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RESUMO 

 

A gestão da segurança e saúde ocupacional necessita de sistemáticas que permitam a atuação 

preventiva, de modo a tentar evitar a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais. O 

presente estudo analisa diversas práticas associadas a temas como gestão, liderança, 

comportamento humano, análise de acidentes e avaliação de riscos, buscando identificar 

aquelas que seriam mais adequadas ao monitoramento proativo da eficácia das medidas de 

controle de riscos implementadas nas tarefas desenvolvidas por trabalhadores e que tenham 

maior potencial de gerar informações para avaliação do desempenho, propondo ao seu final um 

Framework de práticas que possam ser utilizadas para monitorar, controlar e medir resultados 

em gestão da segurança do trabalho. Os conceitos chave pesquisados se referem aos temas de 

Gestão de Segurança de Saúde Ocupacional e Gestão de Riscos, no Brasil e no mundo. Trata-

se de um estudo exploratório de natureza qualitativa, mediante pesquisa de campo, tendo-se 

adotado a revisão bibliográfica como método fundamentador e a aplicação de questionários 

como fonte de obtenção de dados qualitativos junto a uma amostra intencional de 36 

especialistas. Ao final deste estudo, propõe-se um conjunto de práticas a ser adotado por 

empresas de quaisquer setores de atuação que pretendam monitorar, preventivamente, a eficácia 

das medidas de controle operacional que tenham sido planejadas, visando assegurar a redução 

dos riscos na execução das tarefas cotidianas.  

 

Palavras-Chave:  Gestão de segurança e saúde do trabalho. Gestão de riscos. Prevenção. 

indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The management of occupational health and safety needs to be systematized to allow for 

preventive action in order to avoid the occurrence of occupational accidents and diseases. The 

present study analyzes several practices associated to topics such as management, leadership, 

human behavior, accident analysis and risk assessment, seeking to identify those that would be 

most appropriate for proactive monitoring of the effectiveness of risk control measures 

implemented in the tasks performed by workers and and have the greatest potential to generate 

information for performance evaluation, proposing to the end a Framework of practices that 

can be used to monitor, control and measure results in work safety management. The key 

concepts researched refer to the themes of Occupational Health and Safety Management and 

Risk Management in Brazil and worldwide. This is an exploratory study of a qualitative nature, 

through field research, adopting a bibliographical review as a founding method and the 

application of questionnaires as a source for obtaining qualitative data together with an 

intentional sample of 36 specialists. At the end of this study, it is proposed a set of practices to 

be adopted by companies of any sector of activity that intend to monitor, in a preventive way, 

the effectiveness of the operational control measures that have been planned, in order to ensure 

the reduction of risks in the execution of the tasks everyday life. 

 

Keywords: Safety and health management. Risk management. Prevention. indicators.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de segurança e saúde é uma necessidade para a maioria das grandes empresas, 

embora ainda possam existir empresas que não mobilizem esforços para a prevenção, atuando 

apenas reativamente após a ocorrência de acidentes ou doenças com sua força de trabalho. A 

implementação de ações e iniciativas que buscam a padronização das atividades  por meio do 

gerenciamento e controle dos riscos das atividades é uma tendência que visa assegurar a 

produção ótima dos processos, sem relegar as questões de segurança e saúde da força de 

trabalho e de proteção ao meio ambiente à um plano inferior. 

Segundo Sinelnikov, Inoouye e Kerper (2015), a administração está sempre à procura 

de ferramentas que aumentem a sua própria competência e há um claro reconhecimento de que 

as abordagens tradicionais de medição de desempenho de saúde e segurança podem não ser 

suficientes. Além disso, há uma percepção de que as organizações têm de experimentar 

diferentes abordagens para determinar o que funciona e o que não funciona do ponto de vista 

da melhoria contínua. 

Segundo Yorio, Willmer e Moore (2015), a efetividade potencial do sistema de gestão 

pode depender da consistência das práticas estrategicamente desenvolvidas, da 

representatividade e da relevância destas práticas em relação aos riscos do ambiente de trabalho 

atual e da visibilidade e entendimento sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional 

organizacional.  

No contexto da gestão da segurança do trabalho, umas das práticas de gestão utilizadas 

é o gerenciamento dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas nas empresas. 

Segundo Glendon, Clarke e McKenna (2006), todos os seres vivos assumem riscos, não 

necessariamente de forma consciente, a fim de abordar imperativos benéfícos de sobrevivência, 

procriação, e domínio da espécie. Neste sentido, o risco tem sido parte integrante da cognição 

e comportamento humano desde que a nossa espécie surgiu, e de alguma forma, a todos os 

nossos antecessores. Uma bem sucedida aceitação de risco confere vantagens de sobrevivência 

e é central para muitas atividades humanas contemporâneas. Um desafio para a sociedade 

contemporânea é entender a natureza do risco, sejam os sociais ou individuais e como são 

tomadas as decisões que envolvem riscos de forma a gerar ganhos e benefícios individuais e 

coletivos. 

A avaliação de riscos pode ser vista como um procedimento que identifica os processos 

perigosos que geram riscos, analisa as consequências, estima probabilidades, determina o risco 

e, finalmente, analisa a aceitabilidade ou não do mesmo (MARKOWSKI et al., 2010). 
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Outro importante fator complementar a ser considerado na gestão de segurança do 

trabalho é o arcabouço legal associado às atividades empresariais, ressaltando-se também que 

a legislação relacionada à segurança e saúde do trabalho está cada dia mais restritiva, 

preconizando cada vez mais a atuação preventiva das empresas em relação à integridade de seus 

empregados e levando a adoção de atitudes responsáveis em relação à gestão de segurança e 

saúde do trabalho.  

Segundo Glendon, Clarke e McKenna (2006), o campo legal e regulamentar incide 

sobre estruturas e processos que são externos ao local de trabalho, mas que procuram gerar 

ações dentro destes locais de trabalho, sendo monitorados externamente, incluindo o papel dos 

organismos reguladores em fornecer aconselhamento e informação, de forma a evitar processos 

judiciais, e em advertir sobre outros aspectos de imposição legal. 

Segundo Laitinen et al. (2013), leis e regulamentos determinam até que ponto medidas 

de segurança e de saúde tem de ser implementadas em uma organização. Há, no entanto, 

considerável espaço para a criatividade e aplicação local das regras.  

Diante desta realidade, é possível observar a implantação do sistemas de gestão tomando 

por base normas internacionais de gestão, tais como a OHSAS 18001:2007 – Sistemas de 

Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, como uma ferramenta de gestão usual. Em seu 

requisito 4.3.1 – “Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles”, a 

norma em questão estabelece a necessidade de que a organização identifique os eventuais 

perigos de suas atividades, avalie seus riscos e determine as medidas de controle que previnam 

a ocorrência de acidentes, doenças do trabalho e danos ao patrimônio. Também estabelece que 

além da avaliação dos riscos deve ser avaliada a eficácia das respectivas medidas de controle. 

Segundo a norma OHSAS 18001:2007 - Requisito 4.5.1.c),  a organização deve estabelecer, 

implementar e manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente o desempenho da 

Segurança e Saúde do Trabalho. Esse(s) procedimento(s) deve(m) fornecer o  monitoramento 

da eficácia dos controles (tanto para a saúde quanto para a segurança). Desta forma, conclui-se 

que o nível dos riscos de uma empresa depende da eficácia dos controles existentes, para tanto, 

deve-se buscar assegurar que estes controles estejam operando conforme o planejado e que 

sejam eficazes quando requeridos. 

