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RESUMO 

 

 

Em função da ocorrência de acidentes industriais catastróficos, observados nas 
últimas décadas, a segurança de processos emergiu como um tema de grande 
relevância, sobretudo para as organizações classificadas como de alto risco. Tal fato 
deveu-se aos impactos ambientais, materiais, humanos e aos ativos intangíveis, 
decorrentes destes eventos. Na indústria do petróleo, a maior representação deste 
tipo de acidente é o ocorrido durante a perfuração do poço de petróleo Macondo, no 
Golfo do México, em 2010. Este evento demonstrou que havia, àquela época, 
fragilidades na indústria de óleo e gás em todo o mundo, além de dúvidas quanto à 
capacidade de governos e agências reguladoras para prevenir e contingenciar 
ocorrências dessa magnitude. Por este motivo, tal acidente demandou mudanças 
imediatas e impactantes na regulamentação vigente e na gestão da segurança de 
processos das empresas deste ramo. Neste contexto, o presente trabalho tem por 
objetivo propor práticas para a melhoria da gestão da segurança de processos, na 
atividade de construção de poços marítimos de uma empresa petrolífera brasileira, de 
modo a evitar a ocorrência de acidentes de grande magnitude, como o ocorrido no 
Golfo do México. Para atender ao objetivo proposto, foram analisados casos de 
sucesso na indústria e foi conduzido um estudo de caso na empresa onde se pretende 
implementar o modelo de gestão. Este último foi realizado na área de transporte aéreo 
de pessoas, que também possui operações de alto risco, tal como a atividade de 
construção de poços de petróleo. Desta forma, além de ter grande contribuição 
científica, esta pesquisa pode ser inspiradora para as empresas que estejam diante 
do desafio de gerir a segurança dos seus processos, em cenários de grande 
complexidade, onde a combinação de diferentes variáveis podem causar acidentes 
de grandes proporções. 
 

 
Palavras-Chave: Segurança de processos. Indústria de óleo e gás. Perfuração de 
Poços. 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Due to occurrences of major accidents, observed in recent decades, process safety 
emerged as a very important issue for high risk organizations. This is because such 
accidents are characterized by the environmental, material, human and intangible 
assets impacts. In the oil and gas industry, the main representation of major accident 
is Macondo, a well drilled in the Gulf of Mexico in 2010. This event had shown the oil 
and gas industry’s weakness and had created doubts about the ability of governments 
and regulatory agencies to prevent and to manage occurrences of this magnitude. At 
that time, Macondo required immediate and impactful changes in the current 
regulations and in process safety management of oil and gas companies. In this 
context, this present study aims to suggest some practices, focusing on process safety, 
for drilling and completion activities of a Brazilian oil company, in order to prevent the 
occurrence of major accidents, as occurred in Gulf of Mexico. Industry successful 
cases were analyzed and it was performed a case study at air transport sector, whose 
operations are considered as high risk, as the drilling well activity. In this way, besides 
the great scientific contribution, this research can inspire companies that have the 
challenge of manage their process safety, in high complexity scenario, where 
interaction of multiple variables can cause serious accidents.    

 
 
Keywords: Process safety. Oil and gas industry. Drilling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A partir de meados do século XX, consolidou-se a dependência mundial do 

petróleo, e, embora se tenha observado uma evolução na utilização de outras fontes 

de energia, estima-se que este recurso permanecerá na liderança da matriz 

energética até 2030 (PIQUET, 2012). Tal fato justifica a importância estratégica da 

indústria do petróleo para a economia mundial e para o desenvolvimento dos países 

portadores de reservas petrolíferas. 

Trata-se de um ramo da indústria caracterizado por um elevado nível de 

complexidade, onde quaisquer decisões são extremamente impactantes, 

considerando-se a magnitude dos valores monetários envolvidos e a grande 

importância econômica e estratégica do produto fornecido pelas companhias do ramo. 

Atualmente, a produção de petróleo e gás natural no Brasil é, em média, cerca 

de 3MM boe/d (milhões de barris de óleo equivalente por dia), e a evolução da 

produção ao longo dos anos está representada na figura 1. Deste volume, cerca de 

93% do petróleo e 77% do gás natural são oriundos de campos marítimos (ANP, 

2016a). Portanto, os bons resultados relativos ao aumento da produção de petróleo e 

gás natural, ocorridos nos últimos anos, estão diretamente relacionados ao sucesso 

da atividade offshore no Brasil, tendo em vista que a maior parcela da produção advém 

de poços marítimos. 

 

 
Figura 1 - Evolução da produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil por ano. 
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Fonte: ANP (2016a). 

 

Esta evolução deveu-se basicamente ao aumento das atividades da indústria 

no país, predominantemente em função da descoberta dos reservatórios do pré-sal. 

Embora esta nova fronteira tenha possibilitado que o país atingisse um novo patamar 

em relação ao incremento de reservas e de produção de petróleo e gás natural, isto 

gerou um amplo conjunto de desafios econômicos, tecnológicos e ambientais 

(FURTADO, 2013). 

Para ilustrar a importância da área de exploração e produção, denominada 

E&P, para a indústria petrolífera, destaca-se o Plano de Negócios e Gestão 2015-

2019, publicado recentemente pela Petrobras, maior companhia brasileira do ramo, 

que prevê investimentos da ordem de US$ 98 bilhões, priorizando a área de E&P no 

Brasil, responsável por cerca de 81% dos investimentos previstos (PETROBRAS, 

2015).  

Pelo descrito acima, nota-se que, apesar das circunstâncias atuais 

desfavoráveis, relacionadas às flutuações do câmbio e à redução do preço 

internacional do barril de petróleo, que obrigaram as grandes petrolíferas do mundo 

a desalavancarem seus investimentos, há ainda uma priorização em relação ao 

segmento de exploração e produção, que consiste na atividade central destas 

empresas, buscando o aumento de suas reservas e desenvolvimento da produção, 

de maneira a atender a crescente demanda de energia. 

Neste contexto, está inserida a atividade de construção de poços marítimos, 

que demanda grandes investimentos e caracteriza-se por ser uma atividade 

extremamente complexa. De acordo com Rickles, Hawe e Shiell (2007), sistemas 

complexos são aqueles que possuem comportamento dinâmico através da simples 

interação de um grande conjunto de variáveis que tornam difícil qualquer tentativa 

de gerenciar intelectualmente as interrelações entre as variáveis. Este dinamismo 

também está relacionado ao próprio avanço tecnológico que impõe dificuldades no 

aprendizado com os eventos do passado, pois as circunstâncias mudam muito 

rapidamente com o tempo. 

Os desafios tecnológicos consistem em explorar e produzir hidrocarbonetos de 

poços situados em lâmina d’água média de 2000m, cujos reservatórios estão a cerca 

de 5000 m de profundidade, com características geológicas peculiares, que 
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demandaram, desde sua descoberta, grandes esforços no sentido viabilizar e 

otimizar os custos relacionados a estas atividades.  

Após as descobertas e início da produção do pré-sal no Brasil, a atividade 

exploratória tornou-se ainda mais desafiadora. Não apenas em função dos riscos 

inerentes a esta região (pré-sal), conforme exposto anteriormente, mas também pelo 

fato de ter surgido um leque de oportunidades situadas em áreas de fronteira 

exploratória, cujo nível de complexidade aumentou consideravelmente em função de 

suas características geológicas, tais como pressões e temperaturas elevadas dos 

reservatórios, além do desconhecimento das áreas, aumentando, sobremaneira, os 

riscos envolvidos na atividade de construção dos poços. 

Por se tratar de um sistema complexo, um dos maiores desafios atuais da 

atividade de construção de poços offshore é a segurança dos seus processos. Esta 

gestão é extremamente importante e em função das consequências gravíssimas 

geradas pelos acidentes de grandes proporções, há um conceito, que permeia a 

atividade de poços, que consiste na intolerância absoluta a estes tipos de eventos.  

Tal premissa de intolerância foi reforçada após a ocorrência do acidente com a 

sonda de perfuração Deepwater Horizon, no Golfo do México em 20 de abril de 2010, 

mais conhecido como acidente de Macondo. Considerado, por muitos autores, um 

dos maiores desastres da indústria do petróleo, este evento possui números 

extremamente assustadores e suscitou, desde então, a grande relevância do tema 

gestão de processos na atividade de construção de poços marítimos.  

Localizado a cerca de 50 milhas da costa da Luisiana, nos Estados Unidos, o 

poço Macondo estava sendo perfurado pela sonda semissubmersível Deepwater 

Horizon, quando sofreu um blowout1 catastrófico seguido de diversas explosões e 

incêndios que resultaram na morte de 11 trabalhadores. Dois dias depois, a sonda 

afundou em lâmina d’água de aproximadamente 1500m. (BP, 2010). 

Além dos impactos ambientais e humanos, ressalta-se ainda que a empresa 

operadora do consórcio, responsável pela exploração e produção desta área, foi 

acusada de negligência e condenada a pagar bilhões de dólares em compensação 

pelos danos causados. Outra consequência financeira foi a desvalorização da 

                                                           
1 O blowout é um evento de descontrole de poço, no qual há o fluxo indesejado de hidrocarbonetos 
ou água do reservatório para a superfície (sonda), podendo causar eventos de grandes proporções 
tais como explosões e incêndios. 
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empresa, cujo valor de mercado foi reduzido consideravelmente após a ocorrência do 

acidente. 

O acidente de Macondo demonstrou que a indústria naquele momento não 

avaliava adequadamente os riscos inerentes à atividade de perfuração em águas 

profundas, nem havia estimado adequadamente as consequências de uma eventual 

falha. Este incidente expôs fragilidades da indústria de óleo e gás em todo o mundo, 

bem como dúvidas quanto à capacidade de governos e agências reguladoras para 

prevenir e contingenciar ocorrências dessa magnitude. (PRITCHARD; LACY, 2010). 

Após a ocorrência deste acidente, a indústria do petróleo mundial, governos e 

agências reguladoras têm atuado no sentido de discutir e implementar as melhores 

práticas da gestão de segurança de processos em suas atividades de construção de 

poços, para garantir a segurança, controle e respostas nas etapas de planejamento, 

projeto e operações de perfuração, avaliação, completação, manutenção e abandono. 

A despeito do fato que o acidente de Macondo tenha demonstrado as 

fragilidades do tema segurança de processos no setor usptream, anos antes, outras 

graves ocorrências haviam demonstrado que as práticas e sistemas de segurança 

adotados nas indústrias, sobretudo as de processos, não estavam se mostrando 

eficientes.  

A figura 2 contém alguns acidentes industriais relacionados a falhas de 

processos, ocorridos nas últimas décadas, que ocasionaram a perda de muitas vidas 

e/ou grandes impactos ambientais. Importante ressaltar, que muitos destes acidentes 

acarretaram em mudanças na maneira como as empresas conduzem seus processos, 

que estão relacionadas ao maior diligenciamento na execução das atividades, 

envolvendo, em casos específicos, alterações de normas e padrões. As mudanças 

também foram refletidas na definição do papel das agências reguladoras, que 

passaram a ser mais atuantes e restritivas em relação a não conformidades 

constatadas durante processos de auditorias. 
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Figura 2 - Alguns acidentes de processos ocorridos ao redor do mundo 
Fonte: Adaptado de Diniz (2010). 

 

Desta forma, após os acidentes ocorridos neste século, o tema da Segurança 

de Processos passa a ser tratado como uma disciplina técnica, acarretando a 

necessidade de melhor compreensão para que possa ser assimilada no cotidiano das 

empresas. Além disso, há reflexo deste tema em novas regulações institucionais, 

iniciativas das organizações, novas referências da literatura técnica, ou mesmo 

padrões e normas nacionais e internacionais. 

Uma discussão fundamental que deve ser estabelecida em relação à 

segurança nas organizações é a diferença básica entre segurança ocupacional e 

segurança de processos. As consequências decorrentes das falhas na primeira são 

mais frequentes e os danos são menos graves, se comparadas à segunda.  

Esta diferenciação passou a ser estudada no meio acadêmico recentemente e 

foi impulsionada pelo acidente de Texas City, nos Estados Unidos em 2005, onde 

houve uma explosão da planta de processamento de óleo. Neste caso, os 

supervisores focavam muito em garantir a segurança das pessoas, apresentando 

indicadores excelentes relacionados a este aspecto, enquanto a segurança dos 

processos era negligenciada. Em relação ao acidente de Macondo, também foram 

constatados indicadores muito bons de segurança de pessoas, atingindo o recorde de 

sete anos sem ocorrência de acidentes pessoais. 

Apesar das diferenças conceituais, na prática, segurança de processos e 

segurança ocupacional podem estar muito próximas a depender da atividade 

considerada. Entretanto, requerem indicadores diferentes e intervenções específicas 

para evitar que acidentes ocorram, sejam eles de grandes ou de pequenas 

proporções.  
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Toda a indústria deve ter como objetivo principal a eliminação total dos 

acidentes organizacionais e dos ocupacionais, em função das consequências geradas 

por ambos. Especificamente, na indústria do petróleo, os riscos tem aumentado 

consideravelmente ao longo dos anos, sobretudo na área de Exploração, pela busca 

incessante de novas fronteiras, que exigem cada vez mais a superação das técnicas 

já conhecidas e tecnologias já implementadas.  

Portanto, de modo a evitar ocorrências que possam causar danos às pessoas, 

meio ambiente e à imagem da companhia, com impactantes reflexos econômicos, é 

fundamental que os riscos e perigos sejam identificados e mitigados adequadamente. 

Neste contexto, torna-se extremamente importante o conceito de ALARP (As 

Low As Reasonably Practible) como um caminho para que as companhias do ramo 

possam operar em cenários de risco controlado. Este conceito é um dos princípios 

fundamentais da análise de riscos que significa que estes devem ser mitigados a um 

nível tão baixo quanto razoavelmente exequível. Isto significa que os esforços para a 

redução dos riscos devem ser contínuos até que o sacrifício adicional (em termos de 

custo, tempo, esforço ou outro emprego de recursos) seja amplamente 

desproporcional à redução de risco alcançada. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Conforme descrito na seção anterior, a indústria do petróleo é extremamente 

complexa e envolve riscos, sobretudo nas fases de exploração e de produção. Estas 

etapas são as mais importantes, por se tratar de uma indústria baseada na exploração 

ininterrupta de um recurso mineral exaurível, o que impõe consequentemente a 

necessidade permanente de incorporar novas reservas, capazes de manter o fluxo de 

produção, sendo os riscos também extremamente elevados nestas atividades. 

Neste contexto, torna-se fundamental a segurança de processos, que visa o 

gerenciamento dos maiores perigos, que são aqueles capazes de causar as piores 

catástrofes, ocasionando os maiores impactos e afetando um maior número de 

pessoas, se comparados aos acidentes ocupacionais. 

Entretanto, nas atividades da cadeia upstream, a gestão da segurança de 

processos não é de simples implementação, pois acidentes de grandes proporções 

raramente resultam de uma causa única. Eles acontecem frequentemente devido a 
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múltiplas falhas que contribuem coletivamente para a ocorrência do evento 

catastrófico com consequências muito severas. 

Além disso, outro desafio na aplicação de métodos e ferramentas de segurança 

de processos em uma atividade dinâmica e incerta, tal como a de construção de 

poços, está na falta de dados estatísticos significativos. Acidentes desta magnitude 

mostram que a indústria não pode continuar aceitando qualquer risco quantificável na 

atividade como muito improvável, pela carência de eventos desta natureza. A 

banalização da frequência de ocorrência destes eventos contribuiu para o 

negligenciamento destes riscos, mesmo conhecendo-se a severidade destas 

ocorrências. 

Por julgar que eventos catastróficos, como blowout, são de baixíssima 

probabilidade, e devido à dificuldade de mapear todos os possíveis cenários com a 

combinação de falhas que pudessem gerar tais acidentes, antes do acidente de 

Macondo, a engenharia de poços não dispendia a devida atenção na mitigação dos 

riscos que pudessem ocasionar estes acidentes de grandes proporções. (PRITCHAD; 

LACY, 2010). 

Uma das teorias mais importantes da segurança de processos é a relação entre 

falhas sequenciais, que possuem múltiplos sistemas de controles com barreiras, 

conforme ilustrado na figura 3. Esta representa o modelo do queijo suíço, 

desenvolvido por James Reason, na década de 90, e pode-se observar que os perigos 

são contidos por múltiplas barreiras preventivas, que são representadas, na figura 3, 

pelas fatias de queijo. As falhas estão representadas pelos buracos nas fatias de 

queijo e o alinhamento destas, no modelo, resulta no evento de perda da contenção 

primária (REASON, 1997).  

 

 
Figura 3 - Teoria do queijo suiço de James Reason 
Fonte: Adaptado de Reason (1997). 
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Na indústria do petróleo, e especificamente na atividade de construção de 

poços, riscos são gerenciados a todo o momento, mas é importante ressaltar que isto 

deve ser feito de maneira estruturada, com uma visão de integridade de barreiras. Ou 

seja, garantir que as barreiras preventivas e mitigadoras estejam íntegras ao longo de 

todo o processo de construção do poço. 

Com a evolução do número de acidentes e em função de seus impactos na 

indústria, os agentes reguladores, ao redor do mundo, passaram a exigir uma maior 

atuação das operadoras da indústria no sentido de garantir a integridade destas 

barreiras, exigindo, portanto, maior visibilidade destas ações de controle e mitigação. 

Para as agências reguladoras é muito clara a responsabilidade da indústria, e, 

sobretudo, das operadoras, na proteção das vidas envolvidas e também do meio 

ambiente.   

Embora, a indústria mundial tenha reagido fortemente no sentindo de 

estabelecer guias, padrões e normas de perfuração de poços, logo após o acidente 

de Macondo, é consenso que ainda há muito a ser feito no sentido de garantir a 

integridade das barreiras e segurança dos processos na atividade. 

Portanto, são muitos os desafios da indústria em implementar a segurança de 

processos na atividade de construção de poços, e estes estão relacionados, 

basicamente, aos seguintes fatores: 

 Trata-se de um sistema complexo, com a interação de múltiplas variáveis; 

 É um “sistema vivo”, que possui grande dinamismo, o que dificulta o 

monitoramento das barreiras ao longo do processo construtivo; 

 Possui processos suscetíveis e extremamente dependentes do “fator 

humano”, que é um aspecto de difícil controle; 

 Requer uma mudança na cultura de segurança da empresa; 

 O controle das barreiras de segurança não pode gerar entraves à rotina 

dos executores, cujas atividades diárias consomem quantidade significativa 

de horas trabalhadas. 

 

Outro fator importante a ser ressaltado é que na conjuntura atual, além dos 

desafios tecnológicos vivenciados pela indústria de óleo e gás, vive-se um cenário 

mercadológico bastante desfavorável. A queda vertiginosa dos preços do petróleo no 

mercado mundial tem demandado um investimento cada vez menor nesta área, o que 
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tem exigido das empresas do ramo uma desaceleração dos ritmos de seus projetos 

ou até mesmo a necessidade de se desfazerem de alguns de seus ativos. 

Desta forma, as empresas precisam reduzir seus custos operacionais, o que 

envolve, além de menores investimentos, menos intervenções para manutenção. 

Entretanto, conforme mencionado, é fundamental que a segurança das pessoas e 

instalações seja mantida, sob pena de danos materiais severos e irreversíveis, além 

de comprometimento dos ativos intangíveis (imagem e reputação da empresa). Neste 

contexto, torna-se fundamental a implementação de um sistema de gestão de 

segurança de processos robusto para evitar a ocorrência de catástrofes e para manter 

a integridade da empresa estudada.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é propor práticas para a melhoria na gestão da 

segurança de processos da atividade de construção de poços marítimos de uma 

empresa petrolífera, de modo a evitar a ocorrência de acidentes de grande magnitude. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Em termos específicos, o presente estudo objetiva: 

 Evidenciar o estado da arte mundial no que se refere à segurança de 

processos no meio industrial, principalmente em relação à atividade de 

construção de poço de petróleo; 

 Obter as principais lições aprendidas e pontos críticos relacionados à 

implantação da segurança de processos na atividade de transporte aéreo 

da companhia, objeto de estudo deste trabalho;  

 Verificar quais as ferramentas mais adequadas de análise de riscos e de 

garantia da integridade das barreiras, a serem utilizadas na atividade 

estudada. Estas ferramentas devem possibilitar a avaliação da condição de 

gerenciamento da integridade das barreiras de proteção, preventivas e 

mitigadoras, para os cenários de risco relacionados à segurança de 

processo; 
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 Propor metodologia e/ou ferramentas com o intuito de evidenciar a 

existência de práticas operacionais e gerenciais que garantam a segurança 

através do grau de cumprimento dos requisitos definidos nos padrões e 

normas dos elementos sistêmicos de segurança de processos avaliados; 

 Contribuir para formação de cultura preventiva em segurança de processos 

na empresa estudada. 

 

 

1.4 QUESTÕES-PROBLEMA 

 

Este estudo visa responder às seguintes questões: 

 Qual a importância do estabelecimento da gestão de segurança de 

processos em uma companhia da indústria de óleo e gás? 

 De que forma a indústria do petróleo e seus agentes reguladores lidam com 

os riscos inerentes à atividade de construção de poços marítimos, pós o 

acidente de Macondo? 

 Quais são os principais desafios na implementação de uma gestão focada 

em segurança de processos? 

 Quais são as ferramentas mais adequadas para a garantia da integridade 

das barreiras, a serem utilizadas na atividade em estudo? 

 Como evidenciar a existência de práticas operacionais e gerenciais que 

garantam a segurança através do grau de cumprimento dos requisitos 

definidos nos padrões e normas internos e dos agentes reguladores? 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Com o crescimento do nível de complexidade dos poços de petróleo no mundo, 

caracterizados por condições geológicas cada vez mais desafiadoras e pelo emprego 

de novas tecnologias, torna-se mandatória a gestão da segurança dos processos 

característicos da atividade, de modo a evitar que desastres, como o de Macondo, no 

Golfo do México, ocorram novamente. 

Uma das preocupações atuais da indústria está no fato de que a redução do 

preço do barril de petróleo e as variações na taxa cambial, possam impactar as ações 
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de segurança tomadas pelas empresas envolvidas na atividade, que são cada vez 

mais pressionadas para redução dos custos operacionais. 

Entretanto, cabe ressaltar que as empresas do ramo devem manter sempre o 

foco na segurança, mitigando riscos que possam gerar acidentes de grandes 

proporções, independente dos custos e esforços envolvidos. Isto porque os possíveis 

impactos gerados por tais acidentes podem se constituir em: perda de vidas humanas; 

poluição ambiental de grandes extensões, que não geram apenas consequências 

ecológicas, mas principalmente sócio-econômicas; impactos financeiros decorrente 

do pagamento de indenizações, interrupção temporária de atividades, mobilização de 

recursos para resposta à emergência, dano à imagem da empresa, dentre outros.  

Obviamente, a eliminação total de todos os riscos em qualquer atividade é um 

objetivo utópico, com pouca probabilidade de sucesso e que envolve custos infinitos. 

Desta forma, torna-se importante o conceito de ALARP que, conforme já mencionado 

na seção anterior, busca encontrar o ponto ótimo entre o custo despendido para 

mitigar um determinado risco e os benefícios gerados por esta eliminação. Ou seja, 

deve-se ter em mente que, em quaisquer atividades, há riscos que são toleráveis e 

não podem ser reduzidos, seja porque as soluções para sua mitigação são 

impraticáveis ou porque envolvem custos desproporcionais aos benefícios.   

Portanto, o foco da segurança de processos, assim como deste estudo, são os 

riscos, perigos e barreiras que devem ser realmente geridos para evitar a ocorrência 

dos grandes acidentes. Estes são intoleráveis, e devem ser evitados a todo e qualquer 

custo. Neste contexto, tornam-se fundamentais os conceitos e metodologia de 

segurança de processos na atividade de construção de poços marítimos de óleo e 

gás, a serem propostas por este estudo. 

Ainda em relação à atividade de construção de poços, a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que regulamenta as atividades no 

setor, participa ativamente de um fórum internacional de reguladores da indústria do 

petróleo e está atuando no sentido de promover mudanças em sua legislação atual 

que rege as regras de construção de poços marítimos, de maneira a contemplar os 

novos conceitos e melhores práticas de segurança de processos da indústria. 

Portanto, a implementação de um sistema de gerenciamento da segurança de 

processos, na empresa estudada, evidenciará o alinhamento entre suas práticas de 

gestão e o exigido pelo agente regulador. 
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Além disso, este trabalho pode ser inspirador para as empresas que estejam 

diante do desafio de gerir a segurança dos seus processos, em cenários de grande 

complexidade, onde a combinação de diferentes variáveis podem causar eventos 

catastróficos. Na atual conjuntura econômica mundial e, sobretudo, brasileira, é 

importante que este sistema de gestão tenha o menor impacto possível nos custos 

envolvidos. 

Finalmente, este trabalho tem grande contribuição científica, a partir do 

momento em que propõe a investigar o estado da arte no que se refere à gestão da 

segurança de processos, além da definição de uma metodologia para monitoramento 

e controle das barreiras nas atividades de construção de poços offshore, caracterizada 

como uma atividade de grande relevância para o desenvolvimento sócio-econômico 

do Brasil. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Nesta pesquisa será proposto um sistema de gestão da segurança de 

processos na atividade de construção de poços offshore, em uma empresa de 

economia mista brasileira, de grande porte da indústria petrolífera. Esta empresa é 

caracterizada por possuir uma grande atividade no ramo e projetos de poços de 

elevada complexidade.  

Importante ressaltar ainda que não serão feitas extrapolações para outras 

realidades de empresas, caracterizadas também como de grande risco. Além disso, o 

foco do estudo será segurança de processos e não serão contempladas propostas de 

melhoria da segurança ocupacional, partindo do princípio que este tema não faz parte 

do escopo deste trabalho. Possivelmente este aspecto poderá apresentar uma 

melhora indireta, a partir do momento em que a proposta é estabelecer uma melhoria 

na cultura preventiva de segurança na companhia.  

Ressalta-se que as propostas a serem apresentadas estarão fortemente 

associadas à cultura organizacional da empresa estudada, tendo em vista que o 

estudo de caso será realizado na mesma empresa para a qual será proposto o sistema 

de gestão em segurança de processos. Deste modo, qualquer extrapolação das 

conclusões deste trabalho para aplicação em atividades similares, porém de outras 

empresas e/ou outros países, deve ser feita com bastante cuidado. 
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1.7  SÍNTESE DA ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

A figura 4 ilustra, de maneira geral, a abordagem proposta para esta pesquisa.  

Inicialmente será feita uma revisão da literatura, objetivando evidenciar o 

estado da arte no que se refere à disciplina de gestão de segurança de processos, 

principalmente nos cenários de grande complexidade e dinamismo, caracterizados por 

sistemas e condições que se alteram ao longo do processo construtivo. Tal análise 

será complementada pela abordagem de casos de segurança de processos na 

atividade de construção de poços da indústria do petróleo. 

Além disso, será elaborado um estudo de caso da implementação da 

segurança de processos na atividade de transporte aéreo da mesma empresa 

estudada, de maneira a evidenciar as lições aprendidas e vantagens obtidas deste 

processo. Será utilizada a técnica de análise de conteúdo para análise e tratamento 

dos dados coletados nas entrevistas.  

A partir daí, serão analisadas as informações obtidas na revisão da literatura e 

no estudo de caso, de forma a definir a melhor metodologia para a gestão da 

segurança nos processos relacionados à construção de poços offshore.  

 

 
Figura 4 - Estrutura Metodológica da Pesquisa 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

1.8  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
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O presente estudo está estruturado em seis capítulos: o capítulo 1, apresenta 

de maneira resumida o contexto no qual o presente trabalho se encontra, destacando 

suas motivações, objetivos e a importância relacionada à abordagem do tema 

segurança de processos na atividade de construção de poços offshore de uma 

companhia petrolífera brasileira. Neste mesmo capítulo, é evidenciada a relevância 

deste estudo para as empresas do ramo, caracterizadas por possuírem atividades de 

elevado risco e que possuem potencial para a ocorrência de acidentes catastróficos.  

O capítulo 2 visa estabelecer um melhor entendimento do fenômeno a ser 

evitado (acidente), através da abordagem da literatura técnico-científica associada ao 

tema. Além disso, é relatado como se deu a evolução da segurança de processos, 

sobretudo na indústria do petróleo, para finalmente abordar o seu estado da arte, 

destacando os principais aspectos a serem explorados neste tema. O referido capítulo 

relata também quais são as principais práticas adotadas na área de engenharia de 

poço, por algumas empresas do ramo. 

O capítulo 3 detalha de que maneira foi feita a pesquisa bibliográfica e qual foi 

a metodologia adotada nesta pesquisa, sobretudo no estudo de caso a ser conduzido 

na atividade de transporte aéreo, onde descrição dos instrumentos e os 

procedimentos de coleta e tratamento de dados são evidenciados. 

O capítulo 4 descreve a evolução da abordagem de segurança de processos 

na empresa estudada, detalhando de que forma se deu esta evolução do tema na 

área de engenharia de poço, bem como o status do sistema de gestão adotado pelo 

transporte aéreo de pessoas, na mesma companhia.  

O capítulo 5 apresenta as discussões acerca dos resultados obtidos através 

das entrevistas, propiciando um link entre o relatado pelos entrevistados e o que foi 

descortinado pela pesquisadora, através da revisão da literatura, principalmente no 

que se refere às boas práticas a serem adotadas para que se estabeleça um 

adequado sistema de gestão em segurança de processos. 

