mudança nas industrias está na dificuldade na quebra de 

paradigmas impostos pelas tradiçoes e estruturas mentais vigentes, isto é, cultura antiga 

por hierarquia versus organização moderna por processos. 

A empresa objeto da pesquisa nasceu no Brasil, em 1942, em Minas Gerais, na cidade de 

Itabira. tem mais de 70 anos de história, é uma das maiores empresas privadas do Brasil. 

Além de líder no segmento de mineração, no país, mantem importantes operações nas áreas 

de Logística, Energia e Siderurgia. Está presente em 14 estados brasileiros.  

Abaixo, serão apresentados os resultados, baseados nas repostas dos questionários, 

seguindo as três dimensões: comportamental, segurança e relacionamento. Estes resultados 

são utilizados como instrumento para atender o objetivo geral e os objetivos específicos da 

pesquisa. 

4.1.1 - Dimensão Comportamental 

 

 

Este resultado representado na figura 14, apresenta a percepção dos empregados 

quanto à ocorrência de um acidente no trabalho está ligada diretamente a sua 

empregabilidade, ou seja, a visão é que caso seja vítima de um acidente no trabalho sua 

empregabilidade estará comprometida. 
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Figura 14 – Acidentes x empregabilidade 

Fonte: Autor 

 

 

Este resultado representado na figura 15, apresenta a percepção dos empregados 

quanto aos fatores externo a empresa (vida familiar) que possam influenciar para que 

ocorra um acidente no trabalho. 96% dos empregados acreditam que os fatores externos 

podem influenciar em um acidente no trabalho, de modo que o empregado possa não estar 

focado na atividade e sim nos fatores externos, com essa mudança de comportamento 

estarão com baixa percepção dos riscos. 

Figura 15 – Fatores externos x acidentes no trabalho 

Fonte: Autor 
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Este resultado representado na figura 16, apresenta a percepção dos empregados 

quanto aos treinamentos para realizar as atividades diárias. Apesar que apenas 1 empregado 

relatou não participar de treinamentos para realizar as atividades na área de trabalho este 

item é relevante em virtude de que um empregado sem treinamento para atuação pode levar 

a ocorrência de acidente por não estar capacitado para exercer a atividade. 

Figura 16 – Treinamentos 

Fonte: Autor 

 

 

Este resultado representado na figura 17, apresenta a percepção dos empregados 

quanto a aplicação das orientações recebidas para realizar as atividades de manutenção. 

Apenas 1 empregado relatou não aplicar as orientações para realizar as atividades, Apesar 

de ser um número pouco relevante levando em consideração a amostra este item deve ser 

tratado, pois as orientações repassadas para executar as atividades são se suma importância 

para que a atividade seja executada com segurança. 
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Figura 17 – Aplicação das orientações para realizar atividades 

Fonte: Autor 

 

 

 Este resultado representado na figura 18, apresenta se o empregado já foi advertido 

por não utilizar as ferramentas pró ativas. Do total da amostra, 8 empregados relataram que 

já foram advertidos pela não utilização das ferramentas pró ativas. Este resultado está 

ligado diretamente a percepção dos empregados quanto a importância da utilização dos 

itens pró ativos, se os mesmos já foram advertidos, evidencia algum desvio de 

comportamento, bem como a baixa credibilidade dos empregados quanto ao resultado 

positivo que a aplicação dos itens pró ativos podem trazer em relação a evitar acidentes no 

trabalho. 
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Figura 18 – Utilização de ferramentas pro-ativas 

 Fonte: Autor 

 

 

  

4.1.2 - Dimensão Segurança 

 

Este resultado representado na figura 19, apresenta a percepção dos empregados 

quanto a importância das ferramentas pró ativas como estratégia para evitar acidentes no 

trabalho, dentre elas:  

REC – Registro de condições inseguras / 13 empregados consideram ser muito 

importante; 

DC – Diálogo comportamental / 13 empregados consideram ser muito importante; 

QA – Quase acidente / 12 empregados consideram ser muito importante; 

APT – Análise preliminar da tarefa / 20 empregados consideram ser muito 

importante. 