Interpretando-se os conecitos normativos, entende-se que os Sistemas de Gestão, 

quando bem implantados, podem gerar ganhos para as empresas que os adotam, prevenindo 

ocorrências de acidentes, doenças e danos ao patrimônio, porém estes precisam ser monitorados 

para se evidenciar os benefícios de sua implantação e permitir que se busque a melhoria 

contínua dos processos. 
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Muitas empresas monitoram o desempenho de sua gestão da segurança e saúde do 

trabalho por meio de práticas reativas que tendem a refletir a situação da gestão da empresa, 

adotando-se sistemáticas a serem utilizadas após à ocorrência de acidentes e doenças, tais como 

investigação de acidentes; mobilizando-se poucos recursos para acompanhar a eficácia das 

medidas preventivas, assim como não estabelecem procedimentos e indicadores de avaliação 

da eficácia que tragam ganhos para a gestão. 

Em uma visão proativa da gestão busca-se justamente o oposto da visão reativa, 

tentando-se estabelecer métodos e ações que antecedam ou sejam realizadas durante a execução 

da tarefa operacional, de forma que influencie os executores sobre a melhor forma de execução 

ou aponte eventuais falhas que tenham potencial de se tornar acidentes e doenças ocupacionais 

e permitam uma atuação anterior à sua eventual ocorrência. 

Segundo Glendon, Clarke e McKenna (2006), o desenvolvimento de metodologias 

sólidas para o estudo da cultura e clima de segurança e a ligação destes à índices de segurança 

adequados, tais como as observações comportamentais, bem como medidas mais tradicionais, 

é uma prioridade. 

Segundo Hinze, Thurman e Whele (2013), várias medidas de desempenho de segurança 

têm sido usadas há décadas e tem servido a um propósito útil. Elas continuarão a ser usadas, 

mas a sua utilização como um meio de prever o nível de desempenho de segurança em uma 

empresa ou projeto particular tem graves deficiências, ou seja, diferentes métricas serão 

necessárias para prever o desempenho em segurança no futuro.  

A partir destas observações surge o interesse em realizar análise das práticas de gestão 

preventivas, de forma a identificar aquelas que possam trazer maiores ganhos de gestão, 

permitindo o monitoramento proativo da eficácia das ações de controle implementadas e a 

obtenção de informações que tenham potencial de gerar eventuais indicadores que apontem 

para possíveis falhas na gestão de segurança e saúde das empresas, antes que estas venham a se 

transformar em danos à força de trabalho e propor Framework com as práticas avaliadas. 

 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A gestão da segurança e saúde ocupacional vem passando por evolução constante ao 

longo das últimas décadas, seja por intermédio de normas e práticas de gestão, desenvolvimento 

tecnológico de equipamentos e métodos para mensuração da exposição dos trabalhos em seu 
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ambiente de trabalho, avanço da medicina ocupacional ou pela maior regulamentação 

estabelecida pelos estados nacionais. 

Contudo, embora existam diversas práticas de monitoramento da gestão de segurança e 

saúde do trabalho, ainda inexiste de forma definitiva, no contexto do objeto de estudo, um 

modelo sistematizado para direcionar a avaliação preventiva da eficácia das medidas de 

controle de segurança e saúde do trabalho estabelecidas para controlar os riscos inerentes às 

tarefas realizadas pela força de trabalho das empresas.  

Existem poucas pesquisas que evidenciem a relação direta ou indireta entre práticas de 

gestão e performance em segurança. Fica evidente que existe uma lacuna na literatura a esse 

respeito (VINODKUMAR; BHASI, 2010). 

Em contrapartida, o desenvolvimento de práticas de gestão de segurança e saúde 

ocupacional é um processo dinâmico e em evolução constante, implicando na necessidade de 

revisão e atualização dos critérios de avaliação, a fim de se construir um conjunto de práticas 

para monitoramento preventivo da eficácia das medidas de controle implementadas. Desta 

forma, faz-se necessária a realização do levantamento das práticas de gestão de segurança e 

saúde ocupacional que sejam mais adequadas ao contexto das empresas, incluindo aquelas que 

permitam eventual possibilidade de desenvolvimento de indicadores. 

Segundo Wahlström e Rollenhagen (2014), se pudermos gerenciar o sistema de 

segurança respeitando a totalidade e também os detalhes, seria possível definir condições 

necessárias para a segurança, que à princípio, implicam que podemos construir um caso a ser 

revisionado. O dilema, entretanto, é que ainda não fomos capazes de construir condições 

suficientes para a segurança, porque alguém sempre pode arguir que existe alguma 

desconhecida sequência de eventos, que poderiam levar a acidentes. 

Segundo Fernández-Muñiz, Montes-Peon e Vázquez-Ordáz (2013), a gestão proativa 

de riscos é integrada pelas seguintes dimensões: Planos preventivos cujos objetivos são 

desenvolver um método organizado de colocar em prática políticas e ações desenhadas para 

evitar acidentes; Monitoramento ativo, que envolve inspeções e verificações regulares para 

assegurar que os padrões estão sendo implementados e que os controles estão funcionando; 

Comunicação e transferência de informações sobre o ambiente de trabalho, riscos e segurança; 

e Treinamento e desenvolvimento das competências dos empregados com o objetivo de 

melhorar as suas habilidades e atitudes. 

Práticas de gestão de segurança não apenas melhoram as condições de trabalho, mas 

também influenciam positivamente atitudes e comportamentos relacionados à segurança por 
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parte dos empregados, de forma a reduzir acidentes no ambiente de trabalho (VINODKUMAR; 

BHASI, 2010). 

Partindo-se desta premissa, as empresas planejam ações que visam controlar os riscos 

das tarefas realizadas pela força de trabalho, por meio das mais diversas formas, das quais se 

destacam a padronização das atividades, capacitação dos trabalhadores, monitoramento das 

atividades e eventual desenvolvimento de indicadores proativos. 

A partir da avaliação das práticas relevantes que fazem parte da gestão de segurança do 

trabalho, seria possível verificar o atendimento às medidas de controle estabelecidas e 

identificar aquelas que teriam potencial para gerar dados que fomentassem o desenvolvimento 

de indicadores da gestão de saúde e segurança do trabalho que tivessem um papel proativo na 

detecção de eventuais falhas no cumprimento das medidas de controle ou na ausência destas. A 

identificação das práticas que podem gerar maior riqueza de informações e a profundidade 

destas, seriam fundamentais para a determinação de indicadores realmente significativos para 

a gestão. 

Segundo Oien e Utne (2011), indicadores de desempenho de segurança podem ser de 

natureza reativa, ou proativa, dependendo das suas características. Indicadores reativos retratam 

o pós evento, enquanto os indicadores proativos assumem medições de causas e fatores que 

contribuem para a ocorrência de eventos acidentais, tais como formação inadequada, 

supervisão, etc., e desta forma acabam por fornecer alertas precoces, devendo haver um 

equilíbrio entre indicadores reativos e proativos.  

Independentemente da terminologia, existem certos traços ou características que 

separam indicadores proativos de indicadores reativos. Com os indicadores proativos, a 

resposta é antecedente por natureza, e a intenção é gerar mudanças no processo de segurança, 

de modo que as lesões não ocorram. Com indicadores reativos, a resposta é de natureza 

retroativa após lesões já ocorridas e a as mudanças são geradas para tentar impedir a ocorrência 

de novas lesões. Assim, com indicadores reativos, uma resposta é gerada somente depois que 

os trabalhadores já sofreram ferimentos (HINZE; THURMAN;WHELE, 2013). 