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões do trabalho, com os 

apontamentos necessários para demonstração do alcance dos objetivos estipulados 

para o projeto e a perspectiva de pesquisas futuras. Após o capítulo 5, encontra-se a 

bibliografia utilizada. Por fim, os apêndices e anexos estão incorporados ao final desta 

dissertação, incluindo os questionários utilizados, bem como alguns documentos 

relevantes obtidos através da análise documental.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos relacionados à 

segurança de processos, identificados através de trabalhos anteriores desenvolvidos 

por outros autores e pesquisadores, similares ao tema em estudo, de modo a fornecer 

o arcabouço teórico necessário ao estabelecimento de um sistema de gestão de 

segurança de processos, que é objeto de estudo desta pesquisa. 

Serão abordados alguns itens fundamentais para o entendimento dos capítulos 

vindouros, assim como para o estabelecimento dos aspectos a serem considerados 

na implementação de um sistema de gestão com foco em segurança de processos. 

Inicialmente serão caracterizados e contextualizados os termos riscos e acidentes, de 

modo a possibilitar um melhor entendimento dos principais modelos acidentais 

verificados na literatura e estabelecer um maior conhecimento da dinâmica dos 

acidentes, sobretudo os organizacionais, foco deste trabalho. 

Após a abordagem dos modelos acidentais, será apresentada a evolução 

temporal do tema segurança de processos, enfatizando os principais aspectos 

regulatórios ao redor do mundo, evidenciando como se deu esta evolução a partir da 

ocorrência de grandes acidentes. Além disso, será abordado o estado da arte dos 

principais conceitos desta temática na indústria mundial e, no final do capítulo, serão 

descritas as práticas adotadas por algumas empresas de exploração e produção de 

petróleo, sobretudo na atividade de engenharia de poço. 

 

2.1  ACIDENTES ORGANIZACIONAIS 

 

2.1.1 Definições e Características dos Riscos e Acidentes 

 

Atualmente, existem na literatura inúmeras definições para o termo risco, o que 

evidencia a importância do tema em diversas atividades e em diferentes áreas do 

conhecimento.  

A norma ISO 31000 (ABNT, 2009), por exemplo, define o termo risco apenas 

como o efeito da incerteza nos objetivos, sendo que o termo “efeito” é um desvio em 

relação ao esperado, que pode remeter a consequências positivas ou negativas.  

No entanto, há inúmeras outras definições que associam a palavra “risco” a 

efeitos negativos. Rowe (1977) define risco como o potencial de ocorrência de 
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consequências indesejadas decorrentes da realização da atividade. Esta definição 

retrata outro aspecto fundamental dos riscos que devem sempre estar associados à 

combinação de dois fatores: probabilidade de ocorrência e severidade. 

Além disso, a Society for Risk Analysis (SRA) possui em seu glossário algumas 

definições que envolvem o caráter de incerteza e as consequências negativas dos 

riscos (SRA, 2015). Neste glossário, a SRA corrobora o exposto por Rowe (1977) e 

complementa as definições anteriores, expondo as seguintes características dos 

riscos: 

 É a possibilidade de uma consequência infeliz; 

 É o potencial de consequências indesejadas de um evento; 

 É a exposição a uma proposição sobre a qual há incerteza; 

 É a incerteza e a severidade das consequências de uma atividade com 

respeito a algo valioso para os humanos; 

 São as consequências de um evento e as incertezas associadas; 

 É um desvio de um valor de referência e as incertezas associadas. 

 

Aven (2015) destaca que, embora se tenha apresentado alguns conceitos de 

risco estabelecidos a partir dos últimos anos, é importante ressaltar que este conceito 

surgiu há milênios. Entretanto, há apenas cerca de 30 a 40 anos, a avaliação e o 

gerenciamento de riscos se tornaram um campo da ciência e passaram a ser 

estudados ao redor do mundo.  A partir deste período começaram a surgir ideias e 

princípios relacionados a esta temática, que formaram a base do conhecimento 

utilizado até os dias atuais e que tem contribuído de maneira efetiva para o processo 

de tomada de decisão em diversas áreas (AVEN, 2015). 

Os fatores preponderantes para o aumento da importância deste assunto nas 

últimas décadas foram o processo de industrialização, e todo o avanço tecnológico a 

ele associado, que aumentaram, sobremaneira, os riscos relacionados às atividades 

do mundo contemporâneo. Agrava o problema a percepção de que os riscos gerados 

hoje não se limitam à população atual, uma vez que as gerações futuras também 

poderão ser afetadas e talvez de forma ainda mais dramática. Isto reflete um 

verdadeiro conflito entre a produção e os riscos inerentes a ela, caracterizando uma 

sociedade que Beck (1992) denominou de “Sociedade do Risco”. 

A norma ISO 31000 (ABNT, 2009) ressalta que todas as atividades de uma 

organização envolvem risco. As organizações gerenciam o risco, identificando-o, 
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analisando-o e, em seguida, avaliando se o risco deve ser modificado por um 

tratamento, a fim de atender a seus critérios organizacionais. Ao longo de todo este 

processo, elas comunicam e consultam as partes interessadas, monitoram e analisam 

criticamente o risco e os controles que o modificam, a fim de assegurar que nenhum 

tratamento de risco adicional seja requerido (ABNT, 2009). 

Ainda segundo a Norma ISO 31000 (ABNT, 2009), a gestão de riscos pode ser 

aplicada a toda uma organização, em suas várias áreas e níveis, a qualquer momento, 

bem como a funções, atividades e projetos específicos, e incorpora à organização 

uma série de benefícios, sendo os principais deles: 

 Aumento da probabilidade de atingir seus objetivos; 

 Encorajamento de uma gestão pró-ativa; 

 Identificação das oportunidades e ameaças; 

 Melhoria da governança; 

 Possibilidade de estabelecer um processo de tomada de decisão através 

de uma base confiável; 

 Minimização das perdas e melhoria da prevenção de acidentes; 

 Alocação e utilização dos recursos para tratamento dos riscos; 

 Melhoria da eficácia e eficiência operacional; 

 Aumento da resiliência da organização. 

A gestão de riscos surgiu como técnica, nos Estados Unidos, no ano de 1963, 

com a publicação do livro Risk Management in the Business Enterprise, de Roberth 

Mehr e Bob Hedges. Ao longo de todo esse período, até os dias atuais, a gestão de 

riscos continua sendo entendida como um conjunto de técnicas de abordagem 

aplicadas à identificação, conhecimento e prevenção das perdas que possam estar 

associadas aos riscos estudados (MUCIN, 2015).  

Algumas atividades como a de óleo e gás, diferentemente de processos fabris 

ou plantas de processo, envolvem grandes incertezas e elevados riscos, e, portanto, 

a tomada de decisão nestas situações é extremamente complicada, tendo em vista às 

dificuldades na predição das consequências associadas às decisões. Algumas 

ferramentas estão disponíveis para suportar as tomadas de decisão em tais situações, 

mas estas ferramentas possuem limitações por utilizarem uma série de premissas que 

são baseadas não apenas em conhecimentos científicos, mas também preocupações 

políticas, éticas e estratégicas. (AVEN; VINNEM; WIENCKE, 2007) 
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Aven , Vinnem e Wiencke (2007) ressaltam ainda outros desafios associados à 

gestão de riscos, tais como: avaliação das incertezas e atribuição das probabilidades 

de ocorrência; estabelecer distinção entre conhecimentos objetivos e julgamentos 

subjetivos; e finalmente definir o caminho para lidar com intangíveis, tais como fatores 

humanos e organizacionais. 

Aerosa (2009) afirma que uma característica marcante do risco é o fato de ser 

onipresente. Entretanto, o nível de risco associado às atividades varia 

significativamente, sendo inerente a determinadas áreas e, portanto, inviável a sua 

completa eliminação. Desta forma, a análise dos riscos visa controlá-los e mitigá-los, 

de modo que ele seja reduzido a níveis aceitáveis (AEROSA, 2009).  

Neste contexto, aborda-se, então, o conceito de ALARP (As Low As 

Reasonably Practicable). Surgido no Reino Unido em 1949, o conceito de ALARP está 

relacionado ao fato de que recursos financeiros podem ser investidos na tentativa de 

reduzir o risco a níveis tão baixos quanto possível em termos operacionais e de custos 

(MORAES, 2013). 

Moraes (2013) ressalta ainda que para que um risco seja classificado como 

ALARP, os benefícios obtidos pela sua redução devem ser mínimos, se comparados 

aos custos envolvidos para mitigá-lo. Isto não é aplicável se forem identificadas 

situações de risco graves que envolvam possíveis danos à vida, saúde das pessoas 

e ao meio ambiente. 

A figura 5 ilustra o conceito de ALARP. Acima de um determinado nível (região 

3, na figura 5), o risco é classificado como intolerável e não pode ser justificado, sob 

quaisquer circunstâncias. Desta forma, é fundamental, reduzi-lo a níveis que se 

encontram na região 2, ou seja, até o ALARP (ou região de tolerabilidade). Neste caso, 

há um risco residual que pode ser aceitável, desde que seja suficientemente baixo e 

caso os recursos financeiros e de tempo empregados para reduzi-lo sejam muito 

maiores (desproporcionais) do que os benefícios gerados pela redução. Já a região 

“1” é amplamente aceitável e é improvável que seja requerida alguma redução do 

risco. 

 



35 

 

 

 
Figura 5 - Conceito de ALARP 
Fonte: HSE (2016) 

 

Cabe ressaltar que as autoridades reguladoras têm utilizado cada vez mais o 

conceito de ALARP, ao lidarem com o gerenciamento de riscos em sistemas com alto 

nível de complexidade. Em alguns regulamentos, é fundamental que o requerente 

apresente justificativas detalhadas dos motivos pelos quais os riscos se enquadram 

neste critério (MELCHERS, 2001). 

O HSE (Health and Safety Executive) que é o órgão regulador responsável 

pelas atividades da indústria de óleo e gás no Reino Unido, estabelece que o nível do 

risco deve ser considerado para determinar o tipo de avaliação de risco que deverá 

ser conduzida. Para riscos situados na região 3 (intolerável) da figura 5 devem ser 

conduzidas análise quantitativas de riscos, enquanto para os riscos situados na região 

1 podem ser conduzidas análise qualitativas. O mesmo conceito deve ser considerado 

para a demonstração de ALARP, ou seja, quanto maior o nível do risco dentro da 

região 2, maiores devem ser os esforços para evidenciar os motivos pelos quais estes 

riscos são ALARP (HSE, 2016). 

A aplicação do conceito de ALARP traz uma nova perspectiva para a área de 

gestão de riscos, e tem sido usada amplamente por diversos tipos de indústria, 

principalmente as que lidam com processos perigosos, tais como a indústria de óleo 

e gás. Ainda segundo o HSE (2016), no Reino Unido, esta comprovação do ALARP é 

obrigatória para as instalações offshore e deve constar no safety case, documento 
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obrigatório enviado para a aprovação do HSE, que será melhor detalhado neste 

capítulo. 

Os riscos que podem dar origem a acidentes são apenas uma das muitas 

variantes do estudo do risco. Este tipo de riscos nem sempre suscitou as mesmas 

leituras, foi evoluindo e se reconfigurando nas diversas sociedades, dependendo das 

práticas utilizadas e das novas formas de conhecimento sobre os seus efeitos 

potenciais. Os riscos organizacionais tendem a ser vistos como potenciais fatores 

negativos para as empresas ou para a saúde e segurança dos membros pertencentes 

a essas mesmas organizações. São susceptíveis de causar lesões físicas aos 

trabalhadores, doenças, perdas económicas, danos materiais ou ambientais; ou seja, 

podemos encontrar uma interligação entre os riscos organizacionais e os potenciais 

efeitos adversos que eles provocam nas pessoas e no seu bem-estar, bem como nas 

eventuais perdas para as organizações (AEROSA, 2009). 

No presente trabalho, a análise de riscos será abordada com o viés de 

minimização do potencial de ocorrência de acidentes industriais de grande magnitude, 

através da utilização das técnicas de prevenção e/ou de proteção. 

Neste contexto, torna-se fundamental diferenciar os dois tipos de acidentes 

abordados na literatura: os individuais e os organizacionais. Os primeiros, também 

denominados acidentes ocupacionais, são caracterizados por serem mais frequentes 

e acontecem a um indivíduo, ou na pior das hipóteses, a um número restrito de 

indivíduos, e suas consequências não afetam um número significativo de pessoas. Já 

os acidentes organizacionais, também conhecidos como acidentes de processos, são 

raros e, quando ocorrem apresentam consequências catastróficas, podendo afetar 

vários segmentos da sociedade (REASON, 1997). Estes últimos são o objeto de 

estudo deste trabalho, que tem como foco propor a implementação de um sistema de 

gestão adequado para evitá-los.  

A figura 6 ilustra as diferenças entre os acidentes organizacionais e os 

individuais, sobretudo no que se refere à frequência de ocorrência e a severidade das 

consequências dos acidentes. 
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Figura 6 - Comparação entre acidentes organizacionais e individuais no que se refere à 
frequência e severidade. 
Fonte: Adaptado de Pritchard e Lacy (2010). 

 

Cabe ressaltar que os acidentes organizacionais são relativamente recentes e 

considerados resultantes de sistemas complexos, caracterizados pelo emprego de 

alta tecnologia. Além disso, são caracterizados por apresentarem causas múltiplas 

para as suas ocorrências, sendo eventos de difícil controle e compreensão. Por serem 

raros, são ocorrências que possuem previsibilidade muito difícil (REASON, 1997).  

Em relação às consequências, Monteiro (2012) destaca que para as pessoas 

envolvidas nos acidentes individuais, os efeitos podem ser severos, mas a sua 

propagação é limitada, diferentemente dos acidentes organizacionais que envolvem a 

liberação não planejada de massa, energia ou produtos perigosos, causando danos 

devastadores que podem afetar não apenas o patrimônio da empresa envolvida, mas 

também populações e o meio ambiente no entorno. 

Neste contexto, cabe ressaltar que os acidentes organizacionais ou de 

processos geram consequências não apenas em relação às vidas humanas que são 

afetadas, mas também geram sérios danos ambientais, financeiros, à imagem da 

empresa e da atividade industrial em questão. Desta forma, a segurança de processo 

tem o seu foco na prevenção de acidentes de grandes proporções (organizacionais), 

e em indústrias que conduzem atividades de alto risco e que manuseiam substâncias 

perigosas, tal como a indústria de óleo e gás. 
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De modo a contribuir para um melhor entendimento acerca dos acidentes 

organizacionais, serão abordados, na próxima seção, os principais modelos acidentais 

disponíveis na literatura. Esta abordagem possibilitará uma melhor compreensão do 

fenômeno que se deseja evitar através da implementação da gestão de segurança de 

processos na atividade em estudo. 

 

2.1.2 Principais Modelos Acidentais 

 

Os modelos acidentais têm evoluído de maneira significativa ao longo do 

tempo. Na década de 1920, os primeiros modelos acidentais e técnicas de 

investigação de acidentes focavam em ocorrências que ocasionavam perdas de 

tempo nas fábricas, basicamente relacionados a acidentes ocupacionais. Atualmente, 

modelos mais sofisticados são necessários para a investigação de eventos em 

sistemas de alta complexidade, tais como plantas nucleares e indústria de óleo e gás. 

De acordo com Ballardim et al. (2008), durante a investigação e análise de 

acidentes, teorias e modelos de referência podem ser adotados pelos analistas, tendo 

papel importante na natureza das conclusões obtidas. Embora existam peculiaridades 

inerentes aos diversos modelos causais de acidentes existentes, de acordo com 

Hollnagel (2003), é possível classificá-los em três amplos grupos: sequencial, 

epidemiológico e sistêmico. 

No modelo sequencial, o acidente é percebido como uma sequência de eventos 

que ocorrem em virtude de algumas causas-raízes, pressupondo a existência de 

relações de causa e efeito bem definidas. Além desta relação de causae efeito, outra 

característica marcante deste modelo é a culpabilidade que se atribui ao indivíduo. Já 

no modelo epidemiológico, embora os acidentes também sejam vistos como 

resultantes de uma sequência de eventos, é acrescentada a ideia de que esses 

eventos se propagam por meio de falhas latentes e ativas nas barreiras do sistema. 

Tais barreiras, conforme o seu posicionamento ao longo da cadeia de eventos, 

delimitam a existência de zonas de trabalho seguras, inseguras e de perda de 

controle. Por sua vez, o terceiro modelo, sistêmico, caracteriza o acidente como o 

resultado da variabilidade de múltiplos fatores que fazem parte do sistema produtivo, 

havendo interações muito mais complexas do que aquelas normalmente assumidas 

no modelo sequencial (BALLARDIM et al., 2008). 
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A seguir, serão detalhados cada um destes grupos de modelos e serão 

abordadas suas principais características, enfatizando de que maneira tais teorias 

contribuem para um melhor entendimento a respeito da natureza dos eventos 

acidentais. Esta compreensão é fundamental para que se possa definir quais as 

maneiras mais apropriadas de evitar a ocorrência destes eventos indesejados.  

 

2.1.2.1 Modelos Sequenciais 

 

Nas primeiras versões dos modelos sequenciais, os acidentes eram vistos 

como decorrentes de uma única causa, caracterizando-se como uma visão 

extremamente simplista dos acidentes. Um dos precursores desta teoria foi Henrich, 

que no final da década de 1950, publicou sua teoria dos dominós, que, durante muito 

tempo, foi a única abordagem usada por profissionais de saúde e segurança do 

trabalho no Brasil (ALMEIDA, 2006). 

Segundo Henrich (1959), precursor da teoria dos dominós, um acidente ocorre 

devido às relações de causa e efeito entre cinco elementos principais (ambiente 

social, falha individual, atos e condições inseguras, acidente e a lesão propriamente 

dita), sendo que a manifestação de um deles necessariamente implica na 

manifestação em cadeia dos elementos seguintes.   

Segundo Almeida (2006), esta abordagem presumia que acidentes são 

decorrentes de aspectos individuais e resultados do descumprimento de normas de 

segurança ou prescrições, tratando-se de um modelo centrado no indivíduo e 

meramente comportamentalista. 

Outra crítica, relacionada à teoria dos dominós, está no fato de que o autor 

caracteriza cada um dos cinco elementos apresentados, como fatores causais dos 

acidentes. Em sua analogia, a queda de apenas uma peça, desencadeia o 

desequilíbrio de todo o resto e culmina na ocorrência do evento indesejado. Desta 

forma, a teoria dos dominós corrobora o entendimento de que os acidentes ocorrem 

em função de uma causa raiz singular, desconsiderando a influência da interação 

entre diversos fatores. Esta relação de causa e efeito pode ser ilustrada através da 

figura 7. 
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Figura 7 - Representação do modelo sequencial, no qual acidentes são derivados de uma única 
causa raiz. 
Fonte: Monteiro (2012). 

 

Entretanto, na prática, um único evento denominado como causa raiz, não é o 

ponto de partida para a ocorrência do acidente. Atualmente sabe-se que a “causa raiz” 

deriva de uma série de causas que formam uma rede complexa, conforme ilustrado 

na figura 8. Desta forma, o modelo sequencial apresenta-se como extremamente 

simplista para explicar o fenômeno dos acidentes e este aspecto da múltipla e 

complexa relação de causalidade caracteriza os modelos acidentais subsequentes, 

que serão detalhados a seguir. 

 

 
Figura 8 - Representação, na qual acidentes são derivados de uma interação entre diversos fatores. 
Fonte: Monteiro (2012). 
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2.1.2.2 Modelo Epidemológico dos acidentes 

 

Estes modelos defendem que os acidentes são como doenças e, portanto, 

devem ter tratamentos epidemiológicos similares, tais como recolhimento de dados 

estatísticos e observação da população em questão (AEROSA, 2009).   

O modelo epidemiológico dos acidentes, enquanto abordagem científica, 

revelou inúmeras características dos acidentes (regularidades, catalogação dos riscos 

mais comuns, ruptura com a ideia do acidente como infortúnio, etc.) que possibilitaram 

melhorar a sua observação e compreensão, bem como redefinir o seu conceito. De 

certo modo, alguns tipos de acidentes deixaram de ser considerados como fruto do 

acaso e do aleatório (e por esta razão, imprevisíveis), para passarem a ser observados 

como eventos passíveis de prevenção (AEROSA, 2009). 

Embora tenha promovido um rompimento com o modelo sequencial, no que 

tange a descaracterização da causa única dos acidentes e de seu caráter 

comportamental, o modelo epidemiológico possui similaridades com seu predecessor 

no que se refere ao entendimento sobre a causalidade dos eventos, cuja propagação 

se dá na direção do início para o fim (HOLLNAGEL, 2004). Ainda segundo Hollnagel 

(2004), as principais características do modelo epidemiológico são: 

 Desvios no desempenho: Além de suavizar a noção de erro humano, 

destacada na abordagem sequencialista, ao tratar de “desvios no 

desempenho”, a perspectiva epidemiológica amplia esta abordagem, pois 

envolve não apenas os aspectos humanos, mas também os tecnológicos 

associados às falhas; 

 Condições ambientais: as características do meio onde ocorre o evento 

podem influenciar os indivíduos e a tecnologia; 

 Barreiras: tem como função prevenir acidentes e consistem em 

mecanismos de proteção quanto aos erros humanos, às falhas 

tecnológicas, ou ainda outras condições latentes, que serão definidas a 

seguir.  

 Condições latentes: são fatores que não estão explícitos, mas podem 

contribuir para a ocorrência dos acidentes. Elas não são capazes de, sozinhas, 

dispararem o evento acidental, e por isso no processo de investigação de 

acidentes não são facilmente identificadas. As condições latentes foram 

detectadas, inicialmente, em organizações de alto risco e/ou com sistemas 
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tecnológicos complexos, tais como, na aviação, em plataformas de óleo e gás, 

indústria química, sistemas ferroviários, centrais nucleares, etc. 

 

O mais clássico exemplo de modelo epidemiológico é o proposto por Reason 

(1997). Ele definiu três elementos como fundamentais para possibilitar a reflexão 

sobre os acidentes organizacionais: perigos, barreiras e perdas. A relação entre estes 

três elementos pode ser visualizada na figura 9. 

 

 
Figura 9 - Relação entre perigo, defesas e perdas.  
Fonte: Adaptado de Reason (1997). 

 

Neste contexto torna-se fundamental a conceituação do termo perigo. A ISO 

31000 (ABNT, 2009) define perigo como uma “fonte potencial de dano”, e pode ser 

entendido também como a situação que gera o(s) risco(s).  

De acordo com análise de barreiras, o acidente sempre envolve a liberação de 

um fluxo de energia potencialmente perigosa, que estava controlada por barreiras ou 

medidas preventivas existentes no sistema. Eventualmente, o sistema poderia não ter 

as barreiras indicadas, mas ainda assim poderia conter provisoriamente a energia. A 

ênfase da denominada “análise de barreiras” é nas barreiras que existiam ou deveriam 

existir no sistema para evitar o acidente.  

Segundo Reason (1997), a quebra destas barreiras pode ocorrer devido a 

falhas ativas e condições latentes e está relacionada a três fatores: humanos, técnicos 

e organizacionais. As diferenças entre falhas ativas e condições latentes estão no fato 

de que as primeiras surgem com uma capacidade de influência relativamente curta 

em termos de tempo e tendem a produzir efeitos imediatos, enquanto as segundas 

podem ficar implícitas durante muito tempo até conseguirem interagir com as 

circunstâncias adequadas para derrubar uma barreira e, portanto, originar um 

acidente. Além disso, as falhas ativas tendem a provocar apenas um evento 
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específico, enquanto as condições latentes, caso não sejam corrigidas, podem 

provocar diversos tipos de acidentes (REASON,1997). 

O modelo de Reason (1997) para a análise de acidentes se baseia na 

observação de como as barreiras podem ser violadas. Segundo o autor, as barreiras 

defensivas se assemelham aos queijos suíços, pois não são estruturas perfeitas, 

tendo em vista que podem conter buracos. Há duas formas de possibilitar as defesas 

dos sistemas: redundância (diversas camadas de proteção) e diversidade (diversas 

formas de proteção) (REASON, 1997). 

Esta analogia com das barreiras com o queijo suíço deu origem a uma das 

teorias acidentais mais utilizadas pela indústria: o modelo do queijo suíço. A figura 10 

ilustra a passagem do perigo pelos sucessivos “buracos” nas barreiras protetoras, 

acarretando na ocorrência do acidente. Como há uma multiplicidade de barreiras nas 

organizações, este alinhamento das falhas no sistema é relativamente raro e, desta 

forma, caracterizam a baixa frequência dos acidentes organizacionais. 

 

 
Figura 10 - Trajetória do acidente segundo James Reason (1997)  
Fonte: Adaptado de Reason (1997). 

 

Aerosa (2009) ressalta que os buracos nas barreiras podem ter mobilidade, 

mesmo num curto espaço de tempo, e podem ter sua eficácia alterada ao longo da 

vida do sistema, dificultando, sobremaneira, a estratégia de prevenção de acidentes 

dentro das organizações. 

Ao contrário da teoria sequencialista, Reason (1997) considera o erro humano 

como uma consequência e não uma causa para a ocorrência de acidentes e, segundo 
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ele, os sistemas devem ser concebidos no intuito de que, caso ocorram erros humanos 

estes não possam causar acidentes. Esta é uma das críticas feitas ao modelo de 

Reason, pois não é possível criar sistemas perfeitos e invulneráveis aos fatores 

humanos (AEROSA, 2009). 

Monteiro (2012) enfatiza que a adoção de modelos epidemiológicos está 

relacionada a duas estratégias fundamentais para a prevenção dos acidentes: 

identificação e eliminação das condições que favorecem o erro humano; e instalação 

ou reforço das barreiras de proteção e salvaguardas que mitigam ou interrompem a 

cadeia de eventos que traria consequências adversas. 

O reforço das barreiras de proteção tem adquirido grande relevância na gestão 

da segurança de processo e têm sido propostos sistemas que garantam o 

monitoramento e integridade das barreiras, de modo a evitar a ocorrência de acidentes 

severos. Entretanto, Monteiro (2012) ressalta que a estratégia de defesa baseada em 

barreiras de proteção é necessária, mas não é suficiente para garantir que não 

ocorrerá um acidente organizacional. Isto porque, apesar dos modelos 

epidemiológicos considerarem os conceitos de desvio de desempenho, condições 

latentes e ambientais, não propõem maneiras de identificar e tratar estes aspectos de 

forma mais clara e sistemática. Esta ideia fica mais evidente na abordagem do modelo 

sistêmico, que será tratado a seguir. 

 

2.1.2.3 Modelo Sistêmico 

 

Na sociedade moderna, uma característica marcante é o aumento da 

complexidade dos sistemas, principalmente em decorrência das tecnologias que são 

utilizadas. Uma consequência inevitável desta elevada complexidade é que os 

sistemas apresentam capacidade de evoluírem de forma descontrolada, devido a 

interações não previstas entre seus componentes. Estas interações são, em geral, 

caracterizadas por interligações fortes. (ALMEIDA, 2006). Estes sistemas, que 

apresentam elevado grau de interconexão, além de interações não lineares, Perrow 

(1999) denominou “sistemas complexos”. 

O que define o nível de complexidade de um sistema é o fato dos seus 

componentes exercerem múltiplas funções e, desta forma, muitas interações, e não 

pela quantidade de componentes em si. Caso as interações entre os componentes 

sejam lineares, tais como em uma linha de produção, é mais fácil antever as 
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consequências, no caso de falha de um dos componentes e evitar que grandes 

catástrofes aconteçam (MONTEIRO, 2012). 

Tais características dos denominados sistemas complexos, levou Perrow 

(1999) a considerar como normais ou sistêmicos, os acidentes ocorridos em tais 

cenários. A teoria dos acidentes normais preconiza que as organizações que possuem 

sistemas tecnológicos complexos já provaram que não dispõem de condições 

objetivas para eliminar todos os acidentes maiores, sendo estes, portanto, inevitáveis. 

Isto ocorre, pois, segundo Perrow (1999), alguns sistemas possuem propriedades 

estruturais que tornam alguns tipos de acidentes impossíveis de prever ou evitar.  

Ainda segundo Perrow (1999), a dificuldade em antecipar e prevenir estas 

situações deve-se ao número infinito de possíveis interações entre falhas nos diversos 

componentes dos sistemas complexos, embora a interação de falhas com potencial 

catastrófico seja supostamente reduzida, devido em parte aos dispositivos de 

segurança. 

Esta visão pessimista de Perrow gerou muita repercussão e críticas, levando à 

busca contínua por diferentes maneiras de compreender os acidentes, resultando em 

novas estratégias de prevenção de modo a evitar a ocorrência destes eventos 

(MONTEIRO, 2012).  

Enquanto Perrow (1999) baseou sua teoria na ideia de que os sistemas se 

tornaram tão complexos que os homens não podem mais controlá-los, Hollnagel 

(2004) adota um ponto de vista semelhante, mas com outra compreensão. Para ele, 

esses sistemas exigem desempenhos variados e, mais do que a complexidade, é a 

variabilidade desses desempenhos a principal razão para que esses acidentes 

ocorram. 

Portanto, a essência do modelo sistêmico proposto por Hollnagel (2004) está 

no conceito da variabilidade do desempenho humano. Este conceito é similar ao das 

condições latentes, proposta por Reason (1997) e é considerada a principal relação 

entre os modelos epidemiológicos e sistêmicos. 