Ressalta-se que o destaque de maior importância para o item APT se dá ao fato de 

ser feito diariamente, próximo ao local de realização da atividade, com isso a percepção de 

risco é mais apurada. 
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Figura 19 – Importância das ferramentas pro-ativas para minimizar os acidentes no trabalho 

 Fonte: Autor 

 

 

 

 

O resultado a seguir representado na figura 20, apresenta a percepção dos 

empregados sobre qual das ferramentas pró ativas está associada à última chance de 

acontecer um acidente no trabalho. 

Conforme apresentado no capítulo 02 – Revisão da literatura, o QA é o evento que 

não resultou em acidente pessoal, ambiental ou material, mas que dada uma ligeira 

mudança no tempo, posição ou atuação dos controles poderia ter resultado, sendo assim, o 

QA é considerado a ferramenta que identifica a ultima chance de evitar um acidente no 

trabalho. Foi evidenciado que 13 empregados conhecem o objetivo dessa ferramenta. Este 

valor representa menos de 50% da amostra pesquisada, motivo este que deve ser enfatizado 

a importância do registro quase acidente.  
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Figura 20 – Última chance para evitar um acidente 

 Fonte: Autor 

 

 

 

Conforme descrito abaixo foram analisados os resultados das duas questões a 

seguir, com vistas a identificar pontos comuns, sem, contudo, focalizar-se, neste momento, 

a frequência ou intensidade, efetuando-se a análise temática de conteúdo, conforme 

proposta de Bardin (2002), segundo o qual a análise qualitativa dos dados é caracterizada 

pela presença do tema ou da palavra, e não pela frequência de sua aparição.  

 

Em caso de acidente no ambiente de trabalho o que você deve fazer? 

 

 Analisando as respostas, ficam evidentes que os canais/telefones de emergência 

(111 / 08002868053), são temas que estão fortemente introduzidos na percepção dos 

empregados, pois as respostas caracterizaram que os empregados detêm o conhecimento 

da importância destes meios. Vale ressaltar que outros temas foram amplamente 

apresentados dentre eles: avaliar o cenário do acidente para que não se agrave a situação, 

comunicar ao Gestor Imediato e prestar primeiros socorros, quando habilitados. 

O que você entende por segurança no trabalho? 

 De acordo com as respostas, fica evidente que a segurança no trabalho está voltada 

para a preservação da integridade física dos empregados. Temas como: valor a vida; 

percepção de risco; trabalhar de forma correta; capacitação são temas que estão 
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introduzidos no dia-a-dia dos empregados, que são fatores importantes para a prevenção 

de acidentes no trabalho. 

Segundo (Mattar, 1996) este tipo de questionamento é classificado como 

Estruturado disfarçado, pois tenta através da tabulação e cruzamento de informações, 

descobrir a importância de um assunto para a pessoa, indiretamente. 

Partindo do princípio acima, a figura 21 representa que 24 empregados acertaram a 

correlação de incidente, 25 de acidente e 24 de quase acidente. A percepção desta 

correlação é importante tendo em vista o potencial de diferenciar os níveis de severidade 

de um acidente. 

Figura 21 – Correlação entre incidente, acidente e quase acidente 

 Fonte: Autor 

 

 

4.1.3 - Dimensão Relacionamento 

 

O resultado representado na figura 22, mostra que 100% dos empregados acreditam 

que a participação da gestão imediata nas atividades diárias podem influenciar no 

desenvolvimento das atividades voltado para se trabalhar com segurança. Este resultado 

está diretamente voltado para o nível de maturidade dos empregados, mostra que conforme 

a Curva de Bradley a equipe tem maturidade independente e necessita de uma maior 

proximidade da Gestão Imediata. 
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Figura 22 – Participação da Gestão x Influência para se trabalhar com segurança 

 Fonte: Autor 

 

 

 