São considerados exemplos de indicadores reativos, as taxas de ocorrência de acidentes 

e doenças ocupacionais e de indicadores preventivos, aqueles que medem se os procedimentos 

e planos estão sendo efetivamente cumpridos no cotidiano das tarefas. 

Deve ser notado que existe uma escassa literatura sobre o tópico: principais indicadores 

proativos de segurança. Uma revisão completa da literatura realizada em 2013, revela a 

inexistência de pesquisa acadêmica anterior sobre o assunto (HALLOWELL et al., 2013).  
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Deve ser reconhecida a inexistência de um único indicador proativo que realmente 

forneça uma medida que reflita os problemas de cada aspecto dos programa de segurança. Um 

número de indicadores proativos criteriosamente selecionados vão provavelmente prover os 

melhores resultados práticos (HINZE; THURMAN; WHELE, 2013).  

Apesar da existência de muitos trabalhos prévios de pesquisa sobre a gestão de 

segurança e saúde do trabalho, as questões descritas a seguir permanecem em aberto ou 

necessitam de atualização de suas respostas, buscando-se as respostas no contexto desta 

pesquisa.  

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 Quais práticas de gestão são mais adequadas para monitorar a efetiva aplicação 

das ações de controle de riscos de saúde e segurança ocupacional nas tarefas? 

 Quais práticas de gestão de saúde e segurança ocupacional seriam relevantes a 

ponto de gerarem dados importantes a serem medidos proativamente? 

 Quais são as boas práticas recomendadas pela literatura e/ou por especialistas 

em gestão de saúde e segurança ocupacional? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor Framework a partir do levantamento e análise das melhores práticas de gestão 

da segurança e saúde ocupacional para monitoramento da eficácia das medidas implementadas 

para controlar os riscos das tarefas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as práticas de gestão que tenham maior relevância para o monitoramento da 

efetiva implementação das medidas de controle planejadas; 

 Identificar as práticas de gestão que tenham maior potencial de gerar informações que 

permitam o eventual desenvolvimento de indicadores proativos para a prevenção de 

lesões e doenças ocupacionais; 
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 Coletar e analisar a percepção de especialistas em gestão de saúde e segurança do 

trabalho sobre as práticas e temas que devem ser observados para monitorar 

preventivamente as ações de controle implementadas, de forma que sejam capazes de 

apontar prematuramente a eventual iminência de lesões e doenças ocupacionais; 

 Propor framework de práticas que auxiliem o monitoramento, controle e medição de 

resultados em gestão de segurança e saúde ocupacional; 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos distribuídos da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Apresenta a introdução com a descrição do problema da pesquisa, as 

questões de pesquisa, os objetivos da pesquisa, a síntese das etapas da pesquisa e a estrutura do 

trabalho. 

Capítulo 2 – Aborda os fundamentos teóricos do tema acompanhado dos conceitos sobre 

gestão de saúde e segurança ocupacional e expõe a revisão da literatura e a análise dos textos 

com base na bibliografia publicada em periódicos de âmbito internacional, indexados em 

periódicos nas bases Scopus, ISI Web of Science e Elsevier, com a finalidade de obter 

fundamentação teórica para elaboração do instrumento de coleta utilizado na pesquisa. 

Capítulo 3 – Descreve a metodologia empregada destacando os critérios para a 

elaboração do questionário; as etapas da pesquisa; o objeto de estudo da pesquisa; a construção 

do instrumento de coleta de dados; a efetivação da coleta de dados junto aos usuários; o universo 

e amostra da pesquisa;  

Capítulo 4 – Apresenta a análise dos dados coletados; a análise dos resultados quanto 

ao grau de desempenho e grau de importância, a análise cruzada do desempenho e importância 

e a proposta de Framework de práticas. 

Capítulo 5 - Relata a conclusão alinhada com os objetivos respondendo as questões de 

pesquisa através de questionário apresentado aos especialistas em gestão de saúde e segurança 

ocupacional e a sugestão para trabalhos futuros. 

A estes capítulos, seguem-se as referências utilizadas no texto e os apêndices. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 BIBLIOMETRIA 

 

A realização deste levantamento ocorreu no período de janeiro a março de 2016, sendo 

utilizado o mecanismo de busca da base Scopus e SciELO, onde foram encontrados 329 artigos 

e, a partir de ordenamento dos mesmos por relevância dentro da própria base Scopus, foi feita 

a seleção dos artigos, considerando-se os títulos que mais se aproximavam do objeto de 

pesquisa, totalizando-se 48 artigos selecionados para leitura. Posteriormente, a partir da leitura, 

foram descartados 6 artigos em função da sua antiguidade ou da relevância do tema, resultando 

em 42 artigos selecionados para revisão aos quais foram adicionados dois artigos, um de 2004 

e um de 2008, devido à citações identificadas nos artigos analisados, totalizando 44 artigos. 

Em maio de 2017, foi realizada novo levantamento na base Scopus, tendo sido 

encontrados 414 artigos publicados entre 2009 e 2016. Entretanto, mediante análise dos títulos 

e resumos, foram identificados apenas quatro novos artigos publicados em 2016 e 2017 com 

potencial de agregar conceitos adicionais aos 44 artigos anteriormente pesquisados, 

aumentando o total de artigos para 48.   

Também foi realizada pesquisa na Base de Teses e Dissertações da Capes, sendo 

selecionadas duas dissertações, Xavier Filho (2010) e Santos (2011), cujos temas mostraram 

algum tipo de relacionamento junto ao objeto desta pesquisa.  

Segundo Costa (2010), a evolução dos conceitos originados a partir da Bibliometria tem 

estendido a aplicação de seus princípios para além do campo da pesquisa bibliográfica, como 

por exemplo, na prospecção de inovações tecnológicas. 

Para a realização deste levantamento, foi utilizado o mecanismo de busca da base 

Scopus, conforme apresentado no Quadro 1:   

 

Quadro 1 – Palavras chave da pesquisa 

Termos da Pesquisa Número de Registros Encontrados 

Palavra-chave: safety indicators 

Tipo de documento: Artigos 

Ano de Publicação: > 2009 

4.471 

Palavra-chave: safety indicators 

Tipo de documento: Artigos 

Ano de Publicação: > 2009 e  

1.463 
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Palavra-chave adicional: risk management 

Palavra-chave: safety indicators  

Tipo de documento: Artigos  

Ano de Publicação: > 2009  

Palavra-chave: risk management e 

Área: Engeneering 

329 

Fonte: O autor (2016). 

 

Também foi realizada pesquisa na Base SciELO, mediante utilização da palavra-chave 

“indicadores de segurança”, tendo como resultado a afirmação de que não foram encontrados 

documentos para a pesquisa tanto com a utilização do filtro “Regional” quanto do filtro 

“Brasil”.  

 

2.1.1 Estatísticas dos Artigos Selecionados 

 

Nesta seção, são apresentados alguns levantamentos estatísticos referentes aos artigos 

pesquisados, estando categorizados ano de publicação e idioma. 

 A seleção dos artigos considerou a leitura dos títulos como critério para determinação 

de quais seriam escolhidos e em um segundo momento observou-se o conteúdo dos resumos, 

priorizando-se os temas que tivessem maior aderência ao objetivo da pesquisa de forma a 

selecionar aqueles que abordassem sistemáticas de gestão de segurança e saúde ocupacional 

estabelecidas para controlar riscos das atividades, indicadores de desempenho ou temas como 

liderança e comportamento humano em segurança do trabalho.  