Uma maneira didática e ilustrativa de representar as condições latentes e que 

possibilita o entendimento do conceito de variabilidade do desempenho é através da 

“representação das extremidades” (“sharp end- blut end”), de Hollnagel (2004), 

ilustrado na figura 11: 
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Figura 11 - Representação das Extremidades 
Fonte: Adaptado de Hollnagel (2004). 

 

Na figura 11 pode- se perceber que a extremidade da ponta representa as 

pessoas que atuam diretamente nos processos perigosos, ou seja, na linha de frente. 

Na outra extremidade, estão as pessoas e instituições que impõem restrições àqueles 

que estão na ponta, ou seja, que atuam em momentos e locais diferentes dos quais 

ocorre o acidente. A extremidade da ponta está relacionada às chamadas falhas 

ativas, enquanto a outra extremidade está associada às condições latentes.  

Portanto, a variabilidade de desempenho das pessoas que estão na ponta sofre 

forte influência das decisões e fatores presentes na outra extremidade. Em muitos 

casos, esta variabilidade não está associada a algo necessariamente ruim, e sim a 

condições necessárias para que os objetivos organizacionais sejam atendidos. 

Entretanto, segundo Hollnagel (2004), é fundamental que estas variabilidades sejam 

monitoradas e gerenciadas, sendo este o caminho para a prevenção de acidentes. 

Além disso, outra importante característica é que, no modelo sistêmico, é 

utilizada uma analogia com os termos “estocástico” e “ressonância” para explicar os 

acidentes. Hollnagel (2004) explica que a variabilidade de um sistema comporta-se de 

acordo com um modelo estocástico, ou seja, a probabilidade de que estas variações 

se manifestem são aleatórias e imprecisas. Estas variações não são, por si só, 

capazes de provocar um acidente. No entanto, pelo fenômeno da ressonância, 
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quando estas variações agem simultaneamente e em uma mesma frequência, elas 

podem amplificar o risco dos acidentes. Com estas analogias, compreende-se que os 

fatores causais que perturbam um sistema sempre são múltiplos, não-lineares e de 

atuação simultânea e desordenada. 

A ressonância substitui as tradicionais relações de causa-efeito que são 

utilizadas pelos demais modelos para explicar um cenário acidental (MONTEIRO, 

2012). Este modelo não enfatiza as relações de causa-efeito, pois baseia-se no fato 

de que acidentes são gerados por diferentes sequências de eventos, sendo muito 

improvável que estas sequências sejam repetidas exatamente da mesma forma. A 

ênfase do modelo está, portanto, no gerenciamento da variabilidade, incluindo a 

identificação de sua origem e o seu monitoramento. 

Segundo Hollnagel (2004), deve-se trabalhar com a ideia de explicação para 

os acidentes e não com o conceito de causa. Para elucidar a diferença entre causa e 

explicação, o autor afirma que podemos dizer que há um acidente quando 

determinado número de fatores acontece em conjunto ou se alinha em momento 

específico. Mas isso não permite afirmar que esse acidente foi causado por um desses 

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

uma vez que nos permitem compreender como o acidente aconteceu. 

Como cada acidente apresenta uma combinação própria de fatores causais, 

segundo Hollnagel (2004), torna-se ineficaz ater-se à busca e análise de causas 

específicas de um determinado acidente. Neste caso, é fundamental compreender o 

contexto relacionado ao cenário do acidente sob diferentes óticas: individual, 

organizacional, ambiental, política, dentre outras. 

Em relação à prevenção de acidentes, o modelo sistêmico faz alusão a duas 

maneiras: implantação das barreiras de proteção e identificação e gerenciamento da 

variabilidade de desempenho. Assim como nos modelos epidemiológicos, os modelos 

sistêmicos utilizam a estratégia focada nas barreias de proteção como forma de 

prevenir acidentes. Entretanto, conforme já mencionado estas barreiras são 

suscetíveis a ressonâncias funcionais que podem levá-las a falhar, o que demanda a 

necessidade de definir meios que permitam o diligenciamento da variabilidade de 

desempenho de forma a evitar que acidentes ocorram. 

Uma vez que todos os modelos causais apresentam suas limitações – e, por 

consequência, as respectivas ferramentas de investigação associadas a cada modelo 

– a compreensão das interfaces e da complementariedade entre eles pode levar ao 
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desenvolvimento de métodos inovadores e robustos de investigação de acidentes. Em 

particular, essa é uma necessidade para se estudarem acidentes de grandes 

proporções em sistemas complexos. (BALLARDIM et al, 2008). 

Embora todos os modelos acidentais tenham gerado contribuições 

significativas para uma melhor compreensão dos fenômenos dos acidentes e, 

consequentemente, dos modos de prevenção, nota-se uma evolução expressiva nos 

modelos causais, que pode ser representada pela figura 12. 

 

 
Figura 12 - Evolução dos tipos de causas de acidentes 
Fonte: Adaptado de Hollnagel (2004). 

 

Hollnagel (2004) mostra através da figura 12, a evolução da compreensão 

acerca das causas dos acidentes. Na década de 1970, havia apenas três principais 

categorias de causas: erro humano, falhas técnicas e outras. Com o passar do tempo, 

estes três fatores foram sendo desenvolvidos, com destaque para a categoria “outras”, 

que teve desenvolvimento expressivo. A partir da década de 1980, surgem conceitos 

como os das condições latentes de Reason e aumenta a importância de questões 

como cultura de segurança, gestão da qualidade, etc. 
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2.2  EVOLUÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE 

ACIDENTES 

 

Em meados da década de 1960, já havia uma preocupação da indústria em 

relação aos acidentes ocupacionais e eram evidentes as diferenças de desempenho 

das companhias na gestão deste tema, principalmente no Reino Unido e nos Estados 

Unidos. Esta abordagem pode ser evidenciada através dos números da época, que 

evidenciavam uma taxa decrescente do número de acidentes pessoais e as empresas 

atribuíam este sucesso ao estabelecimento de um sistema de gestão cada vez mais 

forte. Entretanto, este mesmo desempenho não era observado em relação aos 

acidentes de processos (MANNAN, 2012). 

Mannan (2012) afirma ainda que na década de 1960, os processos nas 

indústrias químicas e de petróleo passaram a ser mais perigosos, tendo em vista as 

condições de pressão e temperatura mais severas, além do aumento da complexidade 

das plantas de processo, que passaram a possuir portes bem maiores do que suas 

antecessoras. A partir daí, a indústria viu-se envolvida em incêndios e explosões de 

grande magnitude. 

Com o aumento do uso da tecnologia na indústria de processos, foi identificado 

um aumento do número de acidentes de grandes proporções, na década de 1970, que 

levou, no Reino Unido, ao estabelecimento do Advisory Commitee on Major Hazards 

(ACMH) que introduziu a legislação para controle de grandes acidentes nas 

instalações (MANNAN, 2012). 

Nas décadas de 1970 e 1980 ocorreram acidentes de grandes proporções na 

indústria química, tais como a explosão do desastre de Flixborough em 1974 e o de 

Seveso, em 1976. Outros acidentes ocorridos na mesma época tiveram uma profunda 

influência na Europa Continental e estimularam o desenvolvimento do Directive on 

Major Accident Hazards of Certain Industrial Activities em 1982, atualmente conhecida 

como a Diretiva de Seveso I (MANNAN, 2012). 

A diretiva de Seveso contribuiu significativamente para o aumento da 

preocupação pública e empresarial em relação aos riscos industriais e segundo Puiatti 

(2000) foi a primeira experiência internacional para a prevenção de grandes acidentes. 

Na atividade offshore de exploração e produção de petróleo, ainda na década 

de 1970, o blowout ocorrido na sonda Ekofish Bravo teve grande repercussão na 



50 

 

 

Europa, demandando ações regulatórias tanto na Noruega quanto no Reino Unido, 

em função da preocupação com grandes derramamentos (LINDØE et al, 2012).  

Esta preocupação foi evidenciada na Noruega, no início da década de 1980, 

com o estabelecimento de um marco na regulação da atividade de exploração e 

produção de petróleo offshore, com o emprego das técnicas de análise quantitativa 

de riscos (AQR) na indústria. O desenvolvimento da legislação norueguesa foi 

motivado por alguns acidentes graves ocorridos no país, tais como, o já citado blowout 

de Ekofish Bravo e o desastre da plataforma Alexandre Kielland, ocorrido em 1980, 

que resultou na morte de 123 pessoas (AVEN; PITBLADO, 1998). 

Esta mandatoriedade quanto às AQR’s permanece até os dias atuais na 

Noruega e ainda, segundo Aven e Pitblado (1998), os regulamentos noruegueses 

estabelecem que as análises de risco devem ser realizadas para identificar eventos 

acidentais que podem ocorrer nas atividades e suas respectivas consequências para 

as pessoas, para o meio ambiente e para as instalações. Dessa forma, é possível 

efetuar tomada de decisões em relação à escolha de soluções para a 

mitigação/redução dos riscos. 

Mesmo após a publicação da Diretiva de Seveso e das mudanças na legislação 

norueguesa, a visão da necessidade de estabelecer a segurança dos processos na 

indústria mundial foi fortemente afetada por outro acidente ocorrido na década de 

1980, o de Bhopal, ocorrido em dezembro de 1984, na Índia. Este havia sido 

considerado até o momento, o pior acidente da indústria química, que foi ocasionado 

pelo vazamento de um gás venenoso (metil isocianato) de uma indústria norte-

americana de pesticidas, chamada Carbide Union Corporation (TYAGI; 

ROSENCRANZ). O acidente matou de 2500 a 5000 pessoas e causou ferimentos a 

mais de outras 200.000, sendo considerado o maior acidente industrial de todos os 

tempos (PEREIRA; QUELHAS, 2010). 

Neste contexto, o acidente de Bhopal suscitou a falta de regulação para 

atividades industriais em países em desenvolvimento, como a Índia. Neste sentido 

passou-se a questionar a coerência do planejamento industrial, a adequação das 

práticas e medidas de segurança aplicadas pelas empresas, assim como a 

complacência dos governos.  

Estes acidentes geraram a necessidade de prover estudos técnicos 

sistematizados e de melhor qualidade, relacionados à prevenção de grandes 

catástrofes. Na Europa, surgiram algumas regulamentações visando garantir a 
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segurança nas atividades industriais e, em 1984, o Reino Unido, através do CIMAH 

(Control of Industrial Major Accident Hazards), publicou o documento “A Guide to the 

Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations” como forma de introduzir as 

práticas de Seveso no Reino Unido. Dois anos depois, em 1986, o governo da 

Holanda, publicou legislação específica, que passava a requerer AQR e começou a 

propor critérios de aceitabilidade para determinadas atividades (MANNAN, 2012).  

Nos Estados Unidos, os acidentes de Bhopal, assim como aqueles ocorridos 

na década de 1970, também geraram grandes repercussões públicas e despertaram 

o interesse na elaboração de guias e diretrizes, sobretudo para a indústria química, 

no intuito de evitar a ocorrência de novas catástrofes. 

Em 1985, a Environmental Protection Agency (EPA) iniciou, nos Estados 

Unidos, programa de incentivo a ações comunitárias de emergência em caso de 

acidentes envolvendo substâncias químicas perigosas. Essa e outras ações 

culminaram na publicação, pela Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA), da versão final da legislação americana para proteção dos trabalhadores em 

instalações sujeitas a acidentes de grandes proporções. A ela foi dado o nome de 

Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals, que entrou em vigor em 

26 de maio de 1992 (PUIATTI, 2000). 

No final da década de 1980, ocorreu um grave acidente na atividade offshore 

da indústria do petróleo, que também provocou mudanças significativas na maneira 

pela qual os países da Europa estabeleciam a segurança de seus processos, e 

demandou a definição de diretrizes, sobretudo no Reino Unido, que são seguidas até 

os dias atuais. Trata-se da explosão e incêndio ocorridos na plataforma Piper Alpha, 

no Reio Unido, em 1988, que ocasionou 167 mortes, sendo considerado o pior 

acidente industrial da Grã-Bretanha (LINDØE et al, 2012; AVEN; PITBLADO, 1998).  

Após o acidente de Piper-Alpha (1988), um inquérito público, conduzido por 

Lord Cullen, foi estabelecido. O relatório do inquérito foi incorporado pela legislação 

offshore britânica e, a partir daí, passou a ser exigido que todas as instalações 

apresentassem um Safety Case ao HSE (Health and Safety Executive), órgão 

legislador da atividade no Reino Unido. Este Safety Case deve conter a participação 

da força de trabalho, além de ser suportada por uma verificação independente e deve 

ser previamente aprovada pelo órgão regulador, no caso o HSE. Segundo LINDØE et 

al (2012), a primeira rodada do Safety Case cobriu aproximadamente 200 instalações 

e foi submetido às autoridades em outubro de 1993. 
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Segundo Flin et al (1996), nos regulamentos baseados nos safety cases, é 

reponsabilidade do operador reduzir os riscos a níveis tão baixos quanto for 

razoavelmente possível (As Low As is Reasonably Practicable – ALARP), cujo 

conceito já foi abordado neste capítulo. A demonstração do ALARP é parte 

fundamental e imprescindível dos Safety Cases.  

O HSE (2016) não estabelece a obrigatoriedade de realizar análise quantitativa 

de riscos para todas as atividades, mas indica que a avaliação do risco de um grande 

acidente exige a utilização de técnicas adequadas, as quais podem ser qualitativas, 

semiquantitativas ou quantitativas. Aponta ainda que a escolha da abordagem deve 

ser proporcional ao nível do risco e à complexidade do problema, devendo seguir a 

orientação sobre a seleção de uma abordagem adequada à avaliação de riscos, que 

está disponível em um guia para instalações offshore (Guidance on Risk Assessment 

for Offshore Installations). Nesse sentido, há ainda o guia com orientação sobre o 

critério de aceitabilidade dos riscos (Guidance on ALARP for Offshore Division 

Inspectors Making an ALARP Demonstration). 

Além disso, a cada cinco anos, as empresas devem rever seus Safety Cases a 

fim de garantir a consistência do documento e promover a identificação, gestão e 

controle dos riscos. Caso haja mudanças significativas nas instalações por um período 

menor do que cinco anos, este documento também deve ser revisitado (HSE, 2016). 

Embora a legislação regulatória britânica das atividades offshore, com base nos 

Safety Case, sejam referências mundiais na garantia da segurança dos processos, há 

algumas críticas em relação ao modo como as companhias abordam este tema. 

Leveson (2011), por exemplo, relata que algumas empresas elaboram os Safety 

Cases com o intuito de apenas cumprir uma exigência legal e, portanto, estar em 

conformidade com os padrões vigentes. Segundo o autor, eles deveriam focar não 

apenas em mostrar como o sistema é seguro, mas sim o quanto ele é inseguro. Ou 

seja, deve-se focar na identificação de perigos e falhas no sistema.  

Além disso, Leveson (2011) ressalta que os Safety Cases devem possuir as 

seguintes características: 

 O Safety Case só é eficiente se puder ser usado para influenciar as 

tomadas de decisão. Ele não pode ser feito após a conclusão do projeto e 

não pode ser usado apenas para questionar se o que foi feito, foi executado 

de maneira segura. Neste caso, o esforço na elaboração do Safety Case 
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não agregaria segurança e seria apenas uma atitude pró-forma para 

possibilitar a obtenção de um certificado do sistema; 

 Para manter o Safety Case praticável, a análise precisa estar integrada ao 

sistema de engenharia e de documentação. Esta atividade deve ser 

contínua durante todo ciclo de vida do sistema, incluindo verificações 

durante a operação; 

 A análise deve considerar os piores casos (worst cases) e não apenas os 

mais prováveis ou esperados; 

 A análise deve considerar todos os fatores e não apenas falhas de 

equipamentos ou erros dos operadores. Deve considerar aspectos como 

estrutura de gestão e de tomada de decisão; 

 O sistema integrado deve ser considerado e não cada perigo ou 

componente do sistema, de maneira isolada.  

 

Em fevereiro de 1996, entrou em vigor a Diretiva de Seveso II, que de forma 

mais abrangente que a versão I, considerou a obrigatoriedade das operadoras de 

implantar um Sistema de Gestão de Segurança, incluindo avaliação pormenorizada 

de riscos com base em cenários de acidentes possíveis. Esta diretiva também inclui a 

obrigatoriedade de fornecer esclarecimentos ao público sobre os riscos industriais e o 

comportamento que as pessoas devem adotar em caso de acidente, para que se 

tenha uma atitude pró ativa no sentido de evitar consequências graves. (ROCHA JR 

et al, 2013). 

Posteriormente, após o acidente industrial ocorrido em Tolouse na França em 

2001, onde 30 pessoas morreram e milhares ficaram feridas, e também devido a 

estudos sobre substâncias carcinogênicas e danosas ao meio ambiente, houve uma 

emenda na Diretiva de Seveso II, de modo a contemplar os riscos relacionados à 

estocagem e processamento no setor de mineração de substâncias explosivas e de 

estocagem de nitrato de amônia (ROCHA JR et al, 2013) 

Em paralelo a estas medidas dos órgãos reguladores no sentido de estabelecer 

normas e diretrizes para implementar segurança nos processos das empresas, de 

forma evitar os grandes acidentes industriais, é publicada, em 1999, a teoria dos 

acidentes normais de Perrow, abordada anteriormente neste capítulo. Esta teoria gera 

uma visão pessimista, à medida que publica a ideia de inevitabilidade dos acidentes 

industriais em sistemas complexos.   



54 

 

 

Em 2005, ocorreu um acidente em uma refinaria da BP (British Petroleum), na 

cidade do Texas, Estados Unidos, e a investigação deste acidente culminou na 

necessidade de desenvolvimento de uma nova abordagem de segurança de 

processos, contemplando a visão sistêmica e a gestão da integridade de ativos. O 

relatório de investigação deste acidente, conhecido como relatório Baker (em alusão 

a James A. Baker, ex-secretário de estado dos Estados Unidos que conduziu a 

comissão de investigação) foi publicado em setembro de 2007 e teve grande influência 

mundial no tema, principalmente devido às dez recomendações para a melhoria da 

Segurança de Processos. Seguem as recomendações do relatório (BAKER, 2007): 

 Liderança em Segurança de Processo – Liderança para Segurança de 

Processo deverá ser claramente articulada, exercitada e demonstrada no 

mais alto nível corporativo, incluindo o Board executivo e CEO; 

 Sistema de Gerenciamento de Segurança de Processo integrado e bem 

compreendido - Implementar um sistema de gestão em segurança de 

processos para continuamente identificar, mitigar e gerenciar os riscos de 

Segurança de Processo; 

 Expertise e conhecimento em Segurança de Processo – Implementar 

sistemática para assegurar que todo pessoal e corpo gerencial possuem 

um apropriado nível de conhecimento em Segurança de Processo; 

 Cultura de Segurança de Processo – Envolvem todos os stakeholders para 

o desenvolvimento de uma positiva, confiável e aberta cultura de 

Segurança de Processo em cada unidade industrial; 

 Expectativas e responsabilidades claramente definidas para a Segurança 

de Processo - Claramente definir expectativas e fortalecer a 

responsabilidade em Segurança de Processo em todos os níveis; 

 Suporte para a gerencia de linha – Prover um melhor e mais efetivo suporte 

em Segurança de Processo para a organização de linha; 

 Indicadores de Performance para Segurança de Processo – Desenvolver, 

implementar e periodicamente atualizar o conjunto de indicadores de 

Segurança de Processo; 

 Auditoria em Segurança de Processo – Implementar um efetivo sistema 

auditoria em Segurança de Processo; 

 Comitê de monitoramento – O comitê para monitorar o progresso das 

observações do Painel Baker e relatórios emitidos; 
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 Liderança Industrial – A companhia deverá usar as lições aprendidas para 

transformá-la em uma reconhecida líder em gestão de segurança de 

processos.  

 

Com esta abordagem, o relatório Baker suscitou uma nova visão relacionada 

ao tema segurança de processos, enfatizando, dentre outros fatores, a importância da 

cultura de segurança em todos os níveis hierárquicos da organização. 

Ainda em relação à evolução do tema, apesar das décadas de estudos 

dedicados à investigação da natureza dos acidentes e modos de prevenção, além do 

aumento da regulamentação e fiscalização dos órgãos reguladores, ainda se observa 

na prática a ocorrência de eventos de grande impacto, como o da sonda de perfuração 

Deepwater Horizon, ao perfurar o poço Macondo, no Golfo do México (2010) e a 

recente explosão ocorrida no Brasil, a bordo do FPSO Cidade de São Mateus, em 

2015. 

Kerin (2015) apresenta dez acidentes ocorridos no mundo que tiveram grande 

impacto no desenvolvimento da gestão da segurança de processos, e relaciona as 

principais lições aprendidas de cada evento, assim como sua influência nos aspectos 

regulatórios das atividades, conforme pode ser verificado na tabela 2.1. 
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Quadro 1 - Acidentes, lições aprendidas e sua influência na legislação 

Fonte: Adaptado de Kerin (2015). 

 

Deste modo, fica evidente que estes eventos de acidentes de grande 

magnitude não apenas mudaram o conhecimento acerca de segurança de processos, 

mas também acarretaram em mudanças significativas de padrões e da legislação de 

vários países. 

Para o setor upstream da indústria de óleo e gás, mais precisamente para a 

atividade de construção de poços, a ocorrência de um grave acidente em 2010 trouxe 

à tona, naquele momento, as fragilidades existentes na regulamentação da atividade, 

no que tange aos aspectos de segurança dos processos. Assim, este acidente se 

tornou um marco na atividade, que é objeto de estudo deste trabalho, e será, portanto, 

abordado de maneira mais detalhada na próxima seção. 

 

2.3 ACIDENTE DE MACONDO (INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS) 

 

Em abril de 2010, ocorreu o que muitos consideram o pior acidente ambiental 

dos Estados Unidos e o mais grave da indústria de óleo e gás. Trata-se do acidente 

com a sonda de perfuração Deepwater Horizon, de propriedade da empresa 

Transocean, durante a perfuração do poço da BP (British Petroleum), denominado 
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Macondo, no Golfo do México. Um evento de descontrole do poço (blowout) provocou 

o escape de hidrocarbonetos, que resultou em uma série de explosões e incêndio na 

plataforma, culminando na morte de 11 pessoas, ferindo outras 17 e provocando um 

significativo vazamento de óleo que durou 87 dias (BP, 2010). 

Foram realizadas inúmeras investigações e análises para determinar como e 

por que o desastre ocorreu, e neste processo investigativo ficou evidente a 

necessidade de uma regulamentação robusta para a atividade de exploração e 

produção offshore de óleo e gás. Este assunto entrou na pauta política e industrial da 

época e foi estabelecida, inclusive, uma comissão presidencial especial formada pelo 

MMS (Minerals Management Service), pela CG (Coast Guard), que são dois órgãos 

reguladores dos Estados Unidos, além de diversas outras organizações para 

investigar o acidente e propor mudanças na legislação americana, de modo a evitar 

novas ocorrências da mesma proporção (LINDØE et al., 2012). 

Para um melhor entendimento do modo como este acidente revolucionou a os 

conceitos de segurança de processos na indústria de exploração e produção de 

petróleo mundial, torna-se relevante abordar, inicialmente, de que maneira este 

evento catastrófico ocorreu. 

Macondo era um poço exploratório localizado no Golfo do México, em uma 

lâmina d’água de 1522 m, que foi perfurado até uma profundidade final de 5596m. O 

poço atingiu a acumulação de hidrocarbonetos do reservatório do Mioceno e foi 

considerada uma descoberta comercial. Tomou-se, então, a decisão de abandoná-lo 

temporariamente e completá-lo para a produção no futuro. 

A sonda de perfuração, Deepwater Horizont estava sob contrato com a BP 

desde sua construção, em 2001, e havia atingido, recentemente, a marca de sete anos 

sem ocorrência de acidentes ocupacionais, evidenciando que não há relação entre o 

desempenho de uma empresa em segurança ocupacional com sua performance em 

segurança de processos, conforme já abordado neste capítulo (BP 2010). 

O acidente de Macondo ocorreu após a cimentação do revestimento de 

produção do poço e durante os preparativos para o seu abandono temporário. De 

maneira resumida, pode-se afirmar que o isolamento no anular (espaço entre o poço 

aberto e o revestimento de produção) que deveria estar isolado com cimento, 

possibilitou a migração de hidrocarbonetos da formação para o poço. Além disso, uma 
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falha no shoe track2 permitiu a migração de hidrocarbonetos para dentro do 

revestimento. 

Combinado a estes fatores, houve falha na identificação do influxo de 

hidrocarbonetos, não sendo possível o controle do poço através do método 

convencional, que se inicia com o fechamento do BOP (Blowout Preventer)3. Foi feito, 

inclusive, um teste negativo, no qual é reduzida a pressão hidrostática no poço, para 

identificar se há migração de hidrocarbonetos. Porém houve uma interpretação 

equivocada do teste, enquanto a verdadeira situação de migração de hidrocarbonetos 

foi desprezada. Desta forma, o hidrocarboneto chegou até o riser de perfuração (que 

liga a sonda até o BOP), e foi desviado para o separador atmosférico, provocando um 

colapso e rompimento das linhas do sistema devido à alta pressão, promovendo o 

vazamento de gás inflamável pela sonda. (BP, 2010). 

Com isso, houve uma série de explosões e logo foi iniciado um incêndio na 

Deepwater Horizon, provocando a morte de 11 pessoas que estavam trabalhando na 

área naquele momento. Após as explosões houve uma tentativa de desconectar a 

sonda do poço, a partir do acionamento do EDS (Emergency  Desconection System) 

que não funcionou, assim como os modos de acionamento redundantes do BOP. (BP, 

2010).  

O relatório de investigação da BP, publicado em Setembro do mesmo ano, 

identificou quatro fatores críticos que contribuíram para a ocorrência do acidente. Além 

disso, são relatadas as principais conclusões que foram obtidas acerca destes fatores, 

conforme pode ser visualizado na tabela 2. (BP, 2010). 

 

                                                           
2 Shoe track é o espaço entre o colar flutuante e a sapata do revestimento. O colar flutuante é 
posicionado no topo do shoe track e a sapata na base e ambos têm a função de evitar o fluxo no sentido 
ascendente. 
3 Blowout Preventer (BOP) é um equipamento de segurança que permite fechar e isolar o poço em 
caso de ocorrência de um influxo indesejado de fluidos da formação para o poço. 
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Quadro 2 - Fatores-chave do acidente de Macondo 
Fonte: Adaptado do Relatório de Investigação (BP, 2010). 

 

Conforme pode ser observado no quadro 2 (na coluna “principais conclusões”), 

havia oito barreiras que deveriam mitigar ou eliminar os perigos, e, no entanto, 

falharam. Outra maneira de representar de que modo se deram as falhas nestas 

barreiras é através da teoria do queijo suíço, de Reason (1997). Os buracos 

representam as falhas ou vulnerabilidades nas barreiras defensivas e as oito 

“conclusões principais” do quadro 2 são representadas pelos buracos que se alinham 

tornando possível a ocorrência do acidente (BP, 2010). 

Cabe ressaltar que se algum dos fatores críticos da tabela 2 tivesse sido 

eliminado, os resultados dos eventos da Deepwater Horizont em Abril de 2010, 

poderiam ter sido prevenidos ou, no mínimo, teriam sua severidade reduzida (BP, 

2010).  
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Figura 13 - Representação das falhas ocorridas nas barreiras, de acordo com o modelo do queijo 
suiço.  
Fonte: Adaptado de BP (2010). 

 

Com o acidente de Macondo, o governo dos Estados Unidos lançou as 

mudanças mais agressivas e abrangentes na história da regulação de petróleo e gás 

offshore, fortalecendo os requisitos de segurança em todas as esferas do trabalho, 

desde o projeto do poço até a segurança pessoal (BSSE, 2016b). Em seguida, será 

evidenciado de que forma se deu esta evolução da regulamentação da indústria de 

óleo e gás americana e como estas mudanças provocaram alterações no olhar 

mundial em relação à segurança de processos das empresas produtoras de petróleo. 

Antes de abordar as mudanças pós Macondo, é importante ressaltar que nos 

Estados Unidos, a lei que autoriza as operações de exploração e produção de óleo e 

gás offshore é a OCSLA (Outer Continental Shelf Lands Act). Esta lei atribui 

responsabilidades regulatórias para várias agências, tais como a DOI (Department of 

the Interior), além do já citado MMS, que gerenciam os programas de concessão, 

emitindo licenças de operação, tendo o dever de garantir que as atividades sejam 

realizadas de maneira segura (LINDØE et a.l, 2012). 

Com o acidente de Macondo, o MMS foi muito criticado e privado de sua função 

de concessão, sendo transformado em outra agência: o BOEMRE (Bureau of Ocean 
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Energy Management, Regulation and Enforcement). (LINDØE et al., 2012). Essa 

agência, subordinada ao DOI, sobrepôs os regulamentos existentes do MMS com 

regras normativas mais rigorosas em relação a muitos aspectos da perfuração em 

águas profundas, com base nos resultados da investigação do acidente de Macondo. 

Foram abordados aspectos como os ambientais, prevenção de blowouts, cimentação, 

resposta a emergências e contenção de derramamento (LINDØE et al., 2012). 

Ainda com o intuito de reestabelecer a confiança na segurança das atividades 

de perfuração de poços, o governo americano subdividiu, em Outubro de 2011, o 

BOEMRE, em duas diferentes agências: Bureau of Ocean Energy Management 

(BOEM) e o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE). O objetivo da 

primeira (BOEM) é promover o gerenciamento dos recursos offshore do país, tendo 

como pilares a responsabilidade econômica e ambiental (BOEM, 2016). 