A figura 23, mostra que 85% dos empregados acreditam que trabalhando em equipe 

a possibilidade de acontecer um acidente diminui e 15% dos empregados acreditam que 

trabalhando em equipe a possibilidade de acontecer um acidente aumenta. Este resultado 

está relacionado ao planejamento na execução das atividades, trabalhando em equipe 

diversas percepções de segurança são apresentadas bem como com um maior número de 

pessoas a exposição ao risco é maior, porém trabalhando de uma forma 

planejada/organizada a possibilidade da ocorrência de um acidente é menor. 
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Figura 23 – Trabalho em equipe x Acidentes 

 Fonte: Autor 

 

 

 

 A figura 24, apresenta que 78% dos empregados nunca se afastaram do trabalho e 

22% dos empregados já afastaram do trabalho. O Afastamento do trabalho, independente 

do motivo, acidente no trabalho ou fora do trabalho, causam repercussões, diante do 

afastamento diversas percepções são afloradas dentre elas: sentimento de inutilidade, 

inferioridade, etc.. O assunto afastamento deve ser tratado de forma a identificar 

pontualmente cada caso para que sejam promovidas ações de qualidade de vida no trabalho 

e fora do trabalho com o objetivo de evitar o afastamento e melhorar o clima 

organizacional. 
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Figura 24 – Afastamentos 

 Fonte: Autor 

 

 

 O figura 25, relaciona os empregados que já tiveram algum tipo de afastamento e 

se influenciou na vida familiar. 100% dos casos que já tiveram afastamento não 

influenciaram na vida familiar. 

Figura 25 – Influência do acidente na vida familiar 

 Fonte: Autor 

 

 

 
 

 

A imagem 26, mostra que 74% dos empregados acreditam que o acidente no 

trabalho pode influenciar no trabalho e 26% acreditam que não há influencia no trabalho. 

Quanto à influencia do acidente no trabalho, além do fator empregabilidade, perdas 
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salariais, bem como, relocações internas, são fatores que alteram/afetam o comportamento 

dos empregados de modo a se sentir inferiorizado. 

Figura 26 – Influência do acidente no trabalho 

 Fonte: Autor 

 

 

 O resultado representado na figura 27, apresenta que 92% dos empregados acatam 

as orientações de segurança passadas por um colega de trabalho, 1% dos empregados não 

acatam as orientações de segurança passadas por um colega de trabalho e 1% dos 

empregados as vezes acatam as orientações de segurança passadas por um colega de 

trabalho. Apesar da maioria dos empregados acatarem as orientações de segurança dos 

colegas de trabalho, na amostra em questão, 2 empregados de alguma maneira não dão 

credibilidade para as orientações de segurança passadas pelos colegas sejam por, excesso 

de confiança, relacionamento ou até mesmo por desconsiderar as orientações. Por menor 

que seja o percentual é um item importante a ser tratado de modo a manter o clima no 

trabalho bem como a possibilidade de se evitar um acidente no trabalho. 
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Figura 27 – Aplicação das orientações de segurança 

 Fonte: Autor 

 

 

 De modo geral, foi observado a existência de diferentes comportamentos no grupo 

pesquisado, isto é, formas diferentes de agir diante de determinadas situações.  

Este resultado vai de encontro com o estudo realizado por Knapik, Janete (2012), 

já apresentado no capítulo 2 revisão da literatura, onde a autora afirma que o 

comportamento do homem nas organizações depende de duas dimensões de analise: a 

dimensão das variáveis pessoais, como a personalidade de cada individuo, a sua motivação 

interna, a sua percepção e valores que acredita, e a dimensão das variáveis da empresa, 

como o ambiente de trabalho, as regras, as politicas internas, os métodos de trabalho, as 

recompensas e punições, e o grau de confiança que a instituição deposita em suas equipes.  

Ainda conforme a autora, o trabalho em equipe atende a necessidade individual de 

inserção em grupos e enfrentamento de desafios e a necessidade organizacional de atingir 

resultados e objetivos que garantam a continuidade da empresa. 

Partindo do exposto acima, fica evidente que a variação de comportamento está 

diretamente ligado ao nível de maturidade de cada empregado. 
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4.2 - Análise da Percepção Comportamental das Equipes de Manutenção 

 

Neste tópico apresenta o atendimento ao objetivo geral e aos objetivos específicos, 

ou seja, analisar a percepção comportamental das equipes de manutenção de integridade 

estrutural como ferramenta para evitar acidente no trabalho.  