 

 Distribuição por idioma: 

Na seleção dos 48 artigos, verificou-se que todos os artigos encontrados estavam na 

língua inglesa. 

 Distribuição por ano de publicação: 

O Quadro 4 retrata a cronologia dos 44 artigos selecionados. 

 

 

 

 

Quadro 2 – Distribuição por ano de publicação 
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2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 1 1 7 6 3 13 8 4 1 3 

Fonte: O autor (2017). 

 

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As empresas necessitam desenvolver práticas de gestão que lhes permitam controlar as 

atividades operacionais realizadas, de modo a evitar a ocorrência de lesões e doenças 

ocupacionais em suas operações cotidianas e para tanto, implantam sistemas e práticas de gestão 

que lhes proporcionem o arcabouço para planejar, implementar, monitorar e analisar as ações 

de controle de saúde e segurança ocupacional adotadas.   

A Cultura de segurança pode ser vista como a montagem de suposições subjacentes, 

crenças, valores e atitudes divididas por membros de uma organização, que interagem com suas 

estruturas e sistemas e configurações contextuais mais amplas, resultando em práticas 

facilmente percebidas que influenciam a segurança (EDWARDS; DAVEY; ARMSTRONG, 

2013). 

Segundo Wahlström e Rollenhagen (2014), o paradigma da segurança tem mudado do 

foco nas partes (humana, tecnológica) para a conceituação holística da segurança. Uma 

dificuldade para aplicação prática deste novo enfoque parece ser que os sistemas envolvem 

diversas áreas do conhecimento e modelos de abordagens, tornando difícil encontrar uma 

linguagem comum para descrever diferentes aspectos de um sistema de comportamento.  

Neste contexto, muitas práticas de gestão são adotadas para prover maior controle sobre 

os riscos inerentes às atividades realizadas pelos trabalhadores no cotidiano das empresas. 

Considerando-se a norma internacional de gestão de saúde e segurança ocupacional OHSAS 

18001:2007, as medidas de controle a serem adotadas devem ser planejadas a partir de uma 

avaliação dos riscos de saúde e segurança presentes no ambiente de trabalho de modo a 

identificar perigos reais para a segurança e saúde do trabalhador e devem incluir elementos do 

ambiente de trabalho e aspectos comportamentais por parte das pessoas. Segundo a OHSAS 

18001:2007, requisito 4.3.1, os procedimentos para identificação de perigos e avaliação de 

riscos devem contemplar comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos, infra-

estrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho.  

Segundo Podgórski (2015), desde meados da década de 1980, um intenso 

desenvolvimento de conceitos e modelos de sistemas de gestão da segurança do trabalho foi 

observada, o que se reflete notadamente através da adoção e divulgação, a nível internacional, 
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de documentos normativos, como a diretrizes ILO-OSH 2001 (OIT, 2001) da Organização 

Internacional do Trabalho ou as especificações OHSAS 18001 (BSI, 1999, 2007), que fornecem 

detalhados, mas não obrigatórios, requisitos para a concepção, implementação e avaliação da 

conformidade dos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional. O conceito dessas 

abordagens foi desenvolvido em resposta às necessidades das empresas e outras partes 

interessadas que procuram gerenciar a área de segurança do trabalho de uma forma mais 

coerente e eficaz. Finalmente, eles tinham como objetivo a redução de uma série de acidentes 

de trabalho, quase-acidentes e doenças profissionais e, consequentemente, a redução das perdas 

econômicas associadas. 

Desta forma, presume-se que a gestão da segurança do trabalho se inicia a partir da 

observação dos riscos existentes nas atividades e operações, existindo diversas técnicas que 

podem ser utilizadas para avaliação de riscos de segurança e saúde ocupacional e meio ambiente 

das tarefas realizadas pela força de trabalho de uma empresa e o uso destas técnicas de forma 

sistemática tende a tornar as operações da organização mais seguras e eficientes, sendo um fator 

importante para a sustentabilidade das empresas. 

Segundo Kheyrkhahan, Khodami e Tatlari (2012), a avaliação de riscos é simplesmente 

um cuidadoso exame do que poderia causar danos no trabalho, logo se deve ponderar se foram 

tomadas todas as precauções ou se mais deve ser feito para prevenir esses eventuais danos. 

Trabalhadores têm o direito de ser protegidos de danos causados por falhas mediante adoção de 

medidas de controle razoáveis. 

Segundo Ferdous et al. (2013), avaliação de riscos é uma abordagem sistemática que 

junta e integra informações quantitativas e qualitativas de causas potenciais, consequências e 

probabilidades de eventos adversos.  Um objetivo comum de qualquer técnica de análise de 

riscos é ao seu final assegurar que o processo está ocorrendo dentro de padrões aceitáveis. 

A partir da realização das avaliações de riscos das tarefas, as empresas buscam 

implementar ações para controlar os riscos envolvidos na realização das tarefas pela força de 

trabalho, por meio das mais diversas formas, entre as quais a padronização das atividades, 

capacitação dos trabalhadores, inspeções e auditorias.  

Segundo Hale e Borys (2013), procedimentos são vistos como essenciais devido ao fato 

de que as atividades são tão complexas para as pessoas relembrarem o passo a passo e aplicarem 

no momento necessário que a transparência de comportamento é necessária para monitorar e 

checar, padronizar as tarefas envolvendo diversos atores e prover a memória organizacional 

sobre como os processos funcionam. Segundo esta visão, regras e procedimentos, são vistos 

como altamente desejáveis e certamente invitáveis para a alocação de responsabilidades e para 
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definir e guiar o comportamento em ambientes e processos complexos e muitas vezes 

conflituosos.  

Ainda segundo Hale e Borys (2013), a observação comportamental e o diálogo dão aos 

elaboradores de procedimentos ou gerentes a oportunidade de ver várias situações em que seus 

procedimentos e regras são, de fato, executados de forma variada. O feedback leva ao 

compromisso, o diálogo leva ao entendimento da realidade e em estar aberto para as 

necessidades de mudança nas regras a fim de contemplar essas diversidade. Se pessoas violam 

os procedimentos de forma habitual, isto representa mais que as regras precisam ser mudadas 

do que as violações precisam ser suprimidas. 

Segundo Watcher e Yorio (2014), o engajamento dos trabalhadores na segurança age 

sistematicamente para reduzir a probabilidade de erros humanos mediante maior envolvimento 

e ciência de suas tarefas e riscos associados, assim como eventuais armadilhas que podem estar 

presentes. A resposta está na habilidade dos trabalhadores em se tornarem engajados em seu 

serviço e mais especificamente nos aspectos de segurança de seu trabalho. Quando engajados, 

os membros da organização completam suas atribuições por meio do direcionamento de energia 

pessoal física, cognitiva e emocional. O engajamento ocorre quando indivíduos estão 

emocionalmente conectados com outros e cognitivamente vigilantes. 

Quanto mais envolvidos estiverem os empregados na confecção de instruções de 

trabalho e na proposição de medidas preventivas, maior a probabilidade de adoção das mesmas. 

A participação não apenas aumenta a consciência em segurança dos empregados como também 

sua identificação pessoal e comprometimento com a organização (FERNÁNDEZ-MUÑIZ; 

MONTES-PEON; VÁZQUEZ-ORDÁZ, 2013). 

Entretanto, por mais que exista planejamento e controle, eventos indesejados podem 

ocorrer durante as operações e desvirtuar toda a cadeia de ações tomadas para evitá-los. Desta 

forma, se faz necessária a adoção de práticas de gestão que levem à medição e ao 

monitoramento da eficácia das ações implementadas.  