As principais funções do BOEM incluem o desenvolvimento do plano 

quinquenal da plataforma continental do programa de concessão para exploração de 

óleo e gás natural, realização de inventário e supervisão das reservas de óleo e gás, 

elaboração de projeções de produção, elaboração de programas de energias 

renováveis e avaliações econômicas que assegurem o recebimento do valor de 

mercado justo pelos contribuintes norte-americanos das áreas offshore concedidas 

(BOEM, 2016). 

Já o BSEE tem por objetivo manter a segurança das instalações offshore, 

preparação para resposta a emergências, responsabilidade ambiental e conservação 

dos recursos de petróleo e gás natural, sendo essas suas principais funções (BSEE, 

2016a): 

 Um programa de regulamentação que desenvolve padrões e regulamentos 

e enfatiza uma cultura de segurança em todas as atividades offshore; 

 Preparação de resposta a derramamentos de óleo, incluindo a aprovação 

dos planos dos operadores offshore a fim de garantir que os mesmos 

estejam em conformidade com os requisitos regulamentares; 

 Fiscalização ambiental com foco no cumprimento pelos operadores de 

todas as normas ambientais aplicáveis, regras estabelecidas nos contratos, 

planos e autorizações; 

 Financiamento da pesquisa científica para melhorar a informação e a 

tecnologia necessária para construir e manter a capacidade organizacional, 

técnica e intelectual. 
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O BSEE promove a fiscalização através de inspeções programadas anuais, das 

instalações offshore de petróleo e gás. A inspeção anual examina todos os 

equipamentos de segurança para evitar explosões, incêndios, vazamentos ou outros 

acidentes graves. Nestas inspeções são empregadas listas de verificação 

relacionadas às normas de segurança e de meio ambiente (BSEE, 2016c).  

Além das ferramentas utilizadas pelo BSEE para garantir a conformidade com 

as regulamentações, tais como as notificações de atendimento às não conformidades 

e as penalidades, o BSEE avalia continuamente o desempenho global dos operadores 

offshore (BSEE, 2016d). Caso o BSEE considere inaceitável o desempenho 

operacional de uma empresa, o órgão pode recomendar ao BOEM que a designação 

da empresa como operador (em uma única instalação ou em várias instalações) seja 

revogada, além de outras ações de controle (BSEE, 2016c). 

Antes de decidir definitivamente sobre o desempenho operacional inaceitável 

de uma operadora, o BSEE também pode notificar formalmente a empresa sobre o 

desempenho operacional inaceitável e lhe dar a oportunidade de concordar em fazer 

melhorias específicas (BSEE, 2016d). A notificação inclui normalmente um plano de 

melhoria de desempenho ou uma lista de requisitos específicos e prazos que a 

empresa deve atender para demonstrar que o desempenho operacional não é mais 

inaceitável (BSEE, 2016d).  

Em 2015, Kerin (2015) relatou que embora já tivesse passado cinco anos do 

acidente de Macondo, ainda havia muito debate a respeito de qual seria o mais 

apropriado arcabouço legislativo para a indústria legislativa americana offshore. O 

autor expressa ainda que podem haver mais mudanças em padrões e na legislação 

em vários países, no futuro, em função deste acidente. 

Ainda em resposta ao acidente de Macondo, em 2013, o Parlamento Europeu 

e o Conselho da União Europeia publicaram uma diretiva para segurança em 

operações da indústria de óleo e gás offshore, que é baseada nos regulamentos 

Noruegueses e do Reino Unido, que são considerados de renome internacional 

(MENDES et al., 2014). 

Em relação ao Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), que é o órgão regulador da indústria de óleo e gás no país, 

emitiu em 2007 uma resolução (ANP 43/2007) que estabelece os critérios para a 

implantação de um Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) 
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nas instalações de produção e perfuração de poços de petróleo e gás. Esta resolução 

se baseia nos princípios de gerenciamento de segurança de processos e estes 

princípios são refletidos em 17 práticas de gestão estabelecidas pelo regulamento, 

que são divididas em três grupos principais. (ANP, 2016). 

 Liderança, pessoal e gestão: compreende 9 práticas de gestão: cultura de 

segurança, compromisso e responsabilidade gerencial; envolvimento do 

pessoal; qualificação, treinamento e desenvolvimento do pessoal; ambiente 

de trabalho e fatores humanos; seleção, controle e gerenciamento das 

contratadas; monitoramento e melhoria contínua do desempenho 

auditorias; gestão da informação e da documentação; investigação de 

incidentes. 

 Instalações e Tecnologia: compreende 5 práticas de gestão: projeto 

construção, instalação e desativação; elementos críticos de segurança 

operacional; identificação e análise de riscos; integridade mecânica; 

planejamento e gerenciamento de grandes emergências;  

 Práticas operacionais: compreende 3 práticas de gestão: procedimentos 

operacionais; gerenciamento de mudanças; práticas de trabalho seguro e 

procedimentos de controle em atividades especiais. 

 

As companhias devem submeter à apreciação da Agência, três documentos 

operacionais para que possam, então, iniciar suas operações: um descritivo da 

unidade marítima (DUM); uma matriz de correlação que estabelece uma correlação 

entre as práticas de gestão da ANP e o sistema de gerenciamento da segurança das 

companhias e um relatório da Concessão informando, de maneira resumida, o projeto 

a ser desenvolvido (ANP, 2016a).  

Mendes et al. (2014) criticam o sistema regulatório brasileiro, pois, ao contrário 

dos demais órgãos reguladores do mundo, a documentação enviada pelas 

companhias inclui apenas um descritivo da plataforma ou sonda de perfuração e não 

considera, por exemplo, alguns aspectos importantes como gerenciamento das 

barreiras e técnicas de avaliação de risco. 

Além disso, os autores ressaltam que após o acidente de Macondo, surgiu uma 

série de discussões acerca da necessidade de mudança no regime regulatório de 

segurança para as atividades de óleo e gás no Brasil. Estas pressões foram 

intensificadas, posteriormente com a ocorrência de um acidente durante a perfuração 
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de um poço no campo de Frade, Bacia de Campos, no qual houve o vazamento de 

cerca de 4700 bbl de óleo. Entretanto, de acordo com os autores, o sistema regulatório 

brasileiro ainda se encontra defasado, se comparado a países produtores, como 

Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, que são considerados benchmarking em 

regulamentações de práticas de segurança de processos na indústria de óleo e gás. 

(MENDES et al., 2014) 

Mendes et al. (2014) sugerem, então, uma atualização no sistema regulatório 

brasileiro, com base em três princípios que já são adotados por órgãos reguladores 

de outros países: exigência dos denominados Safety Cases, introduzido pelo Reino 

Unido; gerenciamento das barreiras de segurança, conforme proposto pela legislação 

norueguesa e, finalmente, apoio aos investimentos nos projetos de P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) na área de segurança, que passaram a ser exigidos nos Estados 

Unidos, após o acidente de Macondo. 

Entretanto, em Julho de 2016, ANP disponibilizou para consulta pública um 

novo regime regulatório para a segurança operacional visando à integridade dos 

poços de petróleo e gás (SGIP). Este novo regulamento, que em breve entrará em 

vigor, traz uma abordagem menos prescritiva e mais “performance-based”, com foco 

na gestão de riscos, aderente às práticas adotadas pelos demais órgãos reguladores 

europeus (ANP, 2016a). 

 

2.4 PRINCIPAIS ASPECTOS DA SEGURANÇA DE PROCESSOS 

 

Antes de abordar a segurança de processos no setor upstream na indústria de 

óleo e gás, é importante conceituá-lo tecnicamente para explicitar que se trata de uma 

disciplina técnica com conceitos e características pertinentes.  

A API (American Petroleum Institute), em seu Guide to Report Process Safety 

Events, define segurança de processos como uma disciplina estruturada que tem por 

objetivo gerenciar a integridade operacional de sistemas e processos, pela aplicação 

de boas práticas e princípios de projeto, manutenção, engenharia e operação.  

A IOGP (The International Association of Oil and gas Producers) define a 

disciplina de segurança de processos de maneira semelhante à API, mas 

complementa, informando que consiste na prevenção e controle de eventos que tem 

o potencial de ocasionar consequências catastróficas, tais como exposição a 

substâncias tóxicas, incêndios ou explosões, e podem resultar em consequências 
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graves como fatalidades, dano à propriedade, perda de produção, dano ao meio 

ambiente e à imagem da companhia.  

Em relação ao sistema de gestão da segurança de processos, o CCPS (Center 

for Chemical Process Safety) define como aquele que é focado na prevenção, 

prontidão, mitigação, resposta e restauração de liberação catastrófica de produtos 

químicos ou energia de um processo relacionado à instalação. Além disso, a mesma 

organização considera como sistema de gestão o conjunto de atividades, formalmente 

estabelecidas para produzir resultados específicos de forma consistente e 

sustentável. É importante ressaltar que o CPPS trabalha com o conceito de segurança 

de processos baseada em risco, na qual os maiores esforços devem ser envidados 

no sentido de prevenir e mitigar aqueles riscos considerados mais graves (CCPS, 

2014). 

Historicamente, a indústria do petróleo envidou grandes esforços no sentindo 

de evitar a ocorrência de acidentes pessoais e por se tratar de uma indústria de alto 

risco, vivenciou nos últimos anos alguns acidentes de dimensões catastróficas que 

resultou em muitas fatalidades, danos à reputação e perdas financeiras, dentre outras 

consequências (EGBEOCHA et al., 2015). 

Conforme mostrado na seção anterior, com a ocorrência de eventos 

catastróficos, os agentes reguladores de todo o mundo passaram a exigir que as 

companhias tenham um sistema de gestão de segurança de processos robusto que 

evite a ocorrência destes grandes acidentes. Estas mudanças ocorreram, sobretudo, 

nas atividades downstream. 

Desta forma, existe, atualmente, um número significativo de modelos de gestão 

de segurança de processos, oriundos das seguintes agências: OHSA (Occupational 

Safety and Health Association), Cal-OHSA (California's Division of Occupational 

Safety and Health), SEMS (Safety and Environmental Management Systems), the 

Energy Institute e também os indicadores antecipatórios e reativos propostos pelo API 

(American Petroleum Institute). Além disso, cada companhia tem estabelecido seu 

sistema de gestão de segurança de processos ou sistemas de controle para 

operacionalizar esses modelos, de modo a evitar a ocorrência de acidentes de 

grandes proporções, além de cumprir os requisitos legais (MURRAY, 2015). 

Muitos destes modelos e guias são aplicáveis à indústria química ou ao setor 

dowstream da indústria de óleo e gás, incluindo a API RP 754 (API, 2010), que é mais 

focada em estabelecer indicadores de segurança de processos para refinaria e 
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indústria petroquímica. Houve, durante muito tempo, portanto, uma necessidade de 

diretrizes e guidelines específicos para a gestão da segurança dos processos na 

atividade de exploração e produção de petróleo, sobretudo na atividade de 

intervenção em poços. 

Embora o acidente de Macondo tenha aumentado a consciência de que a 

prevenção dos grandes acidentes requer foco específico em segurança de processos 

maior do que em segurança ocupacional, há ainda, na atividade de perfuração uma 

grande ênfase nos aspectos relacionados à segurança pessoal (BROADRIBB, 2015). 

A IOGP emitiu, em 2008, um relatório com diretrizes sobre como implementar 

um sistema de gestão da integridade de ativos na atividade upstream. Importante 

ressaltar que ambos os termos segurança de processos e integridade de ativos são 

usados na indústria do petróleo e frequentemente como sinônimos. Entretanto, há 

pequenas diferenças entre os dois termos, sendo “integridade de ativos” mais 

abrangente, pois inclui todas as estruturas nas instalações e não apenas os processos 

que manuseiam substâncias perigosas. Para a indústria de óleo e gás, a ênfase em 

ambos os termos é dada no sentido de prevenir liberações não planejadas que podem 

resultar em acidentes de grandes proporções (IOGP, 2008). 

A IOGP (2008), em seu “Asset Integrity- the key to managing major incidente 

risks” enumera seis aspectos essenciais para promover o gerenciamento dos riscos 

de acidentes de grandes proporções. Os aspectos abordados pela organização foram: 

gerenciamento de riscos; barreiras de segurança; integridade de ativos durante todo 

o ciclo de vida; fatores humanos; competências e monitoramento de desempenho 

(através do uso de indicadores). 

Posteriormente, Bhatnagar, Smith e Berger (2011) enumeraram também seis 

aspectos críticos dos vinte elementos de segurança de processos do CCPS (Center 

for Chemical Process Safety), que são importantes e devem ser considerados no setor 

upstream da indústria: cultura de segurança de processos, conformidade com normas 

e padrões, identificação de perigos e análise de riscos, integridade de ativos e 

confiabilidade, gestão de mudanças e finalmente métricas e indicadores.  

Um dos aspectos mais importantes abordado na temática segurança de 

processos e presente nos fatores críticos, destacados pela OGP e pela CCPS, é a 

necessidade de indicadores chave para medir o desempenho em segurança. 

Segundo Monteiro (2012), o interesse pela área de indicadores de segurança 

de processos surgiu após o acidente em Texas City, em 2005. Segundo a autora, o 
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processo de investigação deste acidente deixa claro que os indicadores que eram 

utilizados na planta da BP não eram adequados à segurança de processos, e sim à 

segurança ocupacional.  

Segundo Murray (2015), um desafio que todas as organizações enfrentam é 

como descrever o desempenho de seu sistema de segurança de processos de um 

modo compreensível para a realidade operacional. Frequentemente, indicadores 

antecipatórios de segurança de processos acabam focando em programas de saúde 

e não provem uma visão antecipada acerca dos riscos operacionais, onde eles 

realmente importam, ou seja, na frente operacional. 

Uma organização que adote apenas estes indicadores relacionados à 

segurança ocupacional pode ter a impressão de que está tudo sob controle, através 

de resultados satisfatórios relacionados a estas métricas e ser surpreendida por um 

grande acidente, como no caso da Deepwater Horizon, por exemplo, que havia recém 

completado a marca de sete anos sem a ocorrência de acidentes pessoais (BP, 2010). 

Moore et al. (2015) definem como aspecto crítico de qualquer sistema de 

gestão, a necessidade de revisar periodicamente a sua performance e efetuar 

correções no sentido de obter melhores resultados. Neste contexto, torna-se 

fundamental o uso de indicadores para a medição do desempenho e tornam-se 

também necessárias auditorias destes programas de gestão, sendo estas 

oportunidades chave para validar e melhorar o processo.  

Há dois tipos de indicadores utilizados para medir o desempenho em segurança 

de processos: leading indicators (indicadores antecipatórios) e lagging indicators 

(indicadores reativos). 

A API (2010) define os indicadores lagging como aqueles que são 

retrospectivos e orientados a resultados e não a processos. São úteis, à medida que 

podem revelar problemas recorrentes e com grande potencial, tais como incêndios, 

vazamentos e explosões. Já os indicadores leading são indicadores de problemas 

potenciais e preditivos do desempenho “de processos chaves de trabalho, da 

disciplina operacional e de barreiras de proteção que previnem incidentes” (API, 

2010). 

A IOGP ressalta que acidentes de processo são relativamente raros, e, portanto 

indicadores baseados apenas nestes tipos de eventos não são suficientes para prever 

a ocorrência de acidentes catastróficos. Os indicadores podem ser desenvolvidos a 

partir da identificação de condições inseguras, eventos de quase perda, ou múltiplos 
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incidentes de menor gravidade, que podem identificar algumas fraquezas nas 

barreiras preventivas (IOGP, 2012). 

O uso de indicadores-chave para auxílio na prevenção de acidentes remete a 

um conceito que tem sido abordado de maneira ampla na literatura relacionada à 

segurança de processos, o de engenharia de resiliência, que será melhor detalhado a 

seguir. 

Segundo Hollnagel (2004), resiliência pode ser definida como a habilidade 

intrínseca de um sistema em lidar com mudanças e distúrbios, ajustando seu 

funcionamento de modo a sustentar as operações requeridas, sob quaisquer 

condições (esperadas ou inesperadas). 

A engenharia de resiliência aparece como um novo conceito para lidar com a 

gestão de segurança e consiste na necessidade de entender os sistemas produtivos 

por meio do monitoramento do trabalho real, a partir da identificação das demandas 

dos trabalhadores nos diversos níveis de uma organização, além de possuir 

capacidade de aprender com uma análise aprofundada de acidentes e das situações 

recuperadas dos quase acidentes, de forma a gerar subsídios para melhorar a 

capacitação e a gestão da segurança (GRECCO, CARVALHO, SANTOS, 2015).  

Grecco, Carvalho e Santos (2015)¸ destacam ainda que algumas 

características são comuns às organizações que apresentam excelente desempenho 

em segurança operacional, mesmo atuando em ambientes complexos, em atividades 

de alto risco, tais como: comprometimento da alta direção, cujas palavras e ações 

devem refletir a importância do tema segurança para a organização; aprendizagem, 

que pode estar relacionada à análise de desempenho normal e não apenas à análise 

de falhas; flexibilidade, que retrata a capacidade das organizações em se adaptar aos 

problemas novos, sem comprometer a funcionalidade dos sistemas; consciência, que 

está relacionado à necessidade das organizações compreenderem como está o seu 

desempenho no que diz respeito à segurança; cultura de justiça, que incentiva a 

comunicação de questões relacionadas à segurança, sem busca aos culpados; e, 

finalmente, preparação para os problemas, que consiste numa abordagem proativa 

de preparação e planejamento de ações para eliminar ou reduzir problemas de 

desempenho humano e eventos imprevistos ou não planejados. 

Estes aspectos envolvem uma mudança na cultura de segurança das 

organizações, que devem gerenciar os riscos em seus processos rotineiros, de 

maneira eficiente. Isto requer uma mudança na dinâmica entre segurança e 
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produtividade. Para que isso ocorra, é importante que a mitigação de riscos faça parte 

integral das operações e que seja buscado sempre um equilíbrio entre produtividade 

e os riscos inerentes às operações, em todos os níveis organizacionais, começando 

pela liderança (MURRAY, 2015). 

Isto remete ao abordado por Grecco, Carvalho e Santos (2015), quando relatam 

que uma das principais características das organizações que apresentam excelente 

desempenho em segurança de processos é o comprometimento da liderança. Para 

que a segurança de processos possa evoluir, é fundamental que se tenha uma 

liderança mais pró ativa, que se faça uso de indicadores antecipatórios e que se 

promova uma mudança na cultura organizacional, de modo que toda a grande força 

de trabalho esteja envolvida e engajada no tema, ao invés de buscar apenas a 

conformidade legal determinada pelos agentes reguladores (BROADRIBB, 2015). 

Além disso, Snowball e Travers (2012) também ressaltam a importância do 

comprometimento dos líderes e relatam que a experiência das auditorias realizadas 

pelo HSE no Reino Unido, permite afirmar que as pessoas são os pontos fracos nos 

sistemas de gestão de segurança de processos, em todos os níveis organizacionais, 

devido às falhas listadas abaixo: 

 Executivos Seniores (que atuam no nível estratégico): 

 Não compreendem os riscos; 

 Acreditam absolutamente no projeto do sistema; 

 Decidem a respeito dos negócios sem considerar os impactos na gestão 

da segurança de processos; 

 Ter uma preferência por mensagens de sucesso. 

 

 Gerentes operacionais (nível tático): 

 - Focam na produção; 

 - Acreditam que segurança de processos é assunto de especialistas e não 

é para eles; 

 

 Equipe da linha de frente (nível operacional): 

 Falta de conhecimento e entendimento dos riscos; 

 Falta de reconhecimento de quais tarefas são críticas em termos de 

segurança de processos dentre as tarefas convencionais. 
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 Desvio gradual de procedimentos operacionais, em geral, sem 

consequências imediatas. 

 

Segundo Monteiro (2012), a adoção da engenharia de resiliência não consiste 

em mudar a maneira pela qual a segurança é compreendida. O foco deixa de ser o 

que deu errado, passando a abordar o que deu certo e como, para que se possa 

identificar os fatores que conferem resiliência às organizações. 

O conceito de engenharia de resiliência complementa as abordagens mais 

tradicionais de segurança, tendo em vista que introduz dois novos fatores: conceito 

de variabilidade do desempenho humano como algo necessário às organizações; 

sucesso e falha são fenômenos de mesma origem e a segurança deve focar em 

ambos. Assume-se ainda que uma cultura forte de segurança é a base de qualquer 

organização resiliente. 

Há muitas semelhanças entre as organizações resilientes e as denominadas 

organizações de alta confiabilidade (OAC’s). Segundo Hopkins (2007), o termo 

“organizações de alta confiabilidade” teve origem na década de 1980 com um grupo 

de pesquisadores da Universidade da Califórnia. Eles observaram que havia muitas 

pesquisas em organizações que haviam vivenciado grandes desastres, mas muito 

poucos estudos haviam sido desenvolvidos em organizações que lidavam com 

tecnologias e processos perigosos, nas quais não havia ocorrências de eventos 

catastróficos. 

Segundo Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2008), organizações de alta confiabilidade 

são precursoras de formas adaptativas de organizações para sobrevivência em um 

ambiente cada vez mais complexo. O autor propõem cinco princípios básicos pelos 

quais se fundamenta as OAC’s: São eles: preocupação com as falhas; relutância 

contra simplificações, sensibilidade às operações, compromisso com a resiliência e 

respeito às expertises. 

Hopkins (2007) destaca que as organizações de alta confiabilidade possuem 

uma consciência contínua de que podem ocorrer falhas que ocasionam um evento 

catastrófico. Nestas organizações, há a suspeitas em relação a períodos de 

tranquilidade. Além disso, como no ambiente em que essas organizações operam não 

é possível adotar uma estratégia de aprendizado a partir de erros (pelo fato de estes 

serem raros), esta consciência envolve um trabalho interpretativo de sinais fracos que 

podem indicar a possibilidade de ocorrência de catástrofes. 
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As OACs se caracterizam por apresentarem elevados níveis de confiabilidade 

que reduzem os níveis de riscos, que são intrínsecos às suas operações, e são 

capazes de realizá-las de maneira segura por um longo período de tempo. Estas 

organizações atingem tal nível de confiabilidade por buscarem o trade off entre as 

pressões por produção e rigorosos níveis de segurança exigidos (NAVARRO, 2011). 

As organizações às quais se confere alta confiabilidade seguem princípios que 

orientam suas práticas para a contínua preocupação com as falhas e com o 

aperfeiçoamento operacional. Estas organizações também atribuem importância à 

experiência e ao aprendizado organizacional. No entanto é o comportamento dessas 

organizações altamente confiáveis que desponta como relevante para efetividade dos 

princípios adotados. Esse comportamento resulta da consciência de que seus 

produtos e serviços, além de essenciais, decorrem de sistemas de alto grau de 

complexidade e de elevado risco em suas operações (MURO; MEYER JUNIOR, 2011)  

Uma diferença fundamental entre as teorias da resiliência e da alta 

confiabilidade, é que a primeira enfatiza eventos de sucesso como oportunidades de 

aprendizado, e afirma que sucesso e falhas possuem a mesma origem. (MONTEIRO, 

2012). A segunda, porém, entende que a ênfase no sucesso gera confiança excessiva 

e complacência, resultando na negligência de alguns riscos e devendo, portanto, ser 

evitada (WEICK, SUTCLIFE  e OBSTFELD,  2008). 

Monteiro (2012) ressalta ainda que o pilar de sustentação de ambas as teorias 

é o estabelecimento de uma cultura forte de segurança, que reforça a ideia de que 

segurança é um processo de busca constante. Neste contexto, o estado de 

complacência, temida pela teoria da alta confiabilidade, pode ser evitada e os casos 

de sucesso da organização podem, então, ser utilizados no processo de 

aprendizagem constante. 

Cabe destacar que apesar do desenvolvimento de técnicas e sistemas de 

gestão sofisticados, característico dos últimos anos, acidentes de grande magnitude 

continuam a ocorrer. Análises criteriosas desses eventos demonstraram que as falhas 

técnicas que levaram à ocorrência destes eventos foram, na verdade, promovidos por 

falhas organizacionais. Por isso, os líderes precisam reconhecer a segurança 

organizacional como um todo, entender como ela deve ser gerida e identificar onde 

ela tende a falhar. Ou seja, é fundamental integrar a segurança de processos à 

organização (ROBINSON, 2013). 
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Para promover essa integração, Robinson (2013) destaca sete aspectos que 

permitem integrar a segurança de processos ao restante da organização, visando o 

sucesso do programa de gestão da segurança de modo a evitar eventos catastróficos: 

 Todas as pessoas da organização devem saber as diferenças entre 

segurança pessoal prevenção de eventos catastróficos; 

 Implementar os sistemas de gerenciamento adequados e garantir que eles 

estão sendo usados efetivamente; 

 Cultura organizacional é vital para possibilitar o uso consistente e rigoroso 

dos sistemas de gestão, e ela determina o modo como as coisas são 

realmente feitas na organização; 

 As práticas da liderança sinalizam o que de fato é importante para a 

organização  

 O sistema organizacional influencia como a segurança de processos é 

percebida.  

 Ter as pessoas certas nas funções/ cargos adequados. 

 Usar os dados corretos para avaliar o desempenho da organização em 

segurança e detectar as mudanças necessárias em tempo hábil. 

 

Com a abordagem destes aspectos, Robinson (2013) corrobora com o exposto 

anteriormente, acerca das organizações resilientes, e confirma o entendimento de que 

apenas um sistema de segurança totalmente integrada à organização poderá evitar a 

ocorrência de acidentes catastróficos. 

 

2.5 SEGURANÇA DE PROCESSOS NA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 

POÇOS DE ALGUMAS EMPRESAS DE ENERGIA. 

 

Esta seção tem por objetivo descrever brevemente algumas ferramentas e 

metodologias utilizadas no intuito de garantir a segurança de processos em duas 

empresas consideradas majors, Shell e Chevron, sobretudo na atividade de 

construção de poços que, conforme descrito no início deste capítulo, é considerada 

de alto risco e de elevada complexidade. 

É importante ressaltar que estas empresas foram escolhidas, por se tratarem 

de duas grandes companhias petrolíferas, cujas atividades têm grande abrangência 

territorial. Além disso, constatou-se a maior disponibilidade de publicações científicas 
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relacionadas a estas duas empresas, sendo, portanto, a acessibilidade às 

informações um fator relevante. 

 

2.5.1 O caso da Shell 

 

A Shell é uma empresa de energia com aproximadamente 94.000 empregados 

e opera em mais de 70 países. Tendo em vista a abrangência operacional e territorial 

da empresa, fica claro que esta não deve se limitar ao cumprimento de requisitos 

regulatórios onde opera, culminando na necessidade de ter padrões e diretrizes de 

segurança bem definidos (CHANDLER, BRYDEN e PAUL, 2016). 

Ainda segundo Chandler, Bryden e Paul (2016), a metodologia para a gestão 

da segurança de processos na empresa consiste na combinação do gerenciamento 

de riscos com os princípios de integridade de ativos. 

Os princípios da integridade de ativos se referem à forma como a empresa 

gerencia suas facilidades, no sentido de evitar qualquer liberação não intencional de 

materiais perigosos. Estes princípios cobrem desde a integridade na fase de projeto, 

permeando por todo o ciclo de vida do ativo. Envolvem também a relevância quanto 

ao papel da liderança que, por sua vez, tem o dever de garantir que os programas de 

integridade de ativos estejam sendo implementados de maneira adequada. 

Para garantir a integridade dos ativos na etapa de projeto, é requerido que os 

engenheiros projetistas avaliem os riscos de segurança de processos para as 

facilidades que estão sendo projetadas. Além disso, os engenheiros projetistas 

utilizam os padrões da empresa, além de melhores práticas mundiais de projeto e 

engenharia, para reduzir os riscos identificados ao nível ALARP. As integridades 

técnica e operacional são construídas ainda na fase de projeto e alguns 

requerimentos, como a necessidade de efetuar inspeções e testes de equipamentos 

devem estar contemplados ainda nesta fase, ou seja, antes do início das operações 

(CHANDLER, BRYDEN e PAUL, 2016).  

Quanto às operações, ocorrem dentro de parâmetros pré-estabelecidos e 

devem estar em conformidade com procedimentos operacionais e alguns processos 

críticos específicos como: permissão para trabalho, sistema de salvaguardas ou 

barreiras e sistema de gestão de mudanças. 

Os líderes são responsáveis por garantir que os ativos estejam íntegros durante 

todas as fases do seu ciclo de vida. Eles precisam entender os riscos dos seus 
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processos, os controles requeridos e engajar toda a força de trabalho na segurança 

dos processos, fazendo com que todos tenham consciência do seu papel e de suas 

responsabilidades no gerenciamento de barreiras (SERRANO, FOO, 2008). 

O gerenciamento de riscos consiste no uso de múltiplas barreiras de 

segurança, que devem operar de maneira independente, de forma que uma falha 

comum não gere impactos em várias barreiras. Além disso, uma determinada barreira 

nunca deve ser removida, exceto se forem realizados testes demonstrando que as 

demais salvaguardas são adequadas e suficientes Caso haja o vazamento de algum 

produto perigoso, medidas mitigadoras independentes devem ser postas em prática 

de modo a evitar que ocorra uma catástrofe. O sistema de barreiras e as medidas 

mitigadoras são visualizadas através dos diagramas bow tie, conforme demonstrado 

na figura 14 (SHELL, 2010). 