Assim, a partir do confronto entre o referencial teórico e resultados dos 

questionários / entrevistas, segundo Rodrigues Y Rodrigues (2004) a mudança é 

permanentes, a diferença da mudança atual com relação ao passado é o ritmo acelerado, 

sendo as principais causas: novas tecnologias, novos consumidores, novos mercados, 

pressão da sociedade e efeito da globalização, O gerenciamento da mudança nas indústrias 

está na dificuldade na quebra de paradigmas impostos pelas tradições e estruturas mentais 

vigentes, isto é cultura antiga por hierarquia versus organização moderna por processos. 

Inicialmente, conforme já descrito metodologicamente no capítulo anterior, será 

relatado o desenvolvimento da pesquisa de campo, sua organização e respectivos 

resultados, visando identificar os dos fatores relevantes motivadores da percepção 

comportamental das equipes de manutenção de integridade estrutural como ferramenta 

para evitar acidente no trabalho.  

4.3 - Planejamento e Resultados: Questões Fechadas 

 

4.3.1- Planejamento  

 

As questões fechadas tiveram, em média, trinta minutos de duração. Vale ressaltar 

que, anteriormente a sua elaboração, foram definidos 3 dimensões (Comportamental, 

Segurança e Relacionamento) que são temas tratados rotineiramente com as equipes. Este 

fato facilitou a interpretação das perguntas bem como o posicionamento em relação aos 

temas. 

4.3.2 - Análise dos resultados 

 

Com base nas perguntas abertas, dirigidas aos respondentes, buscou identificar os 

pontos comuns em suas respostas, a partir desta amostra utilizou-se a moda, para 

representar o valor que aparece com maior frequência, por ser um procedimento adequado 

para tratar um conjunto de dados quantitativos, que foram obtidos com a presente pesquisa. 
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Conforme Diaz e López (2007), a Moda foi definida como sendo o valor mais 

frequente da distribuição, muito fácil de calcular e pode não ser única. A solução na linha 

da chamada hipótese tabular básica, sugerido por Fonseca e Martins (2007), que consiste 

em identificar o ponto médio do intervalo de classe que possuísse a maior frequência 

absoluta simples, chamada de moda bruta. Dessa maneira, considera-se moda o ponto 

médio do intervalo de classe que apresenta a maior frequência. 

4.3.3 - Consolidação dos resultados 

 

Com base nas respostas dos entrevistados, procedendo à análise de seus respectivos 

conteúdos visto que a preocupação em não se acidentar está ligado diretamente à visão que 

se acidentar a empregabilidade estará comprometida. 

4.4 - Planejamento e Resultados: Questões Abertas 

 

4.4.1 - Planejamento  

 

As questões abertas tiveram, em média, dez minutos de duração. Vale ressaltar que, 

anteriormente a sua elaboração, na rotina de trabalho foram tratados os temas focos das 

questões, os quais, aliados à revisão de literatura realizada, serviram de referência para o 

formato final das perguntas. 

4.4.2 - Análise dos resultados 

 

 Com base nas perguntas dirigidas aos respondentes buscou-se identificar seus 

pontos comuns, sem, contudo, focalizar-se, neste momento, a frequência ou intensidade, 

efetuando-se a análise temática de conteúdo, conforme proposta de Bardin (2002), segundo 

o qual a análise qualitativa dos dados é caracterizada pela presença do tema ou da palavra, 

e não pela frequência de sua aparição.  

4.4.3 - Consolidação dos resultados 

 

Com base nas respostas dos entrevistados das categorias dos questionários abertos, 

procedendo às análises de seus respectivos conteúdos textuais, e também a partir da 

fundamentação teórica embasadora desta pesquisa, foram identificadas desalinhamento / 

variação das respostas em relação às diretrizes da Empresa Estudo.  
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4.5 - Análise/Resultados Finais das Questões  
 

Em atendimento ao objetivo geral da pesquisa, de acordo com os resultados dos 

questionários, foi possível analisar a percepção comportamental das equipes de 

manutenção de integridade estrutural como ferramenta para evitar acidente no trabalho. 