Segundo Dekker (2014), em indústrias que mostraram performance de segurança de 

quase zero acidentes, a contabilidade, análise e tabulação dos eventos de baixas consequências 

aumentou a prevenção de grandes eventos. Por outro lado, a existência de uma grande 

quantidade de dados sobre eventos de baixa consequência pode sugerir que o risco está sob 

controle e fazer com que todos acreditem em uma cultura de segurança supereficiente, já que 

se têm números para mostrar e isto pode levar a um senso coletivo de invulnerabilidade. 

Diante dos desafios associados ao gerenciamento da saúde e segurança ocupacional, se 

pretende entender quais as práticas de gestão mais relevantes que devem ser objeto de 
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monitoramento e medição, de forma a assegurar o cumprimento de medidas de controle 

estabelecidas e gerar informações precoces sobre eventuais situações que estejam com 

tendência ou na iminência de se tornarem acidentes pessoais ou doenças ocupacionais, 

permitindo a identificação de dados que subsidiem o eventual desenvolvimento de indicadores 

de desempenho, especialmente de caráter proativo. 

Segundo Laitinen et al. (2013), a falta de indicadores eficazes é provavelmente o maior 

problema enfrentado pela gestão de segurança e saúde do trabalho. Os indicadores mais 

utilizados são indicadores reativos com base em acidentes e doenças. O amplo consenso entre 

os pesquisadores, no entanto, é que os indicadores reativos são inadequados para a gestão da 

segurança no nível da empresa. Mesmo em grandes empresas, são gerados indicadores que não 

são confiáveis. Os gerentes das empresas necessitam de indicadores confiáveis em tempo real, 

a fim de determinar responsabilidades. 

Segundo Cooper e Phillips (2004), a impressão de que as percepções de clima de 

segurança não são necessariamente iguais aos reais níveis de performance em segurança, sugere 

que a indústria deveria focar primariamente esforços na melhoria da segurança a partir da 

mudança de situações e condições inseguras tanto quanto no comportamento seguro em todos 

níveis da organização, mais do que concentrar esforços na melhoria das atitudes pessoais, 

crenças e percepções sobre segurança. No entanto, são as reduções na frequência de 

comportamentos inseguros e seus antecedentes (condições e situações inseguras) que reduzem 

a oportunidade de acidentes ocorrerem, e não percepções sobre como a segurança é 

operacionalizada. 

Desta forma, a adoção das práticas de gestão da segurança e saúde do trabalho atuariam 

tanto para verificar a efetiva implementação de ações de controle dos riscos, quanto, em um 

segundo momento e a depender do nível de maturidade da gestão das empresas, propiciar a 

identificação de informações que subsidiassem o estabelecimento de indicadores proativos. 

Segundo Hallowell et al. (2013), para alcançar resultados respeitáveis de performance, 

métodos proativos de gestão da segurança devem ocorrer durante a fase de execução dos 

serviços. Essas estratégias proativas são raramente medidas e monitoradas ou usadas para 

iniciar respostas positivas quando as metas não são atingidas. 

A gestão deve aumentar o conhecimento de segurança, motivação e práticas seguras de 

trabalho para os funcionários em todos os níveis da organização. Deve também melhorar o 

funcionamento físico do ambiente, bem como ferramentas e equipamentos, processos de 

trabalho e ergonomia. Hoje em dia, o foco está sendo direcionado para a melhoria do ambiente 

psicossocial e a cultura de segurança e saúde ocupacional das empresas. Logo, indicadores 
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proativos de resultado são necessários para monitorar estes aspectos importantes (LAITINEN 

et al., 2013). 

Segundo Hinze, Thurman e Whele (2013), os indicadores proativos medem partes da 

cultura de segurança de um projeto ou empresa. Quando uma ou mais medidas sugerem que 

alguns aspectos do processo de segurança está fraco ou vulnerável, intervenções podem ser 

implementadas para melhorar o processo de segurança e, assim, gerar um impacto positivo 

antes de quaisquer ocorrências negativas. Para indicadores proativos a resposta é por natureza 

anterior, e a intenção é fazer mudanças no processo de segurança de modo que os acidentes não 

ocorram. 

Indicadores proativos oferecem a promessa de serem melhores indicativos das atividade 

de saúde e segurança ocupacional, fornecendo sinais de alerta de falha potencial e, assim, 

permitindo que as organizações possam identificar e corrigir deficiências antes que elas 

provoquem lesões e danos (SINELNIKOV; INOOUYE; KERPER, 2015). 

Segundo Oien et al. (2011), a obtenção de indicadores válidos é o maior desafio.  Por 

natureza, causas subjacentes e fatores contribuintes são questões em que é difícil conseguir 

medidas quantitativas que sejam individualmente válidas e coletivamente possuam adequada 

cobertura, caracterizando que todos os aspectos de um dado fator de contribuição tenham sido 

contemplados por um conjunto de indicadores. 

Segundo Laitinen et al. (2013), o uso de indicadores de atividade é comum nas práticas 

de gestão, assim como na tomada de decisão da alta gerência sobre os tipos de atividades a 

serem realizadas. No entanto, em organizações modernas, o foco é sobre os resultados e os 

gerentes, encarregados e trabalhadores podem usar sua própria capacidade de inovação para 

atingir os objetivos definidos. 

É essencial que o indicador seja parte de um sistema que combine a identificação dos 

perigos psicossociais chave, seguidos por profunda avaliação de riscos e implementação de 

medidas de gestão de riscos apropriadas (BERGH et al., 2014) 

Segundo Watcher e Yorio (2014), é provavelmente inevitável que as deficiências 

organizacionais latentes (falhas e erros) surjam dentro de um sistema de práticas de gestão da 

segurança por um número variado de razões. Em primeiro lugar, os sistemas de gestão da 

segurança não podem planejar, controlar e defender-se contra todas as situações propensas ao 

erro, porque ao fazê-lo o trabalho precisaria ser planejado e controlado de maneira tão restritiva 

que as medidas tornar-se-iam demoradas e inviáveis economicamente. Em segundo lugar, os 

sistemas de gestão da segurança tendem a ser institucionalizados por meio de políticas, planos, 

procedimentos e processos e, portanto, não são facilmente adaptáveis às variações naturais e 



 

 

28 

inevitáveis que ocorrem no ambiente onde o trabalho está sendo realizado e desta forma os 

perigos sempre poderão ser encontrados. 

Diante da amplitude de temas relacionados a gestão de saúde e segurança do trabalho é 

condição necessária para a proposição de um modelo de gestão que esses temas sejam 

analisados a partir de extensa pesquisa bibliográfica acerca de assuntos e abordagens que 

permitam a construção das questões desta pesquisa.  

 

2.3 ANÁLISE DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

 

Foram analisados 48 artigos considerando-se os seguintes constructos: objetivos, 

método, critérios de avaliação, aplicação, resultados, contribuição científica e contribuição na 

prática. 

 

2.3.1 Considerações sobre os Artigos Pesquisados 

 

De acordo com a leitura dos artigos selecionados, foi elaborado Quadro 3, categorizando 

os critérios/aspectos de avaliação considerados nos artigos a partir da prevalência dos temas 

abordados em cada artigo. Foram identificados cinco temas principais que darão embasamento 

para a elaboração dos questionários de pesquisa a serem apresentados no capítulo 3, assim 

discriminados: Avaliações de Riscos, Análise de Acidentes, Comportamento Humano, 

Liderança e Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional.  