 
Figura 14 - Diagrama Bow tie 
Fonte: Adaptado de Shell (2010). 

 

A Shell foi pioneira em adotar esta metodologia bow tie, no início da década de 

1990, que se expandiu, mais tarde, para outras áreas de grande risco, como por 
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exemplo, a aviação, a marítima e a indústria química. Trata-se de um método de 

avaliação de riscos que pode ser usado para demonstrar os possíveis cenários 

acidentais (ou cadeias de eventos), relacionados a um determinado perigo, e também 

para identificar quais são as medidas de controle para cada cenário acidental 

mapeado (CGE, c2016). 

Para identificar as ameaças e estabelecer adequadamente as barreiras 

preventivas e mitigadoras necessárias para atingir o ALARP, a empresa utiliza um 

método estruturado denominado HEMP (The Hazards and Effects Management 

Process). Este identifica as tarefas críticas, as responsabilidades para a execução das 

tarefas e medidas de performance necessárias para garantir a efetividade das 

barreiras. Estas são consideradas efetivas apenas se as responsabilidades individuais 

são colocadas de maneira clara e quando os processos são executados de maneira 

disciplinada. A figura 15 demonstra de que forma o HEMP integra as quatro etapas da 

gestão dos riscos, que consistem na identificação dos perigos, avaliação de riscos, 

controle e recuperação/mitigação (CHANDLER, BRYDEN e PAUL, 2016). 

 

 
Figura 15 - Gerenciamento dos Riscos 
Fonte: Adaptado de Chandler, Bryden e Paul (2016). 

 

O uso de múltiplas barreiras é essencial para a gestão da segurança de 

processos, como uma maneira robusta de prevenir a liberação de substâncias 

perigosas. Tais barreiras devem operar de maneira independente de modo que, caso 

uma delas falhe, não implique na falha das demais. Além disso, medidas de controle 

independentes impedem que os acidentes tomem proporções maiores.  
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Na Shell as barreiras são classificadas em dois distintos grupos: humanas e 

hardware. As primeiras são os procedimentos e respostas para as condições de 

operação, enquanto as segundas contem os equipamentos essenciais para manter a 

efetividade das barreiras (SERRANO; FOO, 2008).  

Serrano e Foo (2008) ressaltam ainda que a efetividade das barreiras humanas 

está na garantia de que as pessoas têm o treinamento adequado que pode ser 

comprovado através das avaliações de competências, que são feitas constantemente. 

Além disso, são avaliadas as habilidades para entender, identificar e responder a 

riscos de segurança de processos, assim como a capacidade de manter a robustez 

das barreiras de segurança. Em relação às barreiras hardware, a empresa tem 

investido no aumento da automação e do nível de confiabilidade dos equipamentos.   

A empresa possui, ainda, indicadores proativos e reativos, que medem a 

frequência de falhas das barreiras de segurança, de modo a identificar oportunidades 

de melhoria (CHANDLER; BRYDEN; PAUL, 2016). 

Além disso, Chandler, Bryden e Paul ressaltam que quando ocorrem incidentes, 

a investigação consiste na identificação das causas raízes e não apenas na indicação 

dos sintomas a serem observados para identificar acidentes similares. A metodologia 

de investigação utilizada é extremamente importante, tendo em vista que em sistemas 

complexos, os acidentes ocorrem devido a múltiplas interações entre variáveis, o que 

torna quase impossível que acidentes decorrentes da mesma combinação de causas 

ocorram novamente. Portanto, é fundamental verificar quais foram as barreiras que 

falharam e entender o motivo pelo qual elas falharam. Neste caso, o método Bow tie 

é extremamente útil nestes processos de investigação. 

 A empresa utiliza os denominados safety cases para demonstrar que existe 

um sistema adequado de gerenciamento dos perigos que podem causar os grandes 

acidentes. Eles possuem safety cases tanto para as etapas de operação quanto para 

as de projeto, que são meios adequados e transparentes de comunicar à força de 

trabalho quais são os principais perigos associados às suas operações. Além disso, é 

considerado vital, pela Shell, que haja um alinhamento entre o programa de 

integridade de ativos da empresa e o seu safety case. 

Para que os riscos identificados nos safety cases sejam sistematicamente 

reduzidos ao nível ALARP, devem ser identificados e descritos nos bow ties os 

denominados SCE (Safety Critical Elements) ou elementos críticos de segurança. A 

cada um destes elementos críticos de segurança é atribuído um resultado esperado 
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em termos de performance (PS-Performance Standard), para o qual a força de 

trabalho envolvida nas tarefas deve se orientar. Caso um determinado elemento crítico 

de segurança não esteja enquadrado nos parâmetros pré-estabelecidos, a 

continuidade operacional é dada apenas com a aprovação de um expert, ou seja, de 

uma autoridade técnica no assunto, que é responsável por estabelecer medidas 

mitigadoras até que a performance standard seja reestabelecida, implicando, em 

alguns casos, na suspensão de determinadas atividades neste período. Esta 

avaliação por parte da autoridade técnica é documentada através da documentação 

de gestão de mudanças (SERRANO; FOO, 2008).  

Enfim, de acordo com o verificado na literatura, a Shell possui, atualmente, uma 

série de ferramentas e metodologias que são utilizadas em todas as etapas do ciclo 

de vida de um empreendimento, no sentido de garantir a segurança e evitar que 

acidentes de processo ocorram. Destaca-se a metodologia bow tie, utilizada de modo 

pioneiro pela empresa, que se trata de uma ferramenta de fácil visualização e 

extremamente útil no monitoramento da integridade das barreiras preventivas e 

mitigadoras.  

 

2.5.2 O caso da Chevron 

 

De modo a prevenir desastres como o de Macondo, ocorrido no Golfo do 

México, em 2010, conforme relatado neste capítulo, a Chevron desenvolveu, a partir 

de 2012, um programa de segurança de processos denominado WELLSAFE, que tem 

por objetivo manter um alto nível de planejamento e de disciplina operacional durante 

as atividades de construção de poços de petróleo. Consiste em um programa de 

certificação que provê a máxima confiança possível de que o controle do poço será 

mantido durante todo o tempo (HSIEH, 2013). 

Na atividade de exploração e produção de petróleo, o blowout é considerado o 

pior evento, sendo capaz de causar o maior dano às pessoas, meio ambiente e 

reputação das empresas. Em função disto, este programa da Chevron foca em evitar 

a liberação de hidrocarbonetos do poço, que podem dar origem a blowouts e, portanto, 

a consequências catastróficas. 

Em termos simples, o WELLSAFE consiste na garantia de que cada unidade 

de negócios da empresa, assim como cada poço e sonda de perfuração devem ser 

certificados, considerando determinados padrões de controle. O programa é composto 



78 

 

 

por dois módulos primários: o primeiro compreende projetos de poços e planejamento 

e o segundo foca em sondas e operações.  

O primeiro pacote (projeto) garante que qualquer poço a ser perfurado pela 

Chevron atenda a um alto nível de engenharia e cumpra os requerimentos que 

impactam o controle dos poços. O segundo módulo (operação) garante que os 

procedimentos necessários e específicos da sonda, relacionados a controle de poço, 

estão sendo implementados. Estes procedimentos devem definir e comunicar quais 

são os papéis e responsabilidades dos membros da tripulação tanto no monitoramento 

quanto no controle do poço, em caso de ocorrência de algum influxo.  

Existem quatro tipos diferentes de certificados emitidos pelo WELLSAFE: 

regional da unidade de negócios, do projeto de poço, da sonda e da execução do 

poço.  

O WELLSAFE foi baseado no programa criado pela Marinha dos Estados 

Unidos, em 1963, denominado SUBSAFE. Esta necessidade de criação de um 

programa focado em segurança de processos na Marinha culminou após o acidente 

ocorrido com um submarino nuclear, que durante um teste em águas profundas, a 

cerca de 200 milhas da costa Nordeste do país, foi perdido, ocasionando a morte de 

129 pessoas. Na época, este era o submarino mais potente e com tecnologia mais 

avançada, e havia um alto índice de perdas de submarinos em condições 

semelhantes. De 1915 a 1963, 16 submarinos haviam sido perdidos, ocasionando 473 

mortes (HSIEH, 2013). 

O SUBSAFE consiste, portanto, na certificação dos submarinos de forma a 

garantir a integridade dos projetos, sistemas e materiais. Desde o lançamento do 

programa a Marinha americana não perdeu mais nenhum submarino certificado. Isto 

não significa que acidentes com submarinos não tenham ocorrido, mas a recuperação 

destes é feita em todos os casos. 

Os fatores-chave do sucesso do programa SUBSAFE podem se resumidos em 

(HSIEH, 2013): 

 Suporte e comprometimento da liderança; 

 Requerimentos do programa são claros e bem registrados; 

 Evidência objetiva da qualidade nos requisitos atendidos; 

 Educação e não apenas treinamento; 

 Certificação continuada dos projetos e operações, não se restringindo a um 

único evento; 
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 Forte cultura de segurança.  

 

O foco do programa WELLSAFE é bem restrito: segurança de poço. Esta foi 

uma das lições aprendidas através do SUBSAFE, que se trata de um programa 

extremamente disciplinado e também possui foco muito restrito à garantia de 

integridade do casco e na recuperação, caso haja um evento de alagamento do 

submarino. Um foco excessivamente amplo dificulta sua implementação e pode não 

gerar os resultados pretendidos (HSIEH, 2013). 

Outra lição aprendida do SUBSAFE e implementada no WELLSAFE foi a 

criação de uma estrutura independente das unidades de negócios, na qual estão 

alocados os denominados well examiners, responsáveis pelos certificados de 

segurança dos projetos e operações, a partir da avaliação de cumprimento dos 

requisitos e procedimentos globais.  

É importante ressaltar que o WELLSAFE tem uma tendência prescritiva no que 

tange aos requisitos de projeto de poço, que são avaliados pelos well examiners. 

Entretanto, para a certificação das sondas de perfuração e dos denominados drilling 

contractors (empresas proprietárias das sondas), as exigências da Chevron são mais 

baseadas em metas (goal-setting). As exigências consistem na necessidade de haver 

procedimentos da sonda relacionados a controle de poço e que os equipamentos de 

controle de poço atendam os padrões globais. Fica ao critério de cada unidade, como 

elas atenderão a tais exigências. 

Embora tenha sido concebido em 2012, o programa teve sua implementação 

iniciada muito recentemente, em 2015, de modo que, não são visíveis ainda os 

resultados de sua aplicação. É importante ressaltar que o WELLSAFE demonstra que 

as boas práticas de segurança de processos podem permear entre atividades de 

áreas completamente diferentes, e que se adequadamente implementadas, podem 

render resultados excepcionais, como o SUBSAFE tem provado há mais de 50 anos.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente capítulo visa descrever os procedimentos metodológicos que 

nortearam este trabalho e contribuirão para o atingimento dos objetivos desta 

pesquisa. Será abordada, inicialmente, a classificação da pesquisa e logo em seguida, 

os métodos que foram empregados, assim como considerações a respeito da técnica 

utilizada para a coleta, análise e tratamento dos dados. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. Segundo Flick 

(2012) “a pesquisa qualitativa...não parte necessariamente de um modelo teórico da 

questão que está estudando...e não está moldada na mensuração como acontece nas 

ciências naturais”. Neste caso, “[o pesquisador] não está interessado na padronização 

da situação da pesquisa nem tampouco na garantia da representatividade por 

amostragem aleatória dos participantes” (FLICK, 2012) 

Considerando a taxonomia estabelecida por Vergara (2013), na qual a pesquisa 

pode ser classificada quantos aos fins e aos meios, pode-se concluir que esta 

pesquisa é caracterizada da seguinte forma:  

Quanto aos fins: 

 Exploratória: expõe as características do fenômeno e estabelece relações 

entre variáveis responsáveis por este fenômeno; 

 Explicativa: tem o objetivo de tornar o fenômeno compreensível, 

explicitando as suas causas, de modo a evidenciar quais fatores 

contribuem para a sua ocorrência. Como a revisão da literatura propôs 

explicar o fenômeno dos acidentes, sob diversas perspectivas, 

correlacionando-o a suas possíveis causas, de modo a promover um 

melhor entendimento do fenômeno e, portanto, evita-lo, conclui-se que esta 

pesquisa também tem um caráter explicativo.   

 Aplicada: visa esclarecer e resolver problemas concretos e possui, 

portanto, uma finalidade prática. Esta característica advém do fato desta 

pesquisa estar focada em produzir conhecimentos dirigidos à solução de 

questões de interesse da indústria do petróleo, mas especificamente no 

que se refere ao aumento da segurança nas operações. 
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Quanto aos meios: 

 Bibliográfica: foi realizado um levantamento bibliométrico a fim de 

selecionar os artigos, publicados em revistas científicas e em conferências, 

monografias, dissertações e teses mais relevantes e atuais; 

 Estudo de campo: foram realizadas entrevistas de modo a captar a 

percepção e explicações dos entrevistados em relação ao objeto de estudo. 

Nas entrevistas foi utilizada a técnica de incidentes críticos, que será 

detalhada mais adiante neste capítulo. 

 Documental: o estudo de caso dispõe de consultas a documentos da 

empresa estudada como apresentações e relatórios obtidos através de 

sistemas utilizados pela empresa. 

 

3.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção será apresentada a estratégia da pesquisa bibliográfica adotada, 

de forma a identificar o que foi produzido pela comunidade científica a respeito do 

tema segurança de processos, bem como verificar quais são as tendências atuais das 

pesquisas conduzidas nesta área do conhecimento, sendo item essencial para a 

construção da base conceitual do presente trabalho. 

Para a coleta das publicações científicas, foram utilizadas duas bases de 

pesquisa internacionais, a Web of Science e a Scopus, ambas acessadas através do 

Portal de Periódicos da Capes. A escolha dessas bases de dados se justifica pelo fato 

de serem fontes multidisciplinares e por permitirem exportar os dados obtidos na 

pesquisa. Além destas duas bases, foi feita uma pesquisa também no ONEPETRO, 

que possui publicações relacionadas à área de petróleo e gás. Todas as bases 

pesquisadas foram acessadas no período de Março a Julho de 2016.  

Para a realização da investigação teórica nas bases de dados, foram utilizadas 

as combinações de palavras-chave, conforme a figura 16.  
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Figura 16 - Palavras-Chave utilizadas na pesquisa. 
Fonte: A autora (2016). 

 

Num primeiro momento, não foram feitas restrições quanto aos parâmetros de 

pesquisa e a tabela 1 revela o quantitativo de registros encontrados, para cada 

palavra-chave, em cada base de dados pesquisada.  

 

Tabela 1 - Número de Registros Encontrados sem Restrições de Parâmetros da Pesquisa 

Palavras-chave 

Número de 

registros 

SCOPUS 

Número de registros 

WEB OF SCIENCE 

Número de 

registros- 

ONEPETRO 

“accident models” 

AND “industry” 
16 9 2 

“process safety” 

AND ”industry” 
518 313 1572 

“process safety” 

AND “oil and gas” 
62 24 1124 

“process safety” 

AND “regulatory” 
144 62 932 

TOTAL 740 408 3630 

 
Total  

(sem descarte das 

duplicidades) 

4778 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada nas bases SCOPUS, Web of Science e 
OnePetro no período de Março a Julho de 2016. 

 

Área Temática Palavras-Chave

E Modelos acidentais (accident models )

 indústria (industry )

segurança de processos (process safety )

E

OU indústria (industry )

óleo e gás (oil and gas )

regulamentação (regulatory )

Segurança de Processos

Modelos acidentais 



83 

 

 

Após a realização dessa busca inicial foi feito um refinamento dos resultados 

obtidos, de modo a considerar apenas os artigos científicos que se enquadram nos 

seguintes critérios: 

 Limitados os idiomas a português, inglês e espanhol; 

 Considerados apenas artigos e conference papers revisados por pares; 

 Excluídas as publicações de áreas de conhecimento muito distintas à do 

objeto de estudo deste trabalho, tais como: saúde, psicologia, matemática, 

etc. 

 

Desta forma, a partir da utilização dos critérios acima, foi feito um primeiro 

refinamento da pesquisa nas próprias bases de pesquisa citadas, obtendo-se 951 

resultados, conforme apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Número de Registros Encontrados com Restrições de Parâmetros da Pesquisa 

Palavras-chave 
Número de 

registros- SCOPUS 

Número de registros 

WEB OF SCIENCE 

Número de 

registros- 

ONEPETRO 

“accident models” 

AND “industry” 
15 7 2 

“process safety” 

AND ”industry” 
319 236 71 

process safety” 

AND ”oil and gas” 
37 21 59 

process safety” 

AND ”regulatory” 
100 52 32 

TOTAL 471 316 164 

 

Total (sem 

descarte das 

duplicidades) 

951 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada nas bases SCOPUS, Web of Science e 
OnePetro no período de Março a Julho de 2016. 

 

O próximo passo foi o armazenamento, catalogação e tratamento dos 

resultados obtidos, através da utilização da versão WEB do software EndNote. Este 

software permitiu a eliminação das duplicidades e daquelas publicações que não 

possuíam completude das informações relevantes, tais como autores, resumo ou data 



84 

 

 

de publicação. A partir daí obteve-se um total de 347 referências, que consistiam em 

artigos científicos e conference papers relacionados ao tema de interesse. 

Após a análise dos títulos e resumos das 347 publicações, foram selecionadas 

43 para leitura e análise integral, sendo considerados relevantes e aderentes ao 

estudo em questão. Destes 49, foram selecionadas as mais relevantes, obtendo-se 

os trabalhos, que constam das Referências Bibliográficas, além dos livros, 

dissertações, teses e WEB sites visitados.  

A proporção das referências bibliográficas encontradas no processo de seleção 

apresentado nesta seção, que possuíam aderência total ao tema estudado, além dos 

outros tipos de referências aqui citadas, pode ser evidenciada na figura 17. 

 

 
Figura 17 - Gráfico evidenciando a proporção das referências utilizadas no estudo bibliográfico 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

3.3  MÉTODOS PROPOSTOS 

 

De modo a responder as questões-problema propostas por este estudo, a 

pesquisa teve como base uma análise da literatura relacionada ao tema segurança de 

processos, verificação do estado da arte desta abordagem em outras empresas do 

ramo, além da evolução do tema na empresa estudada, incluindo um estudo de caso 

em uma área da companhia, que apresenta um sistema de gestão em segurança de 

processos já implementado. 
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O quadro 3 representa a metodologia empregada de modo a cumprir cada 

objetivo específico ao qual a presente pesquisa se destina. 

 

 
Quadro 3 - Alinhamento entre os objetivos da pesquisa e os métodos utilizados 
Fonte: A autora (2016). 

 

A revisão da literatura, apresentada no capítulo 2, juntamente com alguns 

cases associados à implementação do programa de segurança de processos na 

indústria, principalmente na Engenharia de Poço, forneceram o arcabouço teórico de 

modo a identificar o estado da arte do tema estudado, evidenciando o que há de mais 

moderno e atual nesta abordagem. 

Além disso, foi conduzido um estudo de caso na empresa estudada de modo a 

possibilitar a obtenção das principais lições aprendidas e pontos críticos relacionados 

à implantação de um modelo de gestão em segurança de processos.  

Este estudo de caso, aliado às informações obtidas na revisão da literatura, 

propiciaram um melhor conhecimento acerca das ferramentas utilizadas para a 
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garantia da integridade das barreiras de segurança em operações de intervenção em 

poços, de modo a evitar a ocorrência de eventos catastróficos, sendo o mais 

impactante deles, o blowout. Foram também analisadas as ferramentas e/ou 

metodologias mais adequadas para evidenciar/documentar o cumprimento dos 

requisitos definidos nos padrões e normas dos elementos de segurança de processos, 

tendo em vista o aumento no rigor regulatório, conforme abordado no capítulo 2. 

Cabe ressaltar que optou-se por realizar o estudo de caso na mesma empresa 

para o qual se propõe a implementação das práticas de gestão em segurança de 

processos na engenharia de poço. Tal escolha ocorreu devido à forte relação entre 

cultura organizacional e gestão de segurança de processos, conforme abordado no 

capítulo 2. Outro fator, menos relevante, mas que também justifica a escolha deste 

estudo de caso, está na maior facilidade e viabilidade de acesso da pesquisadora aos 

dados da pesquisa. 

 

3.4 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Segundo Yin (2001, p. 32), “um estudo de caso consiste na investigação do 

fenômeno contemporâneo em seu contexto prático, ou seja, da vida real”. Ainda 

segundo o autor, para um estudo de caso de alta qualidade é necessário utilizar mais 

de uma fonte de evidência, tendo em vista que as fontes são complementares. 

Neste trabalho, foram utilizados como fontes de evidência no estudo de caso 

documentos técnicos relacionados à implementação do programa de segurança de 

processos na atividade de transporte aéreo da empresa estudada, tais como: 

procedimentos relacionados; indicadores de desempenho em segurança de 

processos; escopo do projeto de implementação, etc. 

Alguns documentos utilizados caracterizam-se como de registros contínuos, 

que tendem a ser atualizados com o tempo. Uma das vantagens deste tipo de registro, 

segundo Gray (2012), é a sua não reatividade, ou seja, a informação não é manipulada 

pelo produtor dos dados no conhecimento de que o material será utilizado para um 

estudo de caso. Um aspecto negativo, ainda segundo o autor, é que a definição de 

quais registros, documentos ou materiais serão arquivados depende não apenas da 

política da organização, mas também de que forma esta é implementada pelos seus 

funcionários. Isto pode contribuir para a existência de uma série de registros efetuados 
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em meios não oficiais da organização, tais como: e-mails, memorandos, atas de 

reunião, etc. 

Além disso, o estudo de caso contemplou uma série de entrevistas realizadas 

na empresa estudada, de modo a possibilitar um melhor entendimento acerca da 

contribuição do programa de gestão de segurança de processos no aumento da 

segurança operacional. Além disso, objetivou-se identificar as lições aprendidas na 

implantação deste programa e verificar quais são os pontos críticos para estabelecer 

um programa de gestão em segurança de processos com sucesso, que evite, de 

maneira efetiva, a ocorrência de acidentes de grandes proporções. 

O primeiro ciclo de entrevistas foi conduzido com o intuito de esclarecer 

algumas dúvidas, obtidas pela autora, na leitura dos documentos relacionados ao 

programa de gestão em segurança de processos, tendo como público alvo os gestores 

desta atividade.  

Já o segundo ciclo de entrevistas teve como público alvo os profissionais que 

atuam na área de segurança de processos da atividade de transporte aéreo de 

pessoas e foi aplicada a técnica de incidentes críticos (TIC). De acordo com Flanagan 

(1973), esta técnica visa à coleta de observações críticas, diretas do comportamento 

humano, de modo a fornecer “matéria-prima” para a solução de problemas práticos. 

Uma das vantagens desta técnica, ainda segundo o autor, é que ao invés de coletar 

apenas opiniões a respeito de um determinado assunto, pode-se obter o registro de 

comportamentos específicos para que se possa fazer, então, as avaliações 

necessárias. 

Para melhor entendimento da técnica, torna-se fundamental conceituar alguns 

termos utilizados. Flanagan (1973) define incidente como: 

 
qualquer atividade humana observável que seja completa em si mesma para 
permitir inferências sobre as pessoas que executam o ato. Para ser crítico um 
incidente deve ocorrer em situação onde o propósito ou intenção do ato 
pareça claro ao observador e onde suas consequências sejam 
suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas em relação aos efeitos.  
 

Neste contexto, cabe também conceituar o termo comportamento crítico, que 

será, posteriormente, utilizado neste trabalho. Segundo Coleta (1974), 

“comportamento crítico refere-se aos comportamentos emitidos pelos sujeitos 

envolvidos nos incidentes relatados, podendo ser positivos ou negativos [...]”.   

Flanagan foi um dos precursores no uso e sistematização da TIC, quando 

efetuou estudos comportamentais no Programa de Psicologia da Aviação da Força 
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Aérea dos Estados Unidos, na II Guerra Mundial. Estas primeiras aplicações estavam 

associadas ao campo da ciência da psicologia, e seus objetivos eram identificar 

exigências críticas para a seleção de tripulações (FLANAGAN, 1973). 

Embora tenha sido iniciada em um contexto militar, a aplicação da técnica foi 

ampliada ao longo dos anos e passou a ser utilizada em outros campos de pesquisa, 

mas esteve associada, neste primeiro momento, à determinação de exigências 

críticas comportamentais para a ocupação de determinados cargos (FLANAGAN, 

1973) 

Flanagan (1973) relata ainda que a TIC pode ser útil em outros campos, tais 

como:  

definição de medidas de desempenho típico; medidas de eficiência; 
treinamento; seleção e classificação; projetos de trabalho e purificação; 
procedimentos operacionais; projeto de equipamento; motivação e liderança, 
aconselhamento e psicoterapia. 
 

Além disso, em seu trabalho publicado em 1973, Flanagan estabelece cinco 

passos fundamentais para a utilização da TIC: definição dos objetivos gerais; planos 

e especificações; coletas de dados; análise dos dados; interpretação e relatório. 

 

3.4.1 Instrumento da Coleta de Dados 

 

Os roteiros propostos para a coleta de dados nas entrevistas serão descritos 

nesta seção. Neste contexto, torna-se fundamental abordar, inicialmente, quais são 

os objetivos da coleta de dados, em cada ciclo de entrevistas, para posterior 

verificação dos roteiros aos objetivos descritos. 

No primeiro ciclo de entrevistas, os objetivos da coleta de dados foram: 

 Dirimir as dúvidas geradas após a leitura dos documentos internos da 

Companhia; 

 Complementar as informações obtidas a partir da leitura dos documentos; 

 Possibilitar uma melhor compreensão das ferramentas e metodologias 

usadas, bem como de alguns programas e iniciativas como o PEOTRAM 

(Programa de Excelência em Operações de Transporte Aéreo), o Safety 

Case da Aviação e o SGSA (Sistema de Gestão de Segurança na Aviação). 

 

No segundo ciclo de entrevistas, os objetivos da coleta dados foram os 

seguintes: 
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 Verificar a efetividade do programa de segurança de processos instituído 

na atividade de transporte aéreo da empresa em questão, incluindo a 

verificação da efetividade do safety case; 

 Identificar as lições aprendidas da implementação da segurança de 

processos na atividade estudada; 

 Identificar os pontos críticos para estabelecer um programa de segurança 

de processos bem sucedido. 

 

Quanto ao primeiro ciclo de entrevistas, o roteiro foi elaborado pela 

pesquisadora após a análise documental de procedimentos, notícias veiculadas no 

portal interno da internet, além de relatórios. Este roteiro encontra-se no apêndice A. 

Em relação ao segundo ciclo de entrevistas, para cumprir os objetivos listados 

acima, o instrumento de investigação foi elaborado com base em um estudo 

desenvolvido por Miranda (2014), no qual é descrito um cenário que se caracteriza 

como um desvio (incidente), e com base neste, são feitas algumas perguntas que 

visam obter a percepção dos entrevistados em relação a “possíveis causas, 

alternativas comportamentais para solucionar o incidente, possíveis consequências e 

ações preventivas” (MIRANDA, 2014). 

O cenário considerado, assim como as perguntas propostas, encontram-se no 

apêndice B. 

Para um melhor refinamento do roteiro a ser aplicado, e com o objetivo de 

ajustar suas deficiências, de modo a garantir que serão atendidos os objetivos da 

pesquisa, será conduzida uma entrevista-piloto presencial. As demais entrevistas 

também serão conduzidas presencialmente para que se possam avaliar os 

comportamentos dos entrevistados, característica fundamental da TIC. 

 

 

 

3.4.2 Características da População 

 

Na pesquisa qualitativa, os participantes são escolhidos intencionalmente, e 

não aleatoriamente como ocorre na pesquisa quantitativa. É fundamental que os 

entrevistados contribuam com suas experiências e visões, sendo a pesquisa 
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concebida como um diálogo, tendo os participantes uma liberdade maior para informar 

o que é mais importante para eles (FLICK, 2012, p. 25).  

No presente estudo, a população consiste em supervisores e participantes de 

operações de transporte aéreo de pessoas em uma empresa de óleo e gás brasileira. 

A amostra do primeiro ciclo de entrevistas foi composta por gestores envolvidos na 

implementação do sistema de segurança de processos nesta área. Já o segundo ciclo 

de entrevistas envolve profissionais técnicos, não apenas aqueles que participaram 

da concepção do sistema de gestão, mas também aqueles que fazem uso do sistema. 

O critério de seleção inicial da amostra será por acessibilidade. Posteriormente, 

durante as entrevistas, será utilizado o princípio da bola de neve que consiste em 

indagar do primeiro ao último participante quais pessoas podem ser relevantes para o 

estudo (FLICK; 2013, p. 80). 

 

3.4.3 Procedimentos de Análise e Tratamento dos Dados 

 

Em relação ao primeiro ciclo de entrevistas, as perguntas do roteiro já foram 

direcionadas a responder as dúvidas geradas pela pesquisadora a partir da leitura dos 

documentos. As respostas a estas perguntas foram então incorporadas à análise 

documental, explícita no capítulo 4.  

Para análise e tratamento dos dados coletados no segundo ciclo de entrevistas, 

foi utilizada a técnica da análise de conteúdo. Segundo Gray (2012), esta é uma das 

técnicas mais utilizadas para a análise de dados qualitativos, e consiste em fazer 

inferências acerca dos dados, identificando de forma objetiva determinadas categorias 

entre eles. 