Ficou evidente que a variabilidade nas respostas dos questionários está direcionada 

aos níveis de maturidade dos integrantes das equipes. 

Este nível refere-se à capacidade e disposição das pessoas de assumir a 

responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento seguro. 

 

Figura 28 – Maturidade no trabalho 

Fonte: Autor 

 

 

 

Como desdobramento do objetivo geral e para atendimento os objetivos específicos 

da pesquisa, foram possíveis: 

 Analisar a importância da gestão da manutenção como estratégia para evitar acidentes 

do trabalho. 

De acordo com Kardec & Nascif (2009), a importância de “pensar e agir 

estrategicamente”, para que a atividade de manutenção se integre de maneira eficaz ao 

processo produtivo, contribuindo, efetivamente, para que a empresa caminhe rumo à 

Excelência Empresarial. 

 Identificar e analisar a influência do erro humano nos cenários dos acidentes no 

trabalho. 
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 Segundo Daniellou, F., Simard, M. E Boissières, I. (2010), em um sistema de gestão 

devem ser considerados os fatores que afetam o desempenho do trabalhador em suas 

tarefas rotineiras, focando na possibilidade da falha humana, impactando 

negativamente no processo e contribuindo para a composição dos cenários acidentais.  

 Identificar e analisar os fatores internos e externos referente ao comportamento dos 

empregados na área de manutenção. 

 Conforme Barret (2000), foco em renovação e aprendizado contínuos, 

autoconhecimento e no desenvolvimento de novos produtos e serviços. A partir deste 

nível, não há valores limitadores e as organizações o dominam quando aprendem a 

equilibrar as necessidades externas da corporação com as necessidades dos 

colaboradores.   

 Analisar a eficácia dos itens proativos, identificar e analisar os principais GAP’s 

relacionados aos acidentes no trabalho. 

 Segundo Martins; Costa Neto (1998) as ferramentas proativas, utiliza-se de 

informações a fim de que sejam tomadas ações previas no intuito de prevenir resultados 

indesejados e atingir um alto desempenho. Os indicadores proporcionam a tomada de 

ações, contribuindo com o desempenho da organização. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 O presente capítulo tem por objetivo apresentar as conclusões da pesquisa, baseada 

nas respostas dos questionários, dispostos no capítulo anterior e complementada pelas 

observações do pesquisador como Gestor de Manutenção da empresa. 

 Recomendações de ações são feita a empresa, em função das conclusões desta 

pesquisa, além de recomendações sobre novos estudos a respeito do tema. Antes será feito 

uma revisão geral do processo utilizado no estudo de caso. 

 A pesquisa destinou-se a analisar a percepção comportamental dos empregados 

para evitar acidente no trabalho em uma empresa do ramo de mineração, localizada no 

interior de Minas Gerais. Para tal, foi elaborada uma revisão bibliográfica dos principais 

autores sobre os temas de comportamento, segurança e relacionamento, com foco em evitar 

acidentes no trabalho, temas este que apresentam diferente posicionamento entre os 

autores, e por isso, a escolha da melhor abordagem para o estudo depende do tipo de 

pesquisa. O trabalho em equipe atende a necessidade individual de inserção em grupos e 

enfrentamento de desafios e a necessidade organizacional de atingir resultados e objetivos 

que garantam a continuidade da empresa. 

 Nesse trabalho, equacionou-se a possibilidade de considerar para efeito de análise 

estatística as variáveis dos comportamentos para evitar acidentes no trabalho.  

 Diante do exposto também é possível concluir baseado em uma reflexão sobre a 

situação problema que a questão segurança é tratada como prioridade e não como valor. 

 Percebe-se também que o nível de maturidade está ligado ao desempenho / 

produtividades e envolvimento do empregado. 

A empresa estudada apresenta diferentes perfis de comportamento e diversas 

percepções em relação às questões de segurança. 

Para contribuir para que a maturidade dos empregados seja trabalhado de forma a 

obter um balanceamento, proporcionando melhor desempenho em Segurança e Saúde no 

Trabalho, bem como qualidade de vida e produtividade. 