 

Quadro 3 – Categorização de Critérios por Autor 

# Autores Título Periódico Ano 

 Tema: Avaliação de Riscos 

1 

Cao Qing-gui, Li Kai, 

Liu Ye-jiao, Sun Qi-hua, 

Zhang Jian 

Risk management and workers’ 

safety behavior control in coal 

mine 

Safety Science 2012 

2 
Kheyrkhan M.; 

Khodami A.; Tatlari Z. 

Analyzing the existing hazards 

in structuring the metal frame of 

the building with PHA method 

Management 

Science Letters 
2012 

3 

Ferdous R.; Khan F.; 

Sadiq R.; Amyotte P.; 

Veitch B. 

Analyzing system safety and 

risks under uncertainty using a 

bow-tie diagram: An innovative 

approach 

Process Safety 

and 

Environmental 

Protection 

2013 

4 
Harisha Kinilakodi, R. 

Larry Grayson 

A methodology for assessing 

underground coal mines for high 

safety-related risk 

Safety Science 2011 
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5 

Markowski, A. S.; 

Mannan M. S.; Kotynia 

A.; Siuta D.; 

Uncertain aspects in process 

safety analysis 

Journal of Loss 

Prevention in 

the Process 

Industries 

2010 

 Tema: Análise de Acidentes 

6 

J.H. Saleh, K.B. Marais, 

E. Bakolas, R.V. 

Cowlagi 

Highlights from the literature on 

accident causation and system 

safety: Review of major ideas, 

recent contributions and 

challenges 

Reliability 

Engineering and 

System Safety 

2010 

7 
P.M.W. Körvers, P.J.M. 

Sonnemans 

Accidents: A discrepancy 

between indicators and facts! 
Safety Science 2008 

8 

P.J.M. Sonnenmans, 

P.M.W. Körvers, H.J. 

Pasman 

Accidents in “normal” operation 

– Can you see them coming? 

Journal of Loss 

Prevention in 

the Process 

Industries 

2010 

 Tema: Comportamento Humano 

9 
Jan K. Watcher, Patrick 

L. Yorio 

A system of safety management 

practices and worker 

engagement for reducing and 

preventing accidents: An 

empirical and theoretical 

investigation 

Accident 

Analysis and 

Prevention 

2013 

10 Sidney W.A. Dekker The burocratization of safety Safety Science 2014 

11 
M.D. Cooper, R. A. 

Phillips 

Exploratory analysis of the 

safety climate and safety 

behavior relationship 

Journal of 

Safety Research 
2004 

12 
M.N. Vinodkumar, M. 

Bhasi 

Safety management practices 

and safety behavior: Assessing 

the mediating role of safety 

knowledge and motivation 

Accident 

Analysis and 

Prevention 

2010 

13 
Emily H. Sparer, Jack T. 

Dennerlein 

Determining safety inspection 

theresholds for employee 

incentives programs on 

construction sites 

Safety Science 2013 

14 

Linn Iren Vestly Bergh, 

Siri Hinna, Stavroula 

Leka, Aditya Jain 

Developing a performance 

indicator for psychosocial risk in 

the oil and gas industry 

Safety Science 2014 

15 

Qiming Li, Chuang 

Ji, Jingfeng Yuan,  

Ranran Han 

Developing dimensions and key 

indicators for the safety climate 

within China’s construction 

teams: A questionnaire survey 

on construction sites in Nanjing 

Safety Science 2017 

 Tema: Liderança 

16 

David Yoon kin Tong, 

Devinaga Rasiah, Xue 

Fa Tong, Kim Piew Lai 

Leadership empowerment 

behavior on safety officer and 

safety teamwork in 

manufacturing industry 

Safety Science 2015 

17 

Tsung-Chih Wu, Shu-

Hsuan Chang, Chi-Min 

Shu, Chien-Tsun Chen, 

Chien-Peng Wang 

Safety leadership and safety 

performance in petrochemical 

industries: The mediating role of 

safety climate 

Journal of Loss 

Prevention in 

the Process 

Industries 

2011 
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18 

Stacey M. Conchie, 

Susannah Moon, 

Malcom Duncan 

Supervisors engagement in 

safety leadership: Factors that 

help and hinder 

Safety Science 2013 

19 

Beatriz Fernández-

Muñiz, José Manuel 

Montes-Peón, Camilo 

José Vázquez-Ordás 

Safety leadership, risk 

management and safety 

performance in Spanish firms 

Safety Science 2013 

20 
Du Xuesheng, Sun 

Wenbiao 

Research on the relationship 

between safety leadership and 

safety climate in coalmines 

Procedia 

Engineering 
2012 

21 

Ros Serrano Antonio, 

Ortiz-Marcos Isabel, 

Palomo Sánchez José 

Gabriel, Uruburu Colsa 

Angel 

A proposal for improving safety 

in construction projects by 

strengthening coordinators 

competencies in health and 

safety issues 

Safety Science 2013 

22 
Chin-Shan Lu, Chung-

Shan Yang 

Safety leadership and safety 

behavior in container terminal 

operations 

Safety Science 2010 

23 

Cathy Sheehan, Ross 

Donohue, Tracey Shea, 

Brian Cooper, Helen De 

Cieri.  

 

Leading and lagging indicators 

of occupational health and 

safety: The moderating role of 

safety leadership 

Accident 

Analysis & 

Prevention 

 

2016 

 Tema: Gestão 

24 

Paul Swuste, Coen Van 

Gluijk, Walter Zwaard, 

Yvette Oostendorp 

Occupational safety theories, 

models and metaphors in the 

three decades since World War 

II, in the United States, Britain 

and the Netherlands: A literature 

review 

Safety Science 2014 

25 
Wang Zhi-qiang, Gao 

Wei-ming 

The Study os Management 

Information System for Coal 

Mine Safety Quality 

Standardization 

Procedia 

Engineering 
2011 

26 

Liu Ye-jiao, Cao Quing-

gui, Wang Wen-cai, 

Tian Zhi-chao, Huang 

Dong-mei 

Application and Development of 

Modern Safety Management 

System in Metallic and Non-

matallic Mine 

Procedia 

Engeneering 
2011 

27 

Patrick L. Yorio, Dana 

R. Willmer, Susan M. 

Moore 

Health and safety management 

systems trough a multilevel and 

strategic management 

perspective:  Theoretical and 

empirical considerations 

Safety Science 2015 

28 
Björn Wahlström, Carl 

Rollenhagen 

Safety Management – A multi-

level control problem 
Safety Science 2014 

29 

Jason R. D. Edwards, 

Jeremy Davey, Kerry 

Armstrong 

Returning to the roots of culture: 

A review and re-

conceptualisation of safety 

culture 

Safety Science 2013 

30 
Teemu Reiman, Carl 

Rollenhagen 

Does the concept of safety 

culture help or hinder systems 

thinking in safety 

Accident 

Analysis and 

Prevention 

2014 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575
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31 
Andrew Hale, David 

Borys 

Working to rule, or working 

safely? Part 1: A state of the art 

review 

Safety Science 2013 

32 
Andrew Hale, David 

Borys 

Working to rule, or working 

safely? Part 2: The management 

of safety rules and procedures 

Safety Science 2013 

33 
Torstein Nesheim, Leif 

Jarle Gressgard 

Knowledge sharing in a 

complex organization:  

Antecedents and safety effects 

Safety Science 2014 

34 Daniel Podgórski 

Measuring operational 

performance of OSH 

management system – A 

demonstration of AHP-based 

selection of leading key 

performance indicators 

Safety Science 2015 

35 

Jimmie Hinze, Samuel 

Thurman, Andrew 

Wehle 

Leading indicators of 

construction safety performance 
Safety Science 2013 

36 
Sergey Sinelnikov, Joy 

Inouye, Sarah Kerper 

Using leading indicators  to 

measure occupational health and 

safety performance 

Safety Science 2015 

37 Andrew Hale 
Why safety performance 

indicators? 
Safety Science 2009 

38 

John Mendelloff, Bing 

Han, Lauren A. 