No caso da presente pesquisa, o próprio roteiro de entrevista já direcionava os 

dados que seriam coletados a determinadas categorias, conforme poderá ser 

evidenciado no capítulo 5.  
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4 A SEGURANÇA DE PROCESSOS BASEADA EM RISCO NA EMPRESA 

ESTUDADA 

 

Este capítulo visa descrever a evolução do tema segurança de processos, ao 

longo do tempo, na empresa estudada. Será descrito também o sistema de segurança 

de processos na atividade de transporte aéreo, na qual será realizado o estudo de 

caso. 

Para a obtenção de tais informações foram consultados procedimentos e 

normas internas, relatórios e apresentações. Além disso, para a condução do estudo 

de caso, foram realizadas entrevistas com pessoas responsáveis pela segurança e 

excelência nas atividades de transporte aéreo da empresa, de modo a promover um 

melhor entendimento acerca do funcionamento dos sistemas de gestão e dirimir as 

dúvidas obtidas pela pesquisadora, na leitura dos documentos aqui citados. Os 

roteiros utilizados nestas entrevistas encontram-se no apêndice A. 

 

4.1 EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA DE PROCESSOS NA EMPRESA 

 

No início dos anos 2000, a empresa estudada enfrentou graves consequências 

decorrentes de uma série de acidentes ocupacionais e de processos, que geraram um 

elevado número de fatalidades e causaram grande repercussão na mídia nacional e 

internacional.  

Esta performance insatisfatória em segurança demandou, à época, a criação 

de um programa de segurança, com base no guia Process Safety Management of 

Highly Hazardous Chemicals, publicado pela OSHA em 1992, e com a atuação de 

uma consultoria com vasta experiência em segurança. Este trabalho culminou na 

criação das 15 diretrizes de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde), que estão 

descritas a seguir: 1. Liderança e responsabilidade; 2. Conformidade legal; 3. 

Avaliação e gestão de riscos; 4. Novos empreendimentos; 5. Operação e manutenção; 

6. Gestão de mudanças; 7. Aquisição de bens e serviços; 8. Capacitação, educação 

e conscientização; 9. Gestão de informações; 10. Comunicação; 11. Contingência; 12. 

Relacionamento com a comunidade; 13. Análise de acidentes e incidentes; 14. Gestão 

de produtos; 15. Processo de melhoria contínua. 
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Para abordar especificamente a evolução do tema na empresa em estudo, 

convém correlaciona-la às mudanças ocorridas nesta abordagem, no mundo, 

sobretudo com o surgimento de uma nova estrutura de gestão em segurança de 

processos, proposta pelo CCPS, que consiste no RBPS (Risk Process Safety 

Analisys).  

Após o acidente de Texas City, ocorrido em 2007, o CCPS publicou um guia 

que consiste em 20 elementos de gestão, estruturado em 4 bases conforme 

evidenciado na figura 18. 

 

 
Figura 18 - Elementos e pilares do sistema de segurança de processos baseada em risco 
(RPBS) 
Fonte: Adaptado de CCPS (2007). 

 

O CCPS, em suas diretrizes para a segurança de processos baseada em risco, 

menciona que um dos motivadores para a criação do RPBS, foi a estagnação na 

gestão da segurança de processos, observada em muitas empresas ao redor do 

mundo. Embora sua importância fosse amplamente conhecida e discutida nas últimas 

décadas, a investigação de acidentes ainda apontava para a execução inadequada 

dos sistemas de gestão como o fator chave para a sua ocorrência (CCPS, 2007). 

A premissa deste sistema de gestão de segurança de processos baseada em 

risco consiste em reconhecer que nem todos os riscos e perigos são iguais. Desta 

forma, é apropriado alocar maiores recursos em ações que gerenciem os riscos e 

perigos mais altos. Trata-se de uma mudança de paradigma na abordagem da 
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prevenção de acidentes baseada na mera conformidade legal e regulatória para uma 

estratégia baseada em risco (CCPS, 2007). 

O comprometimento com segurança de processos, que representa a primeira 

base do sistema de gestão proposto pelo CCPS é o alicerce da excelência em 

segurança de processos, e está relacionado à cultura de segurança na companhia e 

como esse tema é percebido pelas partes interessadas (SOUZA; LIMA, 2013). Já a 

segunda base destaca os elementos relacionados à base de conhecimento do 

processo que são suporte à identificação dos riscos e perigos que devem ser 

adequadamente analisados e documentados. 

A terceira base, denominada gestão de riscos, é aquela que possui maior 

número de elementos e compreende os que estão associados ao modo como as 

operações ocorrem na prática, sendo fundamentais para que os grandes acidentes 

sejam evitados. Finalmente, a quarta base nos remete ao aprendizado com a 

experiência e retrata a importância na implementação de indicadores de segurança 

de processos e do aprendizado com os grandes acidentes, conforme já abordado no 

capítulo 2.  

Ressalta-se que há uma grande correlação entre as bases do sistema de 

gestão estabelecido pelo CCPS e os elementos do PDCA (Planejar, Fazer, Checar, 

Agir). Gimenes, Silva Neto e Silvestre (2015) destacam que as 15 diretrizes de SMS, 

estabelecidas pela empresa em estudo, eram consideradas um programa de 

segurança de processos, porém na prática, algumas diretrizes estavam associadas à 

segurança ocupacional. Entretanto, as 15 diretrizes de SMS da empresa estudada, 

embora tenham sido elaboradas com base no guia publicado pela OSHA em 1992, 

possuem uma forte correlação com o estabelecido no RBPS guideline do CCPS, 

conforme pode ser evidenciado pelo quadro 4. 
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Quadro 4 - Comparação entre as 15 diretrizes de SMS da empresa estudada e os elementos do 
RBPS do CCPS. 
Fonte: Adaptado de Gimenes, Silva Neto e Silvestre (2015). 

 

Ao comparar as diretrizes de segurança da empresa estudada com os modelos 

de gestão RBPS proposto pelo CCPS, Souza e Lima (2013) enfatizam que a empresa 

engloba, na mesma diretriz, dois elementos de grande importância e de dimensões 

relevantes: operação e manutenção. Ainda segundo os autores esta diretriz é muito 

genérica, envolvendo duas grandes áreas, sendo de difícil entendimento dificultando 

a implementação na sua totalidade (SOUZA; LIMA, 2013). 

Esta diretriz de operação e manutenção corresponde a seis elementos do 

RBPS do CCPS: procedimentos operacionais; práticas de trabalho seguro; 

preparação para partidas e paradas; gestão de conhecimento de processos; 

confiabilidade e integridade mecânica; condução das operações e disciplina 

operacional (CCPS, 2007). 
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É importante ressaltar que mesmo com a publicação das 15 diretrizes de SMS, 

que conforme visto no quadro acima, possui grande correlação com os elementos do 

CCPS, a empresa em estudo ainda vivenciava acidentes ocupacionais, e também 

acidentes de processo, fato que demonstrava que havia oportunidades de melhoria 

na cultura de segurança da empresa e na execução dos seus programas de gestão.  

Com o objetivo de disseminar as boas práticas de segurança, junto às frentes 

operacionais, e evitar a ocorrência de acidentes ocupacionais, melhorando também a 

cultura de segurança de processos na companhia, foram publicadas, em 2015, as 10 

regras de ouro da empresa. As regras de ouro consistem em uma série de 

comportamentos obrigatórios aplicáveis tanto ao ambiente de trabalho quanto fora 

dele e podem ser vistas na figura 19.  

 

 
Figura 19 - Regras de Ouro da Empresa  
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Fonte: PETROBRAS (2015). 

 

Embora as Regras de Ouro tenham foco em segurança ocupacional, sua 

implementação fortalece a cultura de segurança da Companhia, considerada o 

alicerce para um forte sistema de gestão em segurança de processos. Entretanto, 

para que haja sucesso na eliminação da ocorrência de grandes acidentes, é 

necessária a existência de um conjunto de regras e diretrizes específicas para a 

adequada gestão dos riscos e perigos inerentes aos processos que possuem 

potencial de gerar liberações de substâncias perigosas. 

Com base nisso, foi lançado, recentemente, o programa “compromisso com a 

vida” que consiste em fortalecer as camadas de proteção em todas as atividades da 

Companhia, visando à eliminação de desvios críticos, prevenindo a ocorrência de 

acidentes fatais. Este novo programa de gestão está completamente embasado nas 

teorias do RPBS do CCPS, e seus alicerces correspondem às quatro bases da 

segurança de processos baseada em risco: comprometimento com a segurança; 

entendimento dos perigos e riscos; gestão de riscos e aprendizado com a experiência.   

O comprometimento com a segurança consiste em estabelecer o novo 

posicionamento da Companhia em relação a SMS para todos os níveis, tendo a 

Segurança de Processo baseada em risco como modelo de gestão. Além disso, 

pretende-se estabelecer a “obrigação de fazer” em relação às diretrizes e padrões de 

SMS, como forma de aprimorar a cultura de segurança. Para garantir tal 

comprometimento, serão adotadas as seguintes ações: 

 Propor uma nova política de SMS e suas diretrizes; 

 Realizar evento com a alta liderança para a divulgação dos direcionadores 

de SMS (Política de SMS, Diretrizes e Regras de Ouro); 

 Desdobrar o evento da alta liderança em todos os níveis, incluindo a 

liderança das empresas contratadas; 

 Realizar análise crítica periódica, pela alta administração, de indicadores 

de SMS; 

 Realizar conferência imediata após acidente fatal com todas as lideranças 

da companhia; 

 Definir um sistema de consequências e responsabilização com abordagem 

diferenciada para erro e violação, incluindo também a valorização de 

práticas ou atitudes positivas; 
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 Estabelecer processo educativo relacionado aos critérios e aplicação do 

sistema de consequência (fase aprendizado); 

 Revisar o Processo de Avaliação da Gestão (PAG-SMS) com foco em 

segurança de processo e gestão de riscos, estabelecendo obrigatoriedade 

de correção dos desvios críticos; 

 As Reuniões de Análise Críticas (RAC) de SMS, em todos os níveis, 

deverão considerar como item fixo de pauta, o monitoramento de práticas 

e indicadores proativos de segurança de processo. 

 

No novo modelo de gestão, o entendimento de perigos e riscos será reforçado 

através de treinamentos focados em conhecimento dos riscos e dos processos além 

do reforço em relação às práticas de trabalho seguro. Isto consiste no treinamento 

contínuo das Regras de Ouro da companhia, além dos fundamentos básicos de 

segurança de processos, incluindo metodologias de aferição do conhecimento 

adquirido.  

A gestão de risco possui duas macro ações: uma no sentido de promover uma 

melhor gestão das empresas contratadas no que se refere à melhoria no seu 

desempenho em segurança de processos e a segunda para promover a disseminação 

das melhores práticas de segurança de processos na companhia.  

Para possibilitar o aprendizado com a experiência propõem-se fortalecer as 

comissões de investigação de acidentes e promover a melhoria continua dos 

resultados, além de incrementar a eficácia da gestão de SMS em alinhamento às 

melhores práticas externas e internas. 

Portanto, através do descrito acima, nota-se que houve uma mudança na 

abordagem da segurança na companhia, que evoluiu de um olhar mais focado em 

segurança ocupacional para uma visão de segurança de processos, alinhada com as 

melhores práticas da indústria, mas sem deixar de lado a importância das práticas de 

trabalho seguro, de modo a reduzir o nível de incidentes e acidentes ocupacionais. 

Tal fato se reflete no recém-lançado programa “compromisso com a vida”, que introduz 

na Companhia esta nova abordagem da RBPS e reforça o compromisso em atender 

as Regras de Ouro, de modo a atingir o objetivo de zero fatalidades.  

A figura 20 demonstra a evolução da gestão de SMS da companhia e de que 

forma estes programas estão relacionados com o desempenho da empresa em 

segurança. Conforme mencionado, a concepção destes programas foi iniciada com a 
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ocorrência de acidentes de grande magnitude, no início deste século, e, embora a 

taxa de fatalidades esteja em uma tendência decrescente, ainda está em um patamar 

acima do almejado pela companhia, que se traduz em nenhuma ocorrência. 

  

 
Figura 20 - Evolução da Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde na Companhia 
Fonte: PETROBRAS(Intranet da companhia) (2016). 

 

 

4.1.1 Status da Segurança de Processos na Engenharia de Poço da Empresa 

em Estudo 

 

A seguir serão descritas, brevemente, algumas práticas já adotadas nesta 

atividade, sem o intuito de apresenta-las de maneira aprofundada. Isto porque, o 

objetivo do trabalho é propor a implementação de novas práticas, identificadas através 

da revisão da literatura e do estudo de caso na aviação, e não o detalhamento do 

modo como o qual a engenharia de poço lida com a segurança de processos em suas 

atividades. Entretanto, é fundamental que o leitor tenha, ao menos, uma visão geral 

do modo como se deu a evolução deste tema na atividade de construção de poços, 

ao longo dos últimos anos. 
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Conforme abordado no capítulo 2, após o acidente de Macondo, ocorrido no 

Golfo do México, em 2010, tornou-se uma tendência mundial na atividade de 

construção de poços, a implementação e o reforço das práticas de segurança de 

processos, tanto pelo aumento da rigidez dos requisitos regulatórios, quanto pelo fato 

do blowout ter se tornado uma ocorrência mais do que indesejada, tendo em vista as 

consequências geradas por ele e sofridas pela empresa operadora da área na qual se 

deu a tragédia. 

Na empresa estudada não poderia ser diferente. Nos últimos seis anos, muitas 

ações foram implementadas no intuito de evitar a ocorrência de eventos catastróficos, 

sobretudo o blowout, que se resume ao pior cenário possível na construção de poços, 

podendo implicar nas mais graves e severas consequências.  

Dentre estas ações destaca-se, incialmente, a reestruturação ocorrida na 

empresa, ainda em 2010, na qual foi criada uma gerência executiva para conduzir os 

projetos e operações relacionados à construção de poços marítimos, demonstrando a 

importância dada a esta atividade. Tal reestruturação possibilitou a integração desta 

área, facilitando a incorporação das melhores práticas mundiais e um melhor controle 

em relação à aplicação de procedimentos e normas corporativas, sobretudo no que 

tange às questões de segurança.  Anteriormente, a Engenharia de Poço encontrava-

se segregada e inserida nas diversas e antigas Unidades de Negócio e em seus Ativos 

de Produção, ficando os processos decisórios delegados a estas áreas.  

A Integração das diversas gerências da engenharia de poço promoveu um 

aumento na produtividade e uma maior uniformização na sua atuação, além de 

garantir o cumprimento dos padrões técnicos e de segurança operacional em todas 

as etapas de construção, avaliação e manutenção de poços. Em função dos 

resultados visíveis e dos benefícios gerados pela criação desta estrutura dedicada à 

atividade, mesmo tendo passado por um novo processo de reestruturação em 2016, 

a engenharia de poço foi mantida de maneira integrada e com as mesmas atribuições 

definidas em 2010. 

Com foco no aumento da segurança operacional, foi criado, ainda em 2010, os 

denominados Centros de Suporte à Decisão (CSD) que consistem na vigilância 

constante das atividades de construção de poços marítimos, 24 horas por dia durante 

todos os dias da semana. Sua estrutura tecnológica conta com um sofisticado sistema 

de informações que permite o acompanhamento em tempo real das atividades das 
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sondas. Isto garante que as decisões sejam tomadas com rapidez e segurança, diante 

de qualquer eventualidade. 

Além dos CSD, a engenharia de poço possui ainda uma gerência dedicada a 

garantir a segurança operacional, atuando na prevenção de kicks e blowouts nas 

fases de projeto, perfuração, avaliação, completação, intervenção e abandono de 

poços, assessorando e fornecendo consultoria em segurança nestas atividades. Esta 

gerência atua, portanto, como parceira daquelas responsáveis pelo projeto e 

execução dos poços, zelando pela conformidade às normas e padrões de segurança 

de poço.  

Ainda em decorrência do acidente de Macondo, foi criado, em agosto de 2016, 

o Programa de Reforço da Segurança Operacional Marítima (SOMAR). Nos últimos 

seis anos, este obteve avanços importantes na área de prevenção e resposta a 

blowouts, nas atividades de exploração e produção. Com o SOMAR, a companhia não 

só tem aperfeiçoado práticas e procedimentos na construção de poços marítimos 

offshore, como também tem tido acesso aos mais modernos equipamentos de 

contenção de vazamentos, acelerando a capacidade de resposta a emergências 

dessa natureza. 

A empresa passou a integrar, por exemplo, dois fóruns internacionais nessa 

linha de atuação: o Global Industry Response Group (GIRG) ligada a International Oil 

and Gas Producers Association (IOGP) e o Subsea Well Response Project (SWRP), 

que reúne empresas como BG Group, BP, Chevron, Statoil, Exxon Mobill, Shell, 

dentre outras, com foco nas operações de intervenção para resposta à ocorrência de 

blowout submarino. 

Em paralelo ao trabalho desempenhado junto a esses fóruns externos, há uma 

intensificação da atuação do programa Somar em um esforço técnico para 

implementar as lições aprendidas e incorporar as melhores práticas nessas 

atividades.  

Ao longo dos últimos anos, foram formados diversos grupos de trabalho 

dedicados a temas diversos, como construção de poços de alívio e instalação de 

equipamentos de bloqueios e contenção de poço (capping e containment), dentre 

outros, com o objetivo de promover e alinhar o conhecimento. Além disso, foram 

realizados, recentemente, simulados de grande porte que reproduziram, por exemplo, 

a ocorrência de blowouts na área do pré-sal da Bacia de Santos, com o objetivo de 

testar e validar a estrutura de resposta disponível para lidar com esse tipo de acidente. 
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O SOMAR também possibilitou a revisão de procedimentos e a criação de 

outros voltados para o plano de resposta a emergências, além de treinamentos para 

a força de trabalho. Além disso, os procedimentos adotados na gestão de 

emergências estão alinhados ao sistema ICS (Incident Comand System), modelo 

internacional de comando, controle e coordenação de efetiva resposta à emergência. 

Desta forma, nota-se que houve uma evolução significativa em relação a 

resposta a emergências na companhia. Entretanto, as quais são as práticas adotadas 

para evitar a ocorrência de acidentes de processo? 

A performance em segurança de processos, na atividade de construção de 

poços, é monitorada constantemente através de indicadores, possibilitando que a 

companhia foque seus esforços nas fraquezas identificadas e determine as 

oportunidades de melhoria nos seus processos. São utilizados indicadores proativos 

(leading indicators) e reativos (lagging indicators), monitorados mensalmente em 

reuniões de análise crítica gerenciais.  

Ainda em relação ao papel da liderança, há uma sistemática de execução de 

auditorias dos gerentes, de variados níveis, a bordo das instalações offshore, com 

foco em segurança ocupacional e de processos. Os resultados destas auditorias, bem 

como os principais desvios constatados, são acompanhados em reuniões de análise 

crítica e tem papel fundamental na garantia da segurança ocupacional.  

Outra boa prática adotada é a realização de análises preliminares de riscos e 

incertezas (APRI) antes da execução de cada poço. Estas análises de riscos são 

elaboradas por uma equipe multidisciplinar, e são encaminhadas às frentes 

operacionais para que sejam executadas as ações de controle, para diminuir a 

probabilidade de ocorrência ou a severidade do risco. Estas ações de controle são 

denominadas listas de verificação, e são verificadas e assinadas pelas pessoas que 

estão na linha de frente operacional, como forma de garantia que aquelas ações 

mapeadas nas APRIs serão devidamente cumpridas. Há ainda um sistema de gestão 

de mudanças, caso ocorra algo diferente do planejado, com necessidade de 

aprovação gerencial. 

Além disso, as operações e projetos são suportados por normas e 

procedimentos internos, atualizados constantemente, e que estão em consonância 

com as melhores práticas da indústria, principalmente no que diz respeito à 

segurança.   
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Portanto, nesta seção foram descritas, brevemente, as principais práticas 

adotadas para a garantia da segurança de processos, na engenharia de poço da 

companhia, e pôde-se perceber que houve uma significativa evolução nos últimos seis 

anos, principalmente em decorrência do acidente de Macondo. A seguir, será 

abordado o sistema de gestão em segurança de processos da aviação, objeto do 

estudo de caso. 

 

4.1.2 Segurança de Processos na Atividade de Transporte Aéreo 

 

Tendo em vista que a maior parte das reservas petrolíferas brasileiras se 

encontra em áreas offshore, a frota aérea que fornece suporte às atividades de 

exploração e produção de petróleo é extremamente significativa e, apesar da recente 

queda no número de aeronaves, manteve-se, ao longo dos últimos anos, em forte 

ascensão. 

Trata-se de uma frota atual de 86 helicópteros, afretadas de quatro diferentes 

empresas, que operam a partir de 12 bases terrestres e dão suporte a 168 unidades 

marítimas. Além disso, há operações aéreas entre as bases Manaus e Urucu, no 

Estado do Amazonas, que são feitas por meio de dois aviões, afretados de uma 

empresa aérea. Este panorama retrata o volume de atividades e nível de 

complexidade da atividade de transporte aéreo de pessoas, no âmbito de atuação da 

empresa estudada. Na figura 21 pode-se verificar as horas de vôo realizadas, por ano. 
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Figura 21 - Quantidade de horas de vôo de helicópteros e aviões 
Fonte: PETROBRAS (2016a). 

 

Em função do aumento das atividades e com o intuito de reduzir a zero o índice 

de fatalidades decorrentes de acidentes aéreos, a empresa estudada criou, em 2005, 

um Programa de Excelência nas Operações de Transporte Aéreo (PEOTRAN), que 

vigora até os dias atuais. Este programa também possui como objetivos direcionar o 

mercado nacional no sentido de empregar as melhores práticas da indústria, não se 

restringindo aos aspectos regulatórios. 

O programa tem como base as diretrizes de segurança, meio ambiente e saúde 

da empresa contratante e as melhores práticas internacionais empregadas neste 

segmento, que são continuamente monitoradas e avaliadas por um corpo técnico, de 

modo a promover a melhoria contínua. 

Neste programa, as empresas prestadoras de serviços, na atividade de 

transporte aéreo, são avaliadas de forma padronizada, seguindo critérios e 

metodologias estabelecidas pela empresa contratante. A nota final das empresas 

contratadas é dada pela média ponderada das notas relativas aos seguintes itens: 

auditoria realizada nas bases das empresas (50%); plano de ação de segurança 

(25%), que reflete o número de não-conformidades fechadas no prazo; segurança de 

processos (20%) e desempenho contratual (5%). 

Os processos contratuais são conduzidos, levando-se em consideração as 

notas das empresas no PEOTRAM. Caso a empresa contratada apresente nota no 
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PEOTRAM abaixo da linha de corte nos critérios estabelecidos pela empresa 

contratante, esta companhia prestadora de serviço não será convidada para o 

processo licitatório. Além disso, aquelas empresas, cuja nota no PEOTRAM é superior 

ao valor de referência para vantagem competitiva, em determinado ciclo PEOTRAM, 

poderá fazer jus a um Fator de Redução Virtual do Valor Presente (FRV) nas licitações 

de afretamento de aeronaves com editais divulgados do primeiro ao último dia do ciclo 

PEOTRAM subsequente. Desta forma, a qualidade do serviço prestado pelas 

empresas é um investimento que retorna na forma de vantagem competitiva. 

Outro fator determinante nas avaliações das empresas e que impactam nas 

notas obtidas no PEOTRAM, são as auditorias que incluem avaliações nas seguintes 

áreas: Sistema de Gestão da Segurança da Aviação (SGSA), Operações e 

Manutenção. 

O Sistema de Gestão da Segurança na Aviação foi elaborado de modo a 

orientar os operadores de transporte aéreo na condução das suas atividades de 

maneira segura. O SGSA é definido como um sistema de gestão de processos e é 

utilizado para prover segurança por meio da gestão do risco e da qualidade na 

aviação. Os princípios do SGSA são baseados em duas premissas básicas: a 

abordagem de processos e abordagem sistêmica da gestão. 

A abordagem da gestão por processos é uma competência organizacional 

crítica para segurança. Isto porque organizações orientadas apenas para os 

resultados tendem a “premiar” apenas aqueles indivíduos que atingem resultados 

melhores, sem reconhecer aqueles que buscam bons resultados por meio de bons 

processos. As organizações que não possuem uma gestão orientada a processos 

tendem a apresentar grandes variações no seu desempenho, especialmente nas 

questões relacionadas à segurança. 

O segundo princípio do SGSA é a abordagem sistêmica da gestão. O bom 

desempenho em processos não garante, isoladamente, o bom desempenho dos 

sistemas. Este depende da interação entre os processos. No SGSA é descrito que o 

principal objetivo de um sistema de gestão de um operador de transporte aéreo é 

“prover serviços seguros, eficazes e rentáveis, que satisfaçam os requisitos internos, 

da regulamentação e de clientes”.  

No SGSA são estabelecidos 33 processos, que suportam o modelo de gestão, 

e que são constantemente avaliados através de auditorias realizadas pela empresa 

contratante. É importante ressaltar que estes processos suportam os elementos do 
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SGSO (Sistema de Gestão da Segurança Operacional) da ANAC (Agência Nacional 

da Aviação Civil). Os processos do SGSA, bem como o roteiro utilizado nos processos 

de auditoria das operadoras aéreas encontram-se nos anexos A e B, respectivamente. 

O SGSA integra duas funções: gestão de risco e gestão da qualidade. A 

primeira incluir a identificação dos perigos, avaliação dos riscos e controles do risco. 

A segunda considera a implementação dos controles do risco, a verificação dessa 

implementação, a validação quanto aos efeitos indesejados e a garantia da qualidade 

dos controles. A figura 22 ilustra a interação entre a gestão de riscos e gestão da 

qualidade no SGSA. 

 

 
Figura 22 - Interação entre gestão de riscos e gestão de qualidade no SGSA 
Fonte: PETROBRAS (2016b). 

 

Além disso, tendo em vista o alto nível de risco associado às operações de 

transporte aéreo, surge a necessidade de demonstrar que as operações são, e 

continuarão sendo, seguras, a partir da garantia de integridade das barreiras 

preventivas e mitigadoras. De maneira análoga ao business case, que consiste na 

demonstração, às partes interessadas, de que um negócio será lucrativo, surge o 

conceito de safety case, que consiste na demonstração de segurança das operações. 
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Conforme abordado no capítulo 2, na década de 1990, com o acidente da 

plataforma Piper Alpha, surgiu a determinação de que as empresas petrolíferas 

deveriam elaborar safety cases para todas as plataformas no Reino Unido. Como este 

documento abrange todos os perigos significativos, logo foi identificada sua 

aplicabilidade no transporte aéreo de pessoas, por se tratar de uma atividade de alto 

risco. 

Com isto, foi elaborado o safety case da aviação, na empresa estudada. Este 

consiste em um documento, que é aprovado pela alta gerência, e tem os seguintes 

objetivos: 

 Demonstrar que se tem conhecimento suficiente sobre a operação; 

 Demonstrar que é possível prever o que pode dar errado e suas 

consequências, mesmo que a operação nunca tenha ocorrido; 

 Demonstrar que são conhecidas as melhores práticas mundiais para 

eliminar ou conter causas do que pode dar errado na operação e para 

mitigar consequências; 

 Demonstrar que o sistema de gestão proverá confiança de que a aplicação 

desses conhecimentos resultará na segurança almejada e que cobre todos 

os elementos requeridos para a garantia da segurança e conscientização 

de todo o pessoal; 

 Permitir que as operações estejam em conformidade com as diretrizes de 

SMS da companhia e requisitos regulamentares; 

 Através da realização de auditorias internas, assegurar que os 

procedimentos da companhia estão sendo seguidos; 

 Demonstrar que as interfaces entre a empresa e seus fornecedores foram 

definidas e que foram estabelecidos sistemas de controle e procedimentos 

para que as operações sejam conduzidas de maneira segura; 

 Garantir que seja estabelecido um programa de aprimoramento para que 

as deficiências de segurança sejam eliminadas; 

 Utilizar metas de segurança e indicadores, de modo a garantir que o 

desempenho em segurança seja medido; 

 Garantir a existência de processos de investigação de acidente/ incidentes 

e acompanhamento das ações estabelecidas; 

 Garantir que os acidentes e incidentes sejam devidamente reportados e 

que as constatações decorrentes sejam utilizadas no processo de melhoria 
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contínua dos safety cases. O processo de melhoria contínua do safety case 

também passa pela incorporação de questões relacionadas à segurança, 

evidenciadas através de auditorias; 

 Assegurar que existam ações adequadas para a resposta à emergência. 

 

Enquanto o objetivo da gestão do risco é prover um nível de risco residual 

ALARP, o foco do safety case é na garantia de que o nível de risco ALARP será 

mantido durante todo o tempo. Tal confiança é obtida por meio de auditorias e 

monitoramento dos controles do risco, independentemente da ocorrência de eventos 

adversos. Este monitoramento das medidas de controle dos riscos é feito por meio do 

acompanhamento dos indicadores proativos, que são acompanhados em reuniões de 

análise críticas semanais.  

Na figura 23, pode-se observar a interação entre as atividades de gerir riscos e 

gerir safety case. O documento safety case é suportado por um sistema de gestão, 

que possui elementos e atributos utilizados para garantir o controle dos riscos. No 

documento deve constar, portanto, que o sistema de gestão contém os mecanismos 

necessários para colocar em prática, a demonstração de segurança contida no safety 

case. 