 De acordo com os resultados demostrados pela pesquisa, evidenciaram que a 

dispersão dos níveis de maturidade dos empregados devem ser tratadas como foco, ou seja, 

buscar um nivelamento dos níveis de maturidade, sendo assim, a prática de aprender um 

com o outro. 
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 O tema tratado neste estudo - comportamento para evitar acidentes no trabalho, é 

bastante amplo e possui diversas variáveis. Além disso, é considerado atualmente um tema 

muito importante para a gestão da organização, pois está intimamente relacionado com o 

planejamento estratégico e tem sido considerado um fator de sobrevivência no mercado 

das empresas. 

 Baseado nas informações acima se propõe pesquisar este assunto em uma amostra 

maior onde se terá uma percepção mais apurada do conjunto/negócio. 

 Outra recomendação refere-se ao desenvolvimento de estudo nos níveis técnicos 

que se caracterizam por estar em sua maior rotina de trabalho voltado para o trabalho em 

equipe. 
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APÊNDICE 01 – Questionário de Análise Comportamental das Equipes de 

Manutenção de Integridade Estrutural como Ferramenta para Evitar Acidente no 

Trabalho 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL DAS EQUIPES DE MANUNTEÇÃO DE 

INTEGRIDADE ESTRUTURAL COMO FERRAMENTA PARA EVITAR ACIDENTE NO TRABALHO 

Segmento de atuação:       Solda (   )    Elétrica  (   )    Mecânica  (   ) 

____________________________________________________________________________________ 

Dimensão Comportamental 

1 - Você considera que um acidente no trabalho possa comprometer sua empregabilidade? 

(   ) sim       (   ) não 

 

2 – Você acredita que fatores externos a empresa (vida familiar) possam influenciar para que ocorra 

um acidente no trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

 

3- Você recebe treinamento para realizar as atividades na sua área de trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

 

4- Você aplica todas as orientações recebidas para realizar as atividades na área de manutenção? 

(   ) sim       (   ) não 

 

5- Já recebeu alguma tipo de advertência por não utilizar as ferramentas (REC, DC, QA, APT)  

proativas da empresa? 

(   ) sim       (   ) não 

Qual?  (   )  REC    (   ) DC    (   ) QA    (   ) APT 

_____________________________________________________________________________________ 

Dimensão Segurança 

6 - Em relação às ferramentas proativas (REC, DC, QA, APT) qual a importância das mesmas para 

minimizar os acidentes no trabalho? 

REC  -  (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      (   ) Muito importante 

DC -     (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      (   ) Muito importante 

QA -     (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      (   ) Muito importante 

APT -   (   ) Nenhuma importância  (   ) Pouca importância   (   ) Importância média   (   ) Importante      (   ) Muito importante 
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7 – Das 04 ferramentas citadas qual delas é considerada ultima chance de acontecer um acidente? 

(   ) REC      (   ) DC      (   ) QA     (    ) APT 

 

8 – Em caso de acidente no ambiente de trabalho o que você deve fazer? 

 

 

9 – O que você entende por segurança no trabalho? 

 

 

10- Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda: 

1 – Incidente   (   ) Danos físicos 

2 – Acidente   (   ) Danos materiais 

3 – Quase acidente  (   ) Acidente que não aconteceu 

_______________________________________________________________________________________ 

Dimensão Relacionamento 

11 – A participação da sua gestão imediata nas atividades diárias pode influenciar no desenvolvimento 

da sua atividade voltada para se trabalhar com segurança? 

(   ) sim      (   ) não 

12 – Você acha que trabalhar em equipe a chance de acidente aumenta? 

(   ) sim       (   ) não 

13 - Você já se afastou do trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

Com o afastamento houve algum problema familiar? 

(   ) sim       (   ) não 

14 – Você acha que o afastamento pode influenciar no seu trabalho? 

(   ) sim       (   ) não 

15 – Quando você recebe orientação de um colega em relação a segurança, costuma acatar a 

orientação? 

 (   ) sim       (   ) não    (    ) as vezes 

 