Fleishman-Mayer, 

Joseph V. Vesely 

Evaluation of process safety 

indicators collected in 

conformance with ANSI/API 

Recommended Practice 754 

Safety Science 2013 

39 
K. Oien, I.B. Utne, I.A. 

Herrera 

Building Safety Indicators: Part 

1 – Theoretical foundation 
Safety Science 2011 

40 

K. Oien, I.B. Utne, R.K. 

Tinmannsvik, S. 

Massaiu 

Building Safety Indicators: Part 

2 – Application, practices and 

results 

Safety Science 2011 

41 
Hans Pasman, William 

Rogers 

How can we use the information 

provided by process safety 

performance indicators? 

Possibilities and limitations 

Journal of Loss 

Prevention 
2014 

42 

Heikki Laitinen, Marko 

Vuorinen, Antti Simola, 

Erkki Yrjänheikki 

Observation-based proactive 

OHS outcome indicators – 

Validity of the Elmeri method 

 

Safety Science 2013 

43 Gerbec, Marco 

Supporting organizational 

learning by comparing activities 

and outcomes of the safety-

management system 

Journal of Loss 

Prevention in 

the Process 

Industries 

2013 

44 

Mathew R. Hallowell, 

Jimmie W. Hinze, Kevin 

C. Baud, Andrew Welhe 

Proactive Construction Safety 

Control: Measuring, Monitoring, 

and Responding to Safety 

Leading Indicators 

American 

Society of Civil 

Engineering 

2013 

45 

Espen Skogdalen, Ingrid 

B. Utne, Jan Erik 

Vinnem 

Developing safety indicators for 

preventing offshore oil and gas 

deepwater drilling blowouts 

Safety Science 2014 

46 
Trond Kongsvik, Peter 

Almklov, Jorn Fenstad 

Organizational safety indicators: 

Some conceptual considerations 
Safety Science 2010 
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and a supplementary qualitative 

approach 

47 

Helen Lingard, Matthew 

Hallowell, Rico 

Salas, Payam Pirzadeh 

Leading or lagging? Temporal 

analysis of safety indicators on a 

large infrastructure construction 

project 

Safety Science 2017 

48 

Lynda S. 

Robson, Selahadin 

Ibrahim, Sheilah Hogg-

Johnson, Ivan A. 

Steenstra, Dwayne Van 

Eerd, Benjamin C. 

Amick  

Developing leading indicators 

from OHS management audit 

data: Determining the 

measurement properties of audit 

data from the field 

 

Journal of 

Safety Research 
2017 

Fonte: O autor (2017). 

 

2.3.2 Análise Resumida dos Artigos Pesquisados 

 

2.3.2.1 Tema: Avaliação de Riscos 

 

Nesta seção são apresentados os artigos que citaram direta ou indiretamente abordagens 

e práticas que estão relacionadas a avaliação de riscos, sendo esta prática um dos pilares da 

gestão da segurança do trabalho e fonte de identificação dos fatores que precisam ser 

controlados para assegurar a segurança das operações. 

 

Quadro 4 –Artigos relacionados ao tema Avaliação de Riscos 

Autores Título Periódico Ano 

Tema: Avaliação de Riscos 

Cao Qing-gui, Li 

Kai, Liu Ye-jiao, Sun 

Qi-hua, Zhang Jian 

Risk management and workers’ safety 

behavior control in coal mine 
Safety Science 2012 

Kheyrkhan M.; 

Khodami A.; Tatlari 

Z. 

Analyzing the exisinting hazards in 

structuring the metal frame of the 

building with PHA method 

Management Science 

Letters 
2012 

Ferdous R.; Khan F.; 

Sadiq R.; Amyotte 

P.; Veitch B. 

Analyzing system safety and risks 

under uncertainty using a bow-tie 

diagram: An innovative approach 

Process Safety and 

Environmental 

Protection 

2013 

Harisha Kinilakodi, 

R. Larry Grayson 

A methodology for assessing 

underground coal mines for high 

safety-related risk 

Safety Science 2011 

Markowski, A. S.; 

Mannan M. S.; 

Kotynia A.; Siuta D.; 

Uncertain aspects in process safety 

analysis 

Journal of Loss 

Prevention in the 

Process Industries 

2010 

Fonte: O autor (2017). 
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 Foi criado mapa conceitual a partir dos artigos pesquisados considerando os temas 

prevalecentes, conforme Quadro da  Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa Conceitual de Correlação do tema “Avaliação de Riscos” e artigos 

associados 
        Fonte: O autor (2017). 

 

 Qing-gui et al. (2012) analisam o método de um caso prático de implantação de um 

software de gestão de riscos em minas de carvão na Geting Coal Mine. O sistema gerencia e 

controla os riscos de potenciais acidentes, fontes de perigo e riscos do comportamento humano 

e quando observadas três desobediências, são emitidas advertências de precaução de segurança, 

otimização da gestão e medidas de controle, incluindo sistemática de envio de mensagens 

automáticas para gerentes e encarregados como forma de melhorar a efetividade do controle 

sobre comportamentos inseguros. Concluem que o caso estudado mostra que a aplicação de 

software de gestão de riscos comprova a sua aplicação científica e prática em empresas de 

mineração de carvão, atingindo amplos benefícios sociais. Citam como práticas para obtenção 

de dados para alimentação do Sistema, inspeções periódicas, acompanhamento da realização e 

eficácia de treinamentos e monitoramento da ocorrência de falhas e incidentes. 

Segundo Kheyrkhahan, Khodami e Tatlari (2013), os acidentes geralmente acontecem 

devido à falta de exploração dos potenciais perigos e da falta de formação dos funcionários. 

Assim, com a avaliação dos riscos de trabalho e utilizando os procedimentos adequados, é 

possível impedir que muitos destes incidentes perigosos se repitam. Ao eliminar e reduzir cada 

risco, algumas soluções de controle são sugeridas. Apresentam metodologia de avaliação de 

riscos que aborda diversos perigos e os relaciona com possíveis causas. A partir da metodologia 

apresentada podem ser ser identificadas formas variadas de controlar os riscos, entre elas, 

verificações de cumprimento de procedimentos e instruções, treinamento e monitoramento de 

resultados.  

Ferdous et al. (2013) definem métodos de avaliação de riscos que tragam insumos para 

o controle de segurança do trabalho, estudando primordialmente a técnica do Diagrama de Bow-

tie como fonte para o gerenciamento de riscos. Defende que a análise quantitativa pelo 
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Diagrama de Bow-Tie ainda é um grande desafio, uma vez que segue as premissas tradicionais 

de análise da árvore de falhas e de eventos. Além disso, propõem um método de análise de 

sensibilidade para prever os eventos. Argumentam que as análises de riscos são importantes 

ferramentas para controlar as operações, especialmente antes do início das operações. 