 

 
Figura 23 - Descrição do processo "gerir safety case", utilizado na aviação 

Fonte: PETROBRAS (2016a). 
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Além da descrição do sistema de gestão que dá suporte aos safety cases, estes 

documentos tipicamente incluem: introdução e sumário executivo; escopo das 

operações, cuja segurança se pretende demonstrar; catálogo de atividades críticas; 

registro de perigos; plano de ação para solucionar eventuais pendências relacionadas 

aos controles de riscos; e finalmente declaração de conformidade, que consiste na 

aprovação do conteúdo do documento pela alta administração.  

No caso da aviação, o safety case está associado aos dez processos-chave e 

interdependentes que compõem a cadeia de valor do transporte aéreo, conforme 

demonstrado na figura 24. 

 

 
Figura 24 - Processos que compõem a cadeia de valores da atividade de transporte aéreo 
Fonte: PETROBRAS (2016b). 

 

Nos safety cases, é geralmente empregada a metodologia bow tie, que é 

amplamente utilizada por ser simples e de fácil visualização, e consiste em uma 

ferramenta para a gestão de riscos, descrevendo as barreiras requeridas para 

controlar os perigos e ameaças de cada evento topo.  

No safety case da aviação, foram abordadas duas consequências: a perda de 

vida em acidente aeronáutico, e também a perda de confiança da força de trabalho na 

gestão eficaz dos riscos na aviação, pelo potencial impacto na continuidade do 

negócio diante de recusas generalizadas de embarques em aeronaves. 
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O evento topo, identificado como precursor comum de ambas as 

consequências citadas acima, foi "tendência intolerável em indicador de segurança de 

processo" no transporte aéreo. Segundo a metodologia bow tie, as condições que, se 

não contidas podem resultar em Eventos Topo são denominadas "Ameaças". A 

contenção de quatro principais ameaças foi avaliada como crítica para evitar esse 

evento topo, as quais são detalhadas na figura 25. 

 

 
Figura 25 - Diagrama bow tie representando, as ameaças e consequências 
do evento topo "tendência intolerável em indicador de segurança de 
processos”. 
Fonte: PETROBRAS (2016b). 

 

As fontes de risco abordadas no Safety Case foram identificadas a partir de 

informações com origem interna (padrões, não conformidades, relatos sobre perigos, 

indicadores, investigações e análises, comitês de gestão, operações e manutenção) 

e externa (relatórios de investigação, regulamentação, padrões externos, grupos de 

trabalho, melhores práticas da indústria), bem como por meio da análise de processos 

críticos no escopo das operações. Com base nisto, foram identificados os perigos e 

eventos topo associados, bem como designados os responsáveis pela integridade das 

barreiras, conforme explicitado no quadro 5. 
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Quadro 5 - Lista de perigos, top events e responsáveis pelas barreiras considerados no safety case 
da aviação 
Fonte: PETROBRAS (2016a). 

 

É importante ressaltar que em relação à integridade das barreiras de 

responsabilidade das empresas aéreas, o grau no qual o Safety Case de cada 

empresa contempla todas as ameaças e barreiras representadas nos bow ties, passou 

a ser avaliado a partir do ciclo 2016 do PEOTRAM. Ou seja, os safety cases das 

empresas passaram a ser avaliados. 

Embora sejam, histórica e mundialmente, empregados em instalações fixas, os 

safety cases da aviação, da empresa em estudo, também englobam atividades que 

apresentam um alto dinamismo, como por exemplo, as operações de voo. O sucesso 

e garantia de segurança nestas operações dependem das condições ambientais, 

tanto dos aeroportos quanto das instalações marítimas, além das condições 

meteoceonográficas destas últimas. Elas estão sempre sujeitas a movimentos 

relativos do mar como pitch, roll e heave que influenciam sobremaneira as condições 

de pouso e decolagem das aeronaves. 

Tendo em vista este dinamismo nas condições ambientais, que afeta a 

segurança nos voos, como se pode garantir a existência de uma barreira que impedirá 

que decolagens sejam feitas, caso as condições meteoceanográficas não sejam 

atendidas? Para estabelecer esta barreira, foi criado um sistema de controle para 

programação de voo, que consiste na comparação entre parâmetros ambientais e 

marítimos adequados para garantir a segurança nas operações e as condições atuais 

nos aeroportos e nas unidades marítimas. Com base nesta comparação, o sistema 

emite um comunicado autorizando ou não a decolagem. Desta forma, a integridade 

desta barreira é feita por meio de um sistema robusto, cuja utilização já está inserida 

no processo “programar voo”. 

Além disso, é verificado, por meio de indicador, o índice de utilização do sistema 

por parte dos programadores de voo, para que se tenha um maior controle se a 

barreira está, de fato, se mantendo íntegra na rotina operacional. 
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Desta forma, o exemplo acima demonstra que os safety cases não são válidos 

apenas para sistemas caracterizados como menos dinâmicos, podendo ser utilizados 

para toda e qualquer atividade. É importante ressaltar que a barreira deve ser tão bem 

projetada, de modo que seja resiliente ao erro humano, para que possa se manter 

íntegra, permitindo que o sistema permaneça seguro. 

Na prática, a integridade das barreiras, estabelecidas nos safety cases, é 

avaliada por meio de auditorias. As auditorias são feitas com base nos bow ties do 

safety case, e compreendem um conjunto de checklists de verificação que são usados 

pelos auditores, em contraponto apenas ao expert judgement que era utilizado nas 

auditorias, até então.  

Após a realização das auditorias, o acompanhamento da integridade das 

barreiras é feito nas reuniões de análise críticas. Entretanto, caso seja constatada a 

não integridade de alguma barreira crítica, durante a auditoria, este fato é 

imediatamente sinalizado aos tomadores de decisão da empresa contratante, para 

que seja deliberada pela continuidade ou não das operações. A periodicidade das 

auditorias é anual. 

É importante destacar que na estrutura funcional da empresa, existe uma 

gerência independente, ou seja, que não está associada às atividades de operação 

de transporte aéreo, nem às de exploração e produção de petróleo, e que é 

responsável pela excelência e segurança na aviação. Esta gerência, que é a gestora 

das auditorias, possui autonomia para interromper uma determinada operação, caso 

julgue que esta não será efetuada de maneira segura, através de uma gestão 

adequada de riscos.  

E como garantir, imediatamente antes de cada operação, que todos os 

cuidados estão sendo tomados e ações estão sendo conduzidas de modo a gerir 

adequadamente os riscos? Cada operação possui também os denominados checklists 

pré-operacionais, que contemplam o conjunto de verificações, que são realizadas pelo 

próprio executante, no intuito de assegurar que as observâncias relativas à segurança 

das operações foram devidamente consideradas. Tais checklists pré-operacionais 

estão contemplados em Normas e Procedimentos internos e são itens obrigatórios.  

As duas atividades que possuem efeitos mais imediatos sobre os clientes da 

aviação, considerando que este é um negócio, são as atividades de operação e 

manutenção. Desta forma, é fundamental prover a confiança necessária de que estas 

duas atividades serão conduzidas de maneira segura.  
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Outra boa prática adotada consiste na investigação dos acidentes, que é feita 

pela própria empresa aérea contratada responsável, e apresentada nos comitês de 

operação, manutenção e gestão de segurança. Destes últimos participam os CEOs 

das empresas, na qual o presidente da empresa, responsável pelo acidente, 

apresenta os resultados das investigações. Isso garante maior abrangência do evento, 

inclusive para as outras empresas. Nessas apresentações é exigido que a empresa 

responsável discorra sobre quais barreiras existiam e quais falharam para que o 

acidente ocorresse, o que garante maior aderência e consistência dos bow ties 

presentes nos safety cases.  

O sistema de gestão em segurança de processos da atividade da aviação 

também prevê a obrigatoriedade contratual quanto ao ato de reportar os desvios, 

incidentes e acidentes ocorridos. Caso o evento não seja reportado pela empresa 

prestadora de serviço, é aplicada uma multa.  

Finalmente, observa-se através da figura 26 uma diminuição no número de 

acidentes ocorridos ao longo dos últimos anos. 

 

 
Figura 26 - Redução no número de acidentes na atividade de transporte aéreo de pessoas 

Fonte: PETROBRAS (2016b). 

 

Conforme mencionado no início desta seção, foram utilizados dois diferentes 

roteiros de entrevista. O primeiro roteiro (Apêndice A) foi utilizado em entrevistas 

realizadas junto aos gestores da área, no intuito de melhorar o entendimento acerca 
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do sistema de segurança de processos na aviação e do safety case, que, em conjunto 

com a análise documental, possibilitaram a descrição deste capítulo 4. 

O segundo roteiro (apêndice B) foi aplicado a profissionais que atuam na área 

de segurança de processos da atividade de transporte aéreo de pessoas, e a análise 

dos resultados desta entrevista, bem como sua integração com as demais 

informações obtidas nesta pesquisa, estão presentes no próximo capítulo. 

Conforme detalhado no capítulo 3, o segundo ciclo de entrevistas foram 

conduzidas de modo a: 

 Verificar a efetividade do programa de segurança de processos instituído 

na atividade de transporte aéreo da empresa em questão, incluindo a 

verificação da efetividade do safety case; 

 Identificar as lições aprendidas da implementação do programa de 

segurança de processos na atividade estudada; 

 Identificar os pontos críticos para estabelecer um programa de segurança 

de processos bem sucedido. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para compor o estudo de caso do sistema de gestão em segurança de 

processos, da atividade de transporte aéreo de pessoas, foram feitos dois tipos 

diferentes de entrevistas, cujos roteiros se encontram nos apêndices A e B. 

O primeiro ciclo de entrevistas, com a utilização do roteiro 1(apêndice A), foi 

feito com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão do SGSA, safety case, 

PEOTRAM e outras boas práticas relacionadas a este tema na atividade em estudo. 

Neste primeiro ciclo, foram entrevistados profissionais corresponsáveis pela gestão 

destes sistemas e os resultados destas entrevistas foram incorporados à análise 

documental, e se encontram no capítulo 4 deste presente estudo, tendo cumprido seu 

objetivo que era possibilitar uma melhor compreensão do status do tema segurança 

de processos na atividade estudada. 

O segundo ciclo de entrevistas utiliza a técnica de incidentes críticos (TIC), 

abordada no capítulo 3 do presente estudo, para o qual foi utilizado o roteiro 2 

(apêndice B). Neste caso, é considerado como cenário um acidente real ocorrido em 

2008, com uma aeronave contratada pela empresa estudada, acarretando na morte 

de cinco pessoas. Participaram da entrevista funcionários da empresa que lidam com 

segurança de processos e tem conhecimento técnico das atividades de transporte 

aéreo. 

Os dados coletados, através das entrevistas do segundo ciclo, foram 

analisados por meio da análise de conteúdo, que consiste no agrupamento das 

informações por meio de categorias, conforme será evidenciado a seguir. 

Por se tratar de uma entrevista semiestruturada, o roteiro inicial já foi 

estabelecido de modo a contemplar as diversas categorias dos dados a serem 

levantados em campo. Desta forma, as categorias iniciais podem ser verificadas no 

quadro 6.  
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Quadro 6 - Agrupamento, por meio de categorias, das perguntas do roteiro de entrevistas 
(segundo ciclo). 
Fonte: A autora (2016). 

 

Cabe ressaltar que as entrevistas foram presenciais e os depoimentos foram 

gravados. Posteriormente, estes depoimentos foram transcritos e foram efetuadas 

diversas releituras, de modo a confirmar se as categorias pré-estabelecidas eram, de 

fato, consistentes. 

A seguir serão descritos os conteúdos obtidos por meio das entrevistas para 

cada uma das categorias listadas acima. Além disso, dentro de cada categoria, serão 

efetuadas correlações com os conceitos obtidos pela pesquisadora, através da 

revisão da literatura, além da comparação com algumas práticas adotadas pelas 

majors de exploração e produção de petróleo, relatadas no capítulo 2. Finalmente, 

serão descritas algumas similaridades com os cenários da engenharia de poço na 

empresa estudada, de modo a alcançar os objetivos propostos para este trabalho.  
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 Causas do Evento: 

 

O relatório da CENIPA apontou como hipóteses causais do acidente: 

desorientação espacial, influência de windshear (condições ambientais adversas), 

falha de equipamento¸ e uma combinação de todas as possibilidades. Foi questionada 

aos entrevistados a percepção deles em relação às causas do evento, de modo a 

verificar, posteriormente, de que forma estas possíveis causas são correlacionadas 

às falhas das barreiras de controle, atualmente existentes nas operações de voo.  

Um dos entrevistados, que coincidentemente participou do processo de 

investigação interna deste acidente na empresa, relatou o seguinte: 

 “Há, frequentemente, uma confusão entre os conceitos de desorientação 

espacial e o de perda da consciência situacional. O primeiro compreende um 

fenômeno fisiológico que causa perda de referência espacial, fazendo com que os 

pilotos tenham sensações de movimentos que diferem da realidade. O segundo 

compreende um fenômeno cognitivo que impede que os pilotos reajam 

adequadamente a situações de emergência. Quanto tive acesso aos áudios deste 

acidente, pude verificar que um dos pilotos indagava repetidamente ‘O que está 

acontecendo?’, demonstrando que houve uma perda da consciência situacional. Além 

disso, a indagação de um dos pilotos da cabine sobre o que estava acontecendo indica 

uma falha na barreira  ‘aeronave pilotada por dois pilotos.” 

Outro entrevistado relatou: 

“Se fosse desorientação espacial, os pilotos provavelmente teriam 

reconhecido, pois os pilotos habilitados para voos por instrumentos são treinados a 

confiar nos instrumentos e não em suas sensações. Todas as tripulações contratadas 

pela empresa são habilitadas em voos por instrumentos, com diferentes graus de 

competência.” 

Além disso, embora no relatório da CENIPA, as condições meteorológicas, 

assim como falhas de equipamentos, também tenham sido apontadas como hipóteses 

para a ocorrência do acidente, os entrevistados não sinalizaram estas como possíveis 

causas do acidente, pelo fato da investigação interna ter apontado, como fator 

preponderante, falhas na pilotagem. 

 

 

 Ações que contribuem para evitar eventos similares: 
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Partindo da premissa que as causas principais para a ocorrência do evento 

foram erros cometidos durante a operação de voo, seja por desorientação espacial 

(relatório oficial da CENIPA) ou por perda da consciência situacional (relato de um dos 

entrevistados), as ações elencadas pelos entrevistados para evitar ocorrências 

similares são as seguintes: 

- “Programa de treinamento dos pilotos em simuladores de voo, de modo a 

fazer com que estes confiem nos instrumentos e não na sensação que eles possuem 

de inclinação/direção, evitando, desta forma, a desorientação espacial”; 

- “Execução de voos de observação para avaliação e correção da conduta de 

pilotos, no que tange à presença na cabine e consciência de ambos em relação às 

operações, em tempo real, garantindo, desta forma, a redundância nas ações 

corretivas de posicionamento da aeronave, caso ocorra alguma anormalidade”; 

Alguns entrevistados relataram que, na hipótese das más condições ambientais 

serem fatores causais do acidente, uma ação preventiva seria o uso de um sistema 

atualmente em vigência na Companhia, no qual “um voo é autorizado apenas se 

houver plenas condições de pouso e decolagem nas unidades marítimas e nos 

aeródromos terrestres, sem comprometer a segurança das pessoas que utilizam este 

meio de transporte.” Conforme relatado no capítulo 4, a frequência de uso deste 

sistema é acompanhada através de indicadores de desempenho, pela liderança, em 

reuniões de análise crítica, sendo esta uma barreira preventiva para a ocorrência de 

eventos decorrentes de condições ambientais e meteocenográficas adversas. 

Desta forma, pelas respostas apresentadas, ficou claro que os entrevistados 

identificaram maneiras de evitar tais ocorrências e que através de um sistema 

adequado de gestão de segurança de processos, com a garantia de que as barreiras 

de controle irão funcionar, realização de auditorias e acompanhamento de indicadores 

de desempenho em segurança. 

As ações que poderiam evitar o ocorrido, mencionadas pelos entrevistados, 

estão contempladas nas barreiras de controle presentes atualmente nos bow ties da 

aviação. Foi mencionado no capítulo 2, que outras empresas do ramo também utilizam 

bow ties para a avaliação e controle dos riscos, sendo inclusive, a Shell, pioneira nesta 

utilização. 

Em relação às auditorias, o estudo de caso na atividade da aviação demonstra 

a importância deste tipo de abordagem, sobretudo nas atividades que lidam com um 
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elevado número de empresas contratadas, como a atividade de construção de poços. 

Importante ressaltar que, além de permitir a interrupção das operações consideradas 

inseguras pelos auditores, estas auditorias também servem como insumos para o 

reconhecimento das empresas que gerem a segurança com bastante seriedade.  

 Quanto ao monitoramento, na atividade de engenharia de poço da empresa 

em estudo, há uma série de indicadores de desempenho em segurança de processos, 

sendo alguns vinculados, inclusive a treinamentos importantes relacionados à 

segurança de poço, de forma a evitar a pior ocorrência possível em uma empresa de 

exploração e produção de petróleo que é o blowout. 

 

 Contribuição da Segurança de Processos na eliminação deste tipo de 

ocorrência: 

 

Esta categoria foi subdividida em outras três subcategorias: safety case, SGSA 

(Sistema de Gestão de Segurança na Aviação) e checklists pré-operacionais. 

Safety Case: foi enfatizado pelos entrevistados que o safety case trata-se de 

uma demonstração de que os processos da aviação são seguros, a partir do momento 

em que os principais riscos são conhecidos e adequadamente gerenciados. Ressalta-

se que se este safety case fosse desvinculado de um sistema de gestão que garanta 

a efetividade das barreiras, não seriam produzidos resultados satisfatórios, em termos 

segurança. 

Embora sejam considerados “apenas” uma demonstração, os safety cases tem 

papel fundamental na gestão da segurança de processos das diversas atividades. Isto 

se ele for usado não apenas para cumprimento de algum requisito legal, mas sim para 

influenciar as tomadas de decisão, conforme explicitado por Leveson (2011). 

No caso da aviação, estes safety cases possuem bow ties que são usados nos 

processos de auditoria feitas pela empresa contratante para garantir que as barreiras 

preventivas e mitigadoras estão sendo mantidas íntegras, e a partir daí, garantir a 

continuidade operacional com segurança. 

Para esta atividade (aviação) talvez o maior ganho dos safety cases seja na 

garantia de que as empresas contratadas conhecem os riscos e perigos de suas 

atividades e possuem ações de controle para evitar a ocorrência de grandes 

acidentes, assim como ações para sua mitigação.  
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Conforme descrito no capítulo 2, safety cases também são elaborados e 

utilizados por outras majors, como a Shell e, embora não sejam exigidos pelos órgãos 

reguladores da atividade de exploração e produção de petróleo no Brasil (ANP), estes 

são consideradas boas práticas internacionais e, conforme mencionado 

anteriormente, podem ser extremamente úteis na garantia de que os riscos sejam 

reduzidos ao nível ALARP. 

SGSA: um dos entrevistados mencionou o seguinte: “A dupla de pilotos 

possivelmente não estava voando juntos pela primeira vez, e este comportamento de 

um estar pilotando e o outro não estar a par do que está acontecendo, poderia ter sido 

identificado em um dos elementos do SGSA que diz respeito ao ‘monitoramento de 

processos e práticas por observação’. A identificação deste tipo de conduta poderia 

ter sido feita através de voos de observação, e elas poderiam ser, então, corrigidas.”  

Foi mencionado, também pelos entrevistados, que o SGSA exige treinamentos 

específicos para o desempenho de determinadas atividades. Supondo que a 

desorientação espacial tenha ocorrido neste acidente, como a empresa exige que os 

pilotos sejam treinados em voos por instrumentos, os mesmos confiariam nas leituras 

dos instrumentos e não em seus instintos. Este tipo de treinamento passou a ser 

exigido pela empresa e é um dos itens avaliados na nota atribuída ao SGSA, no 

PEOTRAM, cuja sistemática foi explicitada no capítulo 4. 

Além disso, como os operadores aéreos são periodicamente avaliados quanto 

à aplicação das 33 práticas do SGSA (anexo A), este sistema de gestão gera maior 

garantia de que as operações serão conduzidas de maneira segura. 

Na área da engenharia de poço, cabe ressaltar que foi publicado recentemente, 

em novembro de 2016, pela ANP, um novo sistema de gerenciamento de integridade 

de poços (SGIP) que possui 16 práticas de gestão que contemplam diretrizes e 

requisitos gerais para um sistema de gerenciamento de integridade de poços, ao longo 

de todo o seu ciclo de vida. 

O SGIP frisa que o Operador do Contrato detém as obrigações legais perante 

este Regulamento. Isto envolve a gestão das empresas contratadas e, segundo o 

regulamento, a operadora deve garantir que a contratada tenha seus riscos 

devidamente gerenciados e mitigados. 

Neste contexto, surge a necessidade na Engenharia de Poço de exigir que as 

contratadas adotem e evidenciem suas práticas de gestão da qualidade e da 

segurança. O SGSA e o PEOTRAM são exemplos bem sucedidos na atividade de 
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transporte aéreo, de modo que suas práticas e metodologias podem servir como base 

para um modelo semelhante na atividade de construção de poços. 

Checklists pré- operacionais: no caso da atividade de transporte aéreo de 

pessoas, os checklists pré-operacionais ficam sob a gestão dos operadores aéreos 

(empresas contratadas) e a empresa contratante avalia a adequação e pertinência 

destes, nas auditorias do SGSA.  

Cabe colocar, neste momento, as principais diferenças entre as atividades de 

construção de poços e de transporte aéreo de pessoas, que impactam na forma como 

serão geridos os checklists pré-operacionais ou de projetos.  

Em relação à primeira atividade (construção de poços), existe o papel da 

fiscalização da operadora da concessão (em inglês, denominado company man) que 

é o responsável por coordenar a execução das atividades de construção de poços. 

Por isso, é importante que exista um checklist específico para o seu uso, de forma a 

garantir que as barreiras de controle estejam íntegras durante o processo construtivo 

do poço. O mesmo vale para os projetos de poço, cuja elaboração é coordenada pela 

empresa operadora da concessão. 

  

 Desafios da Implementação de um Programa de Gestão em Segurança de 

processos: 

 

Um dos entrevistados relatou que para que haja sucesso na implementação de 

um programa de gestão em segurança de processos é essencial que as pessoas da 

organização interiorizem que “segurança deve ser considerada como exceção, 

penosamente construída, e não a regra”.  

O relato acima corrobora o afirmado por Hopkins (2007) em relação às OACs, 

que destaca que as organizações de alta confiabilidade possuem uma consciência 

contínua de que podem ocorrer falhas que ocasionam um evento catastrófico. Nestas 

organizações, há suspeitas em relação a períodos de tranquilidade. Este frequente 

senso de vulnerabilidade é essencial para que as organizações tenham consciência 

de que grandes acidentes podem ocorrer a qualquer momento, e que deve fazer parte 

da gestão da rotina, as ações necessárias para evitar a sua ocorrência. 

Outro fator mencionado pelos entrevistados é que a alta liderança da 

organização deve ver valor na segurança de processos e deve ter consciência sobre 

as mudanças que irão ocorrer a partir do momento em que a segurança passar a ser 
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gerida através de um sistema. Os líderes devem compreender que através do 

conhecimento dos processos, aumenta-se a previsibilidade e, com isto, reduz-se as 

incertezas, diminuindo, desta forma, os riscos.  

Ainda em relação ao papel da liderança, um dos entrevistados mencionou o 

seguinte: “Os líderes devem jogar o desafio da segurança de processos no colo das 

áreas operacionais, ou seja, dar tarefas, atribuições e efetuar cobranças à linha 

operacional, que jamais poderão ser resolvidas ou respondidas, sem o conhecimento 

das boas práticas de segurança de processos.” 

Este relato corrobora o exposto por Robinson (2013), e descrito no capítulo 2 

do presente estudo, que enfatiza que apesar do desenvolvimento de técnicas e 

sistemas de gestão sofisticados, característico dos últimos anos, acidentes de grande 

magnitude continuam a ocorrer. Análises criteriosas desses eventos demonstraram 

que as falhas técnicas que levaram à ocorrência destes eventos foram, na verdade, 

promovidos por falhas organizacionais. Por isso, os líderes precisam reconhecer a 

segurança organizacional como um todo, entender como ela deve ser gerida e 

identificar onde ela tende a falhar. Ou seja, é fundamental integrar a segurança de 

processos à organização. (ROBINSON, 2013). 

Outro fator mencionado pelos entrevistados refere-se à adoção de um sistema 

de consequências que deve refletir uma cultura de justiça, não sendo nem punitivo, 

nem complacente. Na atividade da aviação, este sistema é empregado, sobretudo, 

em relação a falhas na comunicação de desvios e incidentes, no que se refere à 

ausência ou inadequação do que é reportado. Quando tais falhas são identificadas, 

além de estarem sujeitas a multas, as empresas tem impacto em sua avaliação no 

PEOTRAM, podendo ter como consequências a perda da vantagem competitiva ou, 

na pior das hipóteses, a ausência de qualificação mínima para participação de um 

processo licitatório. 

Esta visão confirma o mencionado na revisão da literatura, que durante as 

auditorias feitas pelo HSE no Reino Unido, pôde-se perceber que as pessoas são os 

pontos fracos nos sistemas de gestão em segurança de processos, em todos os níveis 

organizacionais. Além do papel fundamental desempenhado pela liderança, 

mencionado anteriormente, Snowball e Travers (2012) destacam como uma das 

principais falhas verificadas nas auditorias, o desvio gradual de procedimentos 

operacionais, em geral, sem consequências imediatas, no nível operacional, ou seja, 

ocorridos na linha de frente das operações.   
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Ainda em relação ao sistema de consequências, um dos entrevistados 

mencionou o seguinte: “Quanto melhor projetado for um sistema, menos ele depende 

de uma boa política de consequências, tendo em vista que um sistema robusto permite 

uma variabilidade menor de comportamentos.” 

De modo a evidenciar as diferenças entre uma política de consequências para 

sistemas de gestão de segurança mais robusto versus menos robustos, foi feita, por 

um dos entrevistados, uma analogia entre uma máquina de vender refrigerantes 

versus uma geladeira com refrigerantes, na qual não há um controle no depósito 

monetário feito pelo consumidor e nem na quantidade de refrigerantes retirados: “Para 

ambos os casos (máquina e geladeira), a entrada (dinheiro) e saída (refrigerantes) 

são as mesmas. Entretanto, no primeiro caso (máquina de refrigerantes), há um maior 

controle do valor do dinheiro que é depositado para que o refrigerante seja entregue 

pela máquina ao consumidor de modo que, isto só é feito, caso o valor esteja correto. 

Já no segundo caso, onde há a geladeira de refrigerantes e um local apropriado para 

depósito do dinheiro do consumidor, este poderá ter diferentes comportamentos, 

sendo alguns deles não apropriados. Portanto, neste segundo sistema, seria exigida 

uma política de consequências mais robusta, ou seja, quase um código penal para os 

diferentes tipos de conduta dos consumidores. Já no primeiro, independente da 

estatura moral dos consumidores, o sistema continuará funcionando. Neste caso da 

máquina de refrigerantes, a política de consequências seria muito mais simplificada. 

Esta analogia serve para demonstrar que sistemas de consequências não 

compensam sistemas mal projetados.” 

No contexto da engenharia de poço, existem procedimentos operacionais a 

serem seguidos e, caso seja constituído um sistema no qual haja evidências de que 

estes procedimentos foram (ou serão) seguidos, seja por meio de checklists pré-

operacionais e/ou por meio de auditorias, haverá maior garantia da sua 

implementação. Tal sistema, aliado a uma política de consequências adequada 

aumentará o nível de confiabilidade de que as operações e o projeto estarão seguindo 

as melhores práticas, com a qualidade e segurança requeridos. 

Neste aspecto, pôde observar através da revisão da literatura, que a Chevron 

foi um pouco além e instituiu uma sistemática de certificação dos projetos e operações 

de construção de poços, de acordo com os padrões de segurança requeridos. Trata-

se do Wellsafe que só pôde ser colocado em prática devido ao seu foco restrito 

(segurança de poço) e à possibilidade do estabelecimento de uma estrutura com 
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pessoas dedicadas à revisão, controle e validação dos projetos, operações e 

instalações. 

Portanto, outro desafio para a implementação de um adequado sistema de 

gestão em segurança é focar no que realmente pode ter maior impacto no negócio da 

companhia. Com o intuito de evitar todo e qualquer tipo de acidente, seja ocupacional, 

seja de processos, além da necessidade de manter o nível de qualidade elevado, 

muitas empresas implementam programas extremamente abrangentes, não 

conseguindo obter os níveis de segurança desejados. 

Finalmente, conforme evidenciado pelo estudo de caso, e corroborado pela 

revisão da literatura, é recomendável que as pessoas da linha de frente operacional 

estejam engajadas na tarefa de garantir a segurança dos processos, e deve ser sua 

responsabilidade fazê-lo. No entanto, é importante ter uma estrutura independente da 

frente operacional, que estabeleça diretrizes e melhores práticas relacionadas ao 

tema, além de zelar pela segurança nos projetos e operações, tendo, portanto, um 

papel fiscalizador neste processo. 

 

5.1 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

A partir da revisão da literatura e do estudo de caso, conduzido na atividade de 

transporte aéreo de pessoas, foi possível identificar algumas boas práticas 

relacionadas ao tema segurança de processos, propostas para a engenharia de poço, 

conforme pode ser evidenciado no quadro 7. 
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Quadro 7 - Resumos das principais práticas propostas para a atividade de engenharia de poço. 
Fonte: A autora (2016). 
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral deste estudo foi propor práticas para a melhoria na gestão da 

segurança de processos da atividade de construção de poços marítimos de uma 

empresa petrolífera, de modo a evitar a ocorrência de acidentes de grande magnitude. 

Para que fosse possível atingir este objetivo geral do trabalho, foram traçados 

alguns objetivos específicos como: 

  Evidenciar o estado da arte mundial no que se refere à segurança de 

processos no meio industrial, principalmente em relação à indústria do 

petróleo; 

 Obter as principais lições aprendidas e pontos críticos relacionados à 

implantação da segurança de processos na atividade de transporte aéreo 

da companhia, objeto de estudo deste trabalho;  

 Verificar quais as ferramentas mais adequadas de análise de riscos e de 

garantia da integridade das barreiras, a serem utilizadas na atividade 

estudada. Estas ferramentas devem possibilitar a avaliação da condição de 

gerenciamento da integridade das barreiras de proteção, preventivas e 

mitigadoras, para os cenários de risco relacionados à segurança de 

processo; 

 Propor metodologia e/ou ferramenta com o intuito de evidenciar a 

existência de práticas operacionais e gerenciais que garantam a segurança 

através do grau de cumprimento dos requisitos definidos nos padrões e 

normas dos elementos sistêmicos de segurança de processos avaliados; 

 Contribuir para formação de cultura preventiva em segurança de processos 

na empresa estudada. 

 

A revisão da literatura permitiu apresentar os conceitos mais importantes 

relacionados ao tema e demonstrar a evolução da segurança de processos em função 

da ocorrência dos grandes acidentes, além das principais mudanças regulatórias no 

cenário mundial decorrentes destes eventos. 

Desta forma, complementado as informações obtidas com a revisão da 

literatura e com o que identificado como boas práticas em segurança de processos na 

atividade de E&P de algumas majors, foi feito um estudo de caso na atividade de 
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transporte aéreo de pessoas da mesma empresa petrolífera, com o intuito de verificar 

quais seriam as melhores práticas aplicáveis ao cenário da engenharia de poço. 

O estudo de caso contemplou a análise dos documentos técnicos relacionados 

à implementação do programa de segurança de processos na atividade de transporte 

aéreo da empresa estudada e as dúvidas, obtidas pela pesquisadora após a leitura 

dos documentos, foram dirimidas através da aplicação de uma entrevista aos gestores 

da segurança na atividade.  

Além da análise documental e do primeiro ciclo de entrevistas, foi realizado 

outro ciclo, desta vez, com funcionários sem cargo de confiança, utilizando a técnica 

de incidentes críticos (TIC). Através do uso desta técnica, pôde–se avaliar o 

comportamento e visão dos funcionários em relação ao tema segurança de processos 

na sua atividade e suas percepções em relação aos desafios para implementação 

deste na atividade estudada.   

Com a utilização dos métodos estabelecidos na presente pesquisa, pôde-se 

obter as respostas para as seguintes questões-problema e, desta forma, cumprir os 

objetivos geral e específicos. A saber: 

 

 Qual a importância do estabelecimento da gestão de segurança de processos 

em uma companhia da indústria de óleo e gás? 

Através da revisão da literatura pôde-se demonstrar que as consequências 

decorrentes dos acidentes de processo são devastadoras, não relacionadas 

exclusivamente à perda de vidas humanas e à poluição ambiental, mas também aos 

efeitos socioeconômicos e aos impactos financeiros decorrentes do pagamento de 

indenizações, interrupção temporária de atividades, mobilização de recursos para 

resposta à emergência, dano à imagem da empresa, dentre outros.  

 

 De que forma a indústria do petróleo e seus agentes reguladores lidam com os 

riscos inerentes à atividade de construção de poços marítimos, pós o acidente 

de Macondo? 

No contexto da engenharia de poço, o principal marco foi o acidente de 

Macondo, ocorrido no Golfo do México, em 2010, que demonstrou ao mundo os 

potenciais impactos relacionados à atividade de construção de poços, expondo as 

fragilidades da indústria que, naquela época mostrou que não estava preparada para 
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mitigar consequências de tal magnitude, além de apresentar falhas em seus sistemas 

de controle para evitar tais ocorrências. 

Empresas norte-americanas como a Shell e a Chevron passaram a gerir a 

segurança de seus processos através de sistemas de gestão robustos, utilizando 

metodologias como o bow tie (caso da Shell) que possibilita o gerenciamento das 

barreiras de controle e de mitigação dos denominados eventos-topo, ou gerando a 

necessidade de certificação de cada projeto e no início de cada operação, conforme 

determinado pelo wellsafe da Chevron.   

Esta mobilização na indústria também gerou reflexos no Brasil, seja nas 

práticas adotadas pela maior operadora nacional, quanto na atuação do órgão 

regulador brasileiro, que além de aumentar a frequência de suas auditorias às 

atividades das operadoras das concessões, publicou, recentemente, um novo 

regulamento que estabelece as diretrizes para a garantia da integridade do poço, 

durante todo o seu ciclo de vida. Além de estabelecer 16 práticas de gestão, este 

regulamento ainda determina que as melhores práticas da indústria sejam seguidas 

pelo operador da concessão. 

Ainda pela revisão da literatura, pôde-se verificar que o novo regulamento 

brasileiro (SGIP) caracteriza-se como diretivo (ou baseado em metas) com foco na 

gestão de riscos, aderente às práticas adotadas pelos demais órgãos reguladores 

europeus. Já o regulamento norte-americano é altamente prescritivo, tendo seu nível 

de exigência aumentado de maneira significativa, após o acidente no Golfo do México, 

o que dificulta ou impede que as empresas façam uma adequada análise do custo 

versus benefício para a redução dos riscos. 

O aumento do nível de exigência dos órgãos reguladores, além da 

quantificação dos prejuízos associados à ocorrência de um blowout¸ vivenciados de 

maneira trágica pela British Petroleum, acarretaram na necessidade de estabelecer 

um sistema robusto de gestão da segurança dos processos na engenharia de poço 

da empresa estudada. 

 

 Quais são os principais desafios na implementação de uma gestão focada em 

segurança de processos? 

Através do estudo de caso, pôde-se constatar que os principais desafios na 

implementação de uma gestão focada na segurança de processos são: 

comprometimento da alta liderança, que deve conhecer os riscos e perigos inerentes 
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às atividades pelas quais são responsáveis; estabelecer um sistema mais robusto o 

possível e menos dependente das variabilidades de comportamento; estabelecer uma 

política de consequências adequada, nem muito punitiva nem complacente; manter o 

foco em segurança de processos; promover uma estrutura organizacional adequada 

que tenha autonomia para interromper operações, caso as condições de segurança 

não sejam atendidas. 

Tais desafios, relatados pela equipe da atividade de transporte aéreo, foram 

corroborados por alguns autores, conforme constatado na revisão da literatura.  

 

 Quais são as ferramentas mais adequadas para a garantia da integridade das 

barreiras, a serem utilizadas na atividade em estudo? 

Na atividade de transporte aéreo de pessoas, foi constatado que a integridade 

das barreiras é avaliada através dos processos de auditoria, nos quais são utilizados 

checklists pelos auditores. As barreiras são visualizadas, então, através dos 

denominados diagramas bow tie, que possuem fácil e simples visualização, sendo 

extremamente úteis, inclusive, para acompanhamentos gerenciais em diversos níveis. 

O nível de cumprimento e integridade das barreiras mais críticas, são acompanhadas 

ainda através de indicadores de performance.  

Entretanto, é importante ressaltar que a verificação da integridade de barreiras, 

por meio de auditorias, é apenas um retrato no momento em que elas são realizadas. 

Para a garantia de que as barreiras estarão íntegras a cada operação, faz-se 

necessário o uso de checklists pré-operacionais, que deverão também estar alinhados 

às barreiras de controle estabelecidas nos bow ties. 

 Como evidenciar a existência de práticas operacionais e gerenciais que 

garantam a segurança através do grau de cumprimento dos requisitos definidos nos 

padrões e normas internos e dos agentes reguladores? 

A indústria do petróleo foi a pioneira na utilização dos denominados safety 

cases, após o acidente da Piper Alpha, na década de 1980. Entretanto, esta 

demonstração de segurança rapidamente passou a ser utilizada em outras áreas, 

como por exemplo, na aviação. 

Os principais objetivos dos safety cases são demonstrar que as operações 

serão conduzidas de maneira segura, que os seus riscos são conhecidos e que foram 

reduzidos ao nível ALARP.  
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Além de possibilitar a demonstração do nível de segurança das operações, os 

safety cases possibilitam, ainda, uma maior disseminação do conhecimento, junto à 

frente operacional, acerca dos riscos e perigos inerentes às atividades. Entretanto, 

convém ressaltar que os safety cases só são efetivos se combinados com um sistema 

de gestão robusto e adequado. 

Portanto, recomenda-se que a empresa implemente um safety case associado 

à atividade de construção de poços offshore, além de um sistema de gestão das 

empresas contratadas, se possível criando um programa de recompensas para as que 

apresentarem melhores desempenhos em segurança de processos. 

Quanto aos checklists pré-operacionais, são importantes para garantir que as 

barreiras se manterão íntegras durante todas as operações. Recomenda-se também 

estabelecer uma sistemática de validação ou aprovação dos checklists, como forma 

de atestar a segurança da operação. 

Finalmente recomenda-se, para pesquisas futuras, uma análise da estrutura 

organizacional da empresa, de modo a identificar como seria a operacionalização das 

práticas propostas neste trabalho, além do mapeamento dos processos e da definição 

adequada das atribuições. Deve-se verificar, ainda, a necessidade de alguma 

alteração na estrutura organizacional da companhia. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O PRIMEIRO CICLO 

 

 

1 Porque foi escolhido usar o safety case com aplicação da metodologia bowtie 

neste caso? Algum histórico de sucesso na indústria aérea? 

2 Historicamente, os safety cases são usados ao redor do mundo em instalações, 

principalmente no Reino Unido. Pelo que vi, esse não é o caso do safety case 

da aviação, que também é usado em algumas atividades mais dinâmicas, como 

por exemplo, as operações de voo. Correto? 

3 É feito um bowtie personalizado para cada instalação (aeródromo, por 

exemplo)?  

4 Quem fica responsável por atualizar e quem aprova o safety case quando um 

risco novo é identificado?  

5 Como são feitas as auditorias?  

6 Quem tem autonomia para parar as operações, caso as barreiras não estejam 

íntegras? 

7 O que usam para garantir a integridade das barreiras?  

8 Como é feito o acompanhamento dos painéis de indicadores?  

9 Em um dos padrões é informado que um dos objetivos dos safety cases é 

garantir que os incidentes sejam reportados. Como isso pode ser garantido?  

10 Como PEOTRAM se relaciona com o safety sase e com o SGSA? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O SEGUNDO CICLO 

 

No presente estudo, o cenário proposto é o de um acidente ocorrido na 

atividade de transporte aéreo conforme relato a seguir: “Em Fevereiro de 2008, após 

a decolagem de uma plataforma de produção de petróleo, durante a subida, em curva 

pela esquerda, o piloto perdeu o controle da aeronave, vindo a colidir contra o mar. 

Dos vinte ocupantes da aeronave, treze passageiros e dois tripulantes foram 

resgatados com vida”. (CENIPA, 2012). 

O relatório de investigação conduzido pelo Comando da Aeronáutica aponta os 

seguintes fatos (CENIPA, 2012): 

 Os pilotos estavam com suas habilitações e certificados de capacidade 

física válidos e possuíam experiência para a realização do voo; 

 Havia condições meteorológicas no local de chuva forte, nebulosidade e 

visibilidade reduzida, podendo causar windshear (rápida variação na corrente de 

vento); 

 A aeronave entrou em condição de anel de vórtex, devido a um giro 

acentuado à esquerda, perdeu sustentação e altura, colidindo com o mar; 

 Os pilotos tentaram controlar a aeronave através de uma aparente 

tentativa de estabelecer um voo pairado em altitude, ao invés de reduzir o ângulo de 

arfagem que seria o indicado para a situação. 

 Foram levantadas hipóteses: desorientação espacial, influência de 

Windshear, falha do trim release¸e uma combinação de todas as possibilidades; 

 O operador não treinava os pilotos em simulador de vôo para a 

recuperação de atitudes anormais;  

 Existência de manuais e procedimentos distintos dos determinados pela 

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). 

Com base nos fatos relatados acima e no cenário apresentado, será aplicado 

o seguinte questionário aos participantes da pesquisa: 

I. Quais as causas para a ocorrência do cenário exposto? 

II. Que ações/comportamentos/ iniciativas podem prevenir o evento? 

III. Que consequências poderiam advir da situação descrita? 

IV. Que práticas ou métodos você utiliza ou conhece para evitar a ocorrência 

de eventos deste tipo? 
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V. O programa de segurança de processos pode garantir a manutenção das 

barreiras de segurança de modo a evitar que tais situações ocorram? E os safety 

cases? Caso positivo, como? 

VI. Os checklists pré-operacionais podem contribuir para a ocorrência de tais 

eventos? Caso positivo, como? 

VII. Você pode relatar ponto(s) positivo(s) e negativo(s) relacionados à 

implementação da segurança de processos na área em que trabalha? 

VIII. Quais são os fatores críticos para ao sucesso na implementação de um 

programa de segurança de processos? 

IX. Qual a similaridade do cenário (incidente crítico) com a sua realidade? E  

com as práticas adotadas? 

Justificativa das Questões: 

 Através da questão I, investigam-se as percepções dos 

entrevistados quanto às causas do evento;  

 Através das questões II e III, investigam-se ações e interações, 

que, segundo os entrevistados, contribuem para evitar o evento, a partir da 

percepção do entrevistado; 

 Através das questões IV, V e VI investigam-se as práticas efetivas 

dos entrevistados, em relação à garantia da segurança dos processos; 

 Através das questões VII e VIII, investiga-se o que impacta na 

implementação de um programa de segurança de processos e quais foram as 

lições aprendidas nesse processo; 

 Através da questão IX, busca-se a validação da investigação. 
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ANEXO A – PRÁTICAS INTEGRANTES DO SGSA (SISTEMA DE GESTÃO DA 

SEGURANÇA NA AVIAÇÃO) 

 

AMEAÇA Nº PROCESSO DESCRIÇÃO 
PRINCIPAL 

INSUMO 

PRINCIPAL 

PRODUTO 

Apatia 
organizacional 

1 Liderar o 
sistema 

Processo para garantir que a 

Alta Direção tenha um impacto 

positivo na realização dos 

objetivos organizacionais, por 

meio de declarações, 

comportamentos e ações que 

evidenciem o seu compromisso 

com o sistema de gestão. 

Autoridade 
executiva 

Liderança 
inspiradora 

Incapacidade de 
influenciar 

comportamentos 

2 Gerir culturas 

Processo por meio do qual a 

Organização identifica e 

incentiva os usos e costumes 

coletivos que melhor suportarão 

atitudes individuais alinhadas a 

valores corporativos. 

Usos e 
costumes 

Atitudes 
desejadas 

Atendimento 
inseguro de 
requisitos de 

clientes 

3 Gerir foco no 
cliente 

Processo por meio do qual a 

Organização se engaja 

estrategicamente com o Cliente, 

a fim de assegurar: (a) uma 

eficaz gestão do risco, segundo 

critérios internos; (b) o 

cumprimento de requisitos 

explícitos, 

Necessidades 
e expectativas 

do cliente 

Necessidades 
e expectativas 
atendidas com 

segurança 

Variadas 
decisões sobre 

o que já foi 
decidido 

4 Gerir políticas 

Processo por meio do qual a 

Organização gera, estabelece e 

desenvolve uma base 

documentada de decisões 

executivas, que tanto 

direcionam como canalizam as 

decisões gerenciais e ações 

diárias. 

Valores 
corporativos 

Limites 
corporativos 

para 
autonomia 
decisória 

Sobrevivência 
como o único 
real objetivo 

5 Gerir objetivos 

Processo por meio do qual 

pontos focais dos esforços para 

a realização da Visão, Missão e 

Plano de Negócios da 

Organização são definidos, 

documentados e validados para 

o efeito pretendido 

Estratégias 
Objetivos 
validados 

Divisão 
inapropriada do 

trabalho 

6 Gerir estrutura 
organizacional 

Processo por meio do qual a 

Organização gera e estabelece 

estruturas com linhas de 

autoridade e de comunicação 

definidas entre os diferentes 

níveis organizacionais, de forma 

otimizada e alinhada à Visão, 

Missão e Plano de Negócios da 

Organização. 

Funções 
Estruturas 

organizacionais 
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Responsabilida
des atribuídas 
sem um nível 
adequado de 

autoridade 

7 

Gerir 
atribuições e 

responsabilida-
des 

Processo por meio do qual a 

Organização gera e estabelece 

conjuntos de deveres e 

expectativas corporativas que 

sejam equitativos no nível 

individual, sinergéticos no nível 

das equipes e que, no nível 

organizacional, sejam 

coerentes, integrados e 

contribuam para a realização 

dos objetivos organizacionais. 

Atividades 
dos 

processos 

Atribuições e 
responsabilida
des individuais 

Falta de 
previsibilidade 
dos resultados 

do trabalho 

8 Gerir 
processos 

Processo por meio do qual todo 

o trabalho crítico é modelado na 

forma de insumos, atividades, 

produtos e interfaces, 

integrados de forma otimizada 

em um sistema de gestão. 

Trabalho 
Processos 

modelados e 
interligados 

Operação do 
sistema 

baseada na 
memória 

9 
Documentar 
sistema de 

gestão 

Processo por meio do qual a 

Organização gera, estabelece e 

controla uma estrutura 

documental que defina o 

sistema de gestão e que seja 

plenamente compatível com o 

planejamento, execução e 

controle de todas as atividades 

relacionadas aos objetivos 

organizacionais. 

Informação 
(inclusive 
padrões) 

Base 
documental 
estruturada 

Capacidade de 
prover recursos 
superestimada 

10 Gerir recursos 

Processo por meio do qual os 

recursos são eficaz e 

eficientemente calculados, 

priorizados, obtidos, mobilizados 

e desmobilizados, com foco na 

realização dos objetivos 

organizacionais. 

Recursos 
demandados 

Recursos 
alocados 

Proliferação 
descontrolada 

de padrões 

11 Gerir padrões 

Processo estratégico por meio 

do qual a Organização 

seleciona, adota, controla e revê 

o conjunto de padrões 

requeridos para a efetiva 

realização dos seus objetivos 

estratégicos, enquanto mantém 

a rastreabilidade do conteúdo 

de cada padrão em toda a 

documentação do sistema de 

gestão. 

Padrões 
existentes 

Padrões 
adotados e 
rastreáveis 

Desempenho 
marginal em 

trabalho crítico 

12 Garantir 
competências 

Processo para prover confiança 

de que a Organização como um 

todo, suas equipes e cada 

indivíduo tenham os atributos, 

comportamentos, qualificações, 

conhecimentos e habilidades 

requeridos para um 

desempenho seguro e eficaz em 

qualquer escopo de trabalho 

pretendido. 

Atribuições e 
responsabili

dades 
individuais 

Confiança que 
os requisitos 
individuais de 
competência 
são atendidos 
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Repetição como 
estratégia de 
comunicação 

13 Gerir 
comunicação 

Processo por meio do qual a 
troca de informações 
necessárias para um 

desempenho seguro e eficaz da 
Organização, suas equipes e 

indivíduos ocorre por meio dos 
canais e codificações 

adequados, com foco na 
perfeita compreensão da 

mensagem pelos receptores 
internos ou externos 

Transmissão 
demandada 

de 
informação 

Informação 
recebida e 

compreendida 
por todos os 
receptores 

Fontes de risco 
de terceiros 

14 
Adquirir 

produtos ou 
serviços 

Processo por meio do qual o 
risco é minimizado e a 

qualidade é maximizada na 
utilização de contratados e na 

aquisição de produtos ou 
serviços, em apoio aos objetivos 

organizacionais. 

Produto ou 
serviço 

demandado 

Produto ou 
serviço 

adquirido 

Incerteza 15 Gerir riscos 

Processo formal por meio do 
qual: (a) perigos ou fontes de 

risco são identificados e 
priorizados conforme o nível de 
risco; (b) adequados controles 

do risco (barreiras) são 
especificados para uma 

implementação sustentada; (c) 
medidas de recuperação ou 

mitigadoras são planejadas para 
compensar uma eventual 

ineficácia dos controles do risco; 
e (d) o risco residual é analisado 

quanto à necessidade de 
controles adicionais ou de 

aceitação pelo nível decisório 
adequado. 

Fontes de 
risco  

(ISO 31000, 
2.1.6) 

Requisitos de 
controle do 

risco para um 
nível de risco 

residual 
tolerável 

Efeito 
combinado de 
perigos sobre 
controles que 
se degradam 

16 Gerir safety 
case 

Processo por meio do qual a 
metodologia do Safety Case é 
desenvolvida e implantada na 
Organização, capacitando-a a 

prover confiança de que o risco 
em todas as atividades, em 

curso ou pretendidas, foi 
eliminado ou controlado até um 

nível definido com base em 
critérios da Regulamentação, de 

Clientes e internos 

Todas as 
fontes de 

risco 
razoavelmen
te previsíveis 

em um 
escopo de 
operações 

Confiança de 
que o nível de 
risco residual 

global 
permanecerá 

ALARP 

Falta ou 
excesso de 

prescrição nas 
instruções 

17 Procedimentar 
trabalho 

Processo por meio do qual a 

Organização gera e aplica 

documentos específicos e 

controlados, detalhando a 

execução de processos, 

atividades ou tarefas. 

Processos 
modelados e 
interligados 

Procedimentos 
baseados em 

processos 

Sacrifício 
heroico para 

atingir objetivos 

18 Gerir projetos 

Processo por meio do qual os 

recursos, métodos e prazos 

necessários para realizar ações 

ou projetos são determinados e 

consolidados em um 

documento, cuja execução será 

rastreada até a sua conclusão, a 

fim de contribuir para a 

realização dos objetivos 

organizacionais. 

Ação ou 
projeto 

demandados 

Ação ou 
projeto 

concluídos 
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Efeitos 
indesejáveis da 

mudança 
19 

Gerir 
mudanças 

Processo por meio do qual a 
geração intencional de uma 

mudança, a adaptação à 
mudança e o controle da 

mudança são geridos pela 
Organização, suas equipes e 

indivíduos, de forma que o 
desempenho seja preservado 

ou melhorado após a mudança 

Mudança 
previsível 

Requisitos 
para 

implementaçã
o controlada 
da mudança 

Degradação da 
confiabilidade 

20 
Gerir 

integridade do 
material 

Processo por meio do qual 
sistemas, estratégias e 

atividades são estabelecidos 
para que os equipamentos e 
materiais sejam projetados, 

operados, mantidos e 
inspecionados de modo a 

permanecerem em condições 
de uso em toda a extensão do 

seu ciclo de vida, da forma mais 
segura, confiável e 

economicamente viável. 

Requisitos de 
manutenção de 
equipamentos 
ou materiais 

Equipamentos 
e materiais em 
condições de 

uso 

Perigos 
ocupacionais 

não controlados 

21 Gerir ambiente 
de trabalho 

Processo por meio do qual 
todos os postos de trabalho são 
avaliados segundo critérios de 

saúde e segurança ocupacional, 
e os desvios são tratados de 
modo a minimizar o nível de 

estresse e a influenciar 
positivamente a motivação, a 
produtividade e a satisfação 

individuais. 

Postos de 
trabalho 

Produtividade 
segura e 
saudável 

Falta de 
preparação 

para a 
mitigação de 

consequências 

22 Gerir resposta 
a emergências 

Processo por meio do qual a 
Organização mitiga as 

potenciais consequências de 
cenários de emergências 

relevantes e razoavelmente 
previsíveis, por meio do 

planejamento de uma resposta 
tempestiva, coordenada, eficaz 
e reforçada por meio de análise 
crítica pós-eventos, nos níveis 

organizacional, equipes e 
individual. 

Exposição 
irrecuperável 

ao risco 

Consequência
s mitigadas 

Decisões de 
risco 

desnecessárias 
nas operações 

diárias 

23 
Executar 

operações 
diárias 

Processo por meio do qual a 
Organização executa suas 

operações diárias com um nível 
de controle operacional 

suficiente para garantir que 
tripulações competentes e 
aeronaves aeronavegáveis 
resultem efetivamente no 
transporte aéreo seguro. 

Operações 
diárias 

Operações 
diárias 

controladas 

Gestão 
orientada aos 

resultados 

24 
Medir 

desempenho 
de processos 

Processo para selecionar e 
aplicar metodologias para 

aquisição de dados quantitativos 
e qualitativos que reflitam o 

desempenho e a variação nos 
processos do sistema de gestão 

e que fundamentem a sua 
avaliação segundo critérios de 

desempenho específicos. 

Dados de 
desempenho 
do processo 

Desempenho 
do processo 

avaliado 
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Deriva 
organizacional 

25 Auditar o 
sistema 

Processo por meio do qual a 
Organização determina o nível 
conformidade com requisitos 

especificados para processos, 
controle do risco ou da variação, 
por meio da análise planejada, 

metódica e imparcial de 
evidências objetivas. 

Requisitos 
Qualidade 

medida 

Abordagem 
superficial de 
redes causais 

26 Investigar 
eventos 

Processo para determinar as 
causas-raízes ou falhas na 

prevenção, controle ou 
mitigação de qualquer resultado 
ou variação indesejada, ou de 
condições com o potencial de 

afetar adversamente a 
realização dos objetivos 

organizacionais. 

Eventos 
indesejados 

Falhas em 
controles do 

risco ou 
processos 

Saturação de 
informação 

27 Avaliar dados 

Processo para abordar como 
um sistema a massa de dados 
gerada por meio de auditorias, 
investigações e aplicação de 

critérios de desempenho, 
consolidando tendências e 
variações como informação 

estratégica para fundamentar 
decisões gerenciais informadas. 

Massa de 
dados 

Informação 
gerencial 

Gestão da 
qualidade 

centrada na 
certificação 

28 

Gerir garantia 
da qualidade 

em operações 
de voo e 

manutenção 

Processo para prover confiança 
de que os requisitos 

especificados para as 
operações de voo, atividades de 
manutenção e de inspeção de 
aeronaves sejam satisfeitos de 
forma sustentada, por meio de: 

(a) auditorias; (b) 
monitoramento dos controles da 
qualidade; (c) monitoramento de 

processos e práticas por 
observação; e (d) 

monitoramento de processos e 
práticas por análise de dados 

Requisitos 
aplicáveis às 
operações 
de voo e à 

manutenção 

Confiança de 
que os 

requisitos 
aplicáveis são 
atendidos de 

forma 
sustentada 

Somente 
correções 

superficiais e 
isoladas 

29 Planejar ações 
de melhoria 

Processo por meio do qual a 
Organização continuamente 

determina, sequencia e 
documenta o mínimo conjunto 

de ações viáveis que, com base 
em uma abordagem informada e 

sistêmica da massa de 
resultados ou tendências 
indesejadas registradas, 
maximizará a melhoria 

resultante. 

Causas para 
resultados 

indesejados 

Ações de 
melhoria 

planejadas 

Dados 
relevantes não 

rastreáveis 

30 Gerir registros 
e dados 

Processo para especificar, 
gerar, armazenar e recuperar a 

menor amostragem de 
informação, em qualquer 

escopo de trabalho, necessária 
para prover uma rastreabilidade 
eficiente, auditável e conforme 

com os requisitos da 
Regulamentação, de Clientes ou 

internos. 

Informações 
e dados 

Informações e 
dados 

organizados 
com 

rastreabilidade 
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Sistema 
suposto como 

adequado 

31 
Rever sistema 

de gestão 
(análise crítica) 

Processo por meio do qual a 
pertinência, adequação e 

eficácia do sistema de gestão 
são amplamente questionados 
em relação à Visão, Missão e 

objetivos organizacionais 

Resultados e 
tendências 
do sistema 
de gestão 

Sistema de 
gestão 

validado (ou 
não) 

Cada problema, 
um novo 
problema 

32 Gerir melhoria 

Processo por meio do qual a 
Organização garante que ações 
de melhoria concluídas sejam 

verificadas quanto às 
especificações e validadas (ou 

não) para o efeito desejado, 
realimentando o sistema de 
gestão com os dados assim 

obtidos para avaliação e análise 
crítica. 

Ações de 
melhoria 

concluídas 

Aprendizado 
organizational 

Comportamento 
idiossincrático 

33 Gerir fatores 
humanos 

Processo por meio do qual 
fatores com o potencial de 
degradar o desempenho 

humano e de elevar a incidência 
do erro humano são 

identificados e controlados, 
enquanto fatores que favorecem 

a sinergia, a criatividade e a 
resposta adaptativa são 

promovidos em todo o escopo 
de trabalho da Organização 

Condição 
humana 

Sucesso 
vinculado a 

fatores 
humanos 

Fonte: aqui 
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ANEXO B – ROTEIRO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE AUDITORIA 

 

 

 

 
Quadro 1 – Correspondência com o Modelo SGSA 
Fonte: aqui 

 

 

 
Quadro 2 – Operacionalização dos Processos Modelados 
Fonte: aqui 
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Quadro 3 – Desempenho dos Processos 
Fonte: aqui 

 

 

 
Quadro 4 – Análise Crítica e Melhoria dos Processos 
Fonte: aqui 

 