Kinilakodi e Grayson (2011) constroem o artigo a partir de metodologia desenvolvida 

pelos autores em 2008 para avaliar minas de carvão de alto risco para eventos de maior perigo, 

expandem a base de amostras, saindo de 31  para 107 minas, tornando a pesquisa representativa, 

assim como dando maior embasamento a sua metodologia. Finalizam buscando provar que a 

metodologia pode ser usada para apoiar empresas, órgão de regulação da mineração, ou 

agências estatais em identificar minas com alto risco de lesões graves e elevar as citações para 

remediação de sua violação ou experiência com lesões. Contribuem ao defender que avaliações 

de riscos e a investigação de acidentes são práticas importantes para a gestão da segurança e 

saúde ocupacional. 

Segundo Markowski et al. (2010), as incertezas, bem como os modelos de simulação 

utilizados na análise de segurança de processo são questões fundamentais na aplicação dos 

resultados da análise de risco. Os autores discutem e apresentam as fontes e tipos de incertezas 

encontradas na análise preliminar de perigos e também métodos para lidar com eles. 

Apresentam a metodologia de avaliação de riscos como fator fundamental para controlar os 

riscos de processo. 

 

2.3.2.2 Tema: Análise de Acidentes 

 

Nesta seção, são analisados artigos que avaliem sistemáticas e elementos causadores ou 

iniciadores de acidentes, e técnicas de investigação e tratamento associadas. 

 

Quadro 5 – Artigos relacionados ao Tema: Análise de Acidentes 

Autores Título Periódico Ano 

Tema: Análise de Acidentes 

J.H. Saleh, K.B. 

Marais, E. Bakolas, 

R.V. Cowlagi 

Highlights from the literature on 

accident causation and system safety: 

Review of major ideas, recent 

contributions and challenges 

Reliability Engineering 

and System Safety 
2010 

P.M.W. Körvers, 

P.J.M. Sonnemans 

Accidents: A discrepancy between 

indicators and facts! 
Safety Science 2008 
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P.J.M. Sonnenmans, 

P.M.W. Körvers, 

H.J. Pasman 

Accidents in “normal” operation – Can 

you see them coming? 

Journal of Loss 

Prevention in the 

Process Industries 

2010 

Fonte: O autor (2017). 

 

A partir dos artigos referentes ao tema “Análise de Acidentes” foi criado mapa 

conceitual considerando os temas prevalecentes, conforme Quadro da Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Mapa Conceitual de correlação entre o tema “Análise de Acidentes” e artigos 

associados 
      Fonte: O autor (2017). 

 

Saleh et al. (2010) fornecem uma breve ideia sobre temas e reflexões sobre a segurança 

de sistemas de segurança e causas de acidentes, destacando as principais contribuições para os 

sistemas de segurança e mostrando como eles evoluíram ao longo das últimas décadas. Tiveram 

como principal objetivo fornecer um guia rápido sobre segurança e causas de acidentes, assim 

como a literatura fragmentada e seus principais temas. Observaram que embora todas as 

contribuições sociais e organizacionais tivessem significativamente enriquecido a compreensão 

das causa dos acidentes e da segurança do sistema, elas tinham deficiências importantes: não 

tinham uma dimensão analítica e eram significativamente deficientes em sua compreensão do 

componente técnico dos projetos de segurança. Estes ingredientes em falta foram fornecidos, 

em parte, pelo desenvolvimento das avaliações probabilísticas de riscos, mediante antecipação 

de possíveis cenários, tendo como exemplos, as técnicas da Árvore de Falha e da Árvore de 

Eventos. Afirmam que as discussões sobre avaliação de riscos levou à criação de barreiras de 

segurança. A partir dos estudos de causas descritos, podem ser desenvolvidas diversas práticas 

de gestão que permitam um monitoramento mais efetivo das ações de controle que falharam ou 

sequer chegaram a ser planejadas, especialmente aquelas que atuem sobre os fatores causadores 

de acidentes, como inadequada execução dos controle e feedback sobre fatos ocorridos. 

Körvers e Sonnenmans (2008) argumentam que embora exista uma enorme quantidade 

de sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho disponíveis, assim como suas 

respectivas ferramentas de acompanhamento, acidentes com substâncias perigosas ainda 

ocorrem com certa frequência nas indústrias de processos. Neste trabalho os autores relatam 

um grande número de acidentes ocorridos nas indústrias de processo e os analisa mostrando 
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que as interrupções recorrentes durante a operação diária estavam presentes no caminho causal 

desses acidentes. Segundo os autores, as interrupções recorrentes podem ser vistas como sinais 

de pré-aviso e a sua existência forma uma lacuna de informações entre os indicadores proativos 

comuns de segurança. Argumentam que estes eventos recorrentes devem ser considerados para 

inclusão nos indicadores de segurança, já que esses eventos tornam-se cada vez mais 

importantes em matéria de prevenção de acidentes. Concluem que o foco deveria ser dado para 

perturbações mensuráveis que estão presentes nas operações cotidianas, porque elas 

representam importantes indicadores de potenciais acidentes. Citam especialmente, quatro tipos 

de práticas de monitoramento preventivo como fundamentais: identifcação de desvios e falhas 

ocorridos durantes as operações, inspeções, auditorias e clima de segurança. 

Sonnenmans, Körvers e Pasman (2010) defendem que apesar do aumento da 

compreensão de como os acidentes ocorrem na indústria de processo químico, medidas e 

indicadores de segurança já desenvolvidos não tem evitado que esses acidentes ocorram. Desta 

forma, argumentam sobre a necessidade de se encontrar uma melhor forma de prevenção, 

preferencialmente proativa, identificando precursores para os riscos de segurança iminentes.  

Propõem protocolo que busca avaliar a probabilidade de ocorrências de interrupções ou desvios 

no processo a fim de definir aqueles que têm maior potencial para gerar acidentes.  Apresentam 

formas para identificação de controles ineficazes pela supervisão ou gerência e condições 

associadas, buscando evitar que se abram lacunas para a ocorrência de acidentes. Concluem 

afirmando que o protocolo proposto pode indicar explicitamente e de forma proativa os riscos 

de segurança, e encontrar controles ineficazes que se tornarão causadores de acidentes, 

ajudando as organizações a direcionar seus recursos para melhorar a segurança do processo. 

Citam a necessidade de se identificar desvios e falhas durante a operação, como fator 

fundamental para o desenvolvimento de medidas de controle adicionais. 

 

2.3.2.3 Tema: Comportamento Humano 

 

Os fatores humanos e comportamentais são elementos fundamentais da gestão dos 

processos relacionados à segurança do trabalho, sendo elementares para o bom desempenho. 

Nesta seção, são analisados artigos de autores que se dedicaram a pesquisar sobre o fator 

humano e suas relações com a segurança do trabalho. 

 

Quadro 6 – Artigos relacionados ao tema: Comportamento Humano 
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Autores Título Periódico Ano 

Tema: Comportamento Humano 

Jan K. Watcher, 

Patrick L. Yorio 

A system of safety management 

practices and worker engagement for 

reducing and preventing accidents: An 

empirical and theoretical investigation 

Accident Analysis and 

Prevention 
2013 

Sidney W.A. Dekker The burocratization of safety Safety Science 2014 

M.D. Cooper, R. A. 

Phillips 

Exploratory analysis of the safety 

climate and safety behavior 

relationship 

Journal of Safety 

Research 
2004 

M.N. Vinodkumar, 

M. Bhasi 

Safety management practices and 

safety behavior: Assessing the 

mediating role of safety knowledge 

and motivation 

Accident Analysis and 

Prevention 
2010 

Emily H. Sparer, 

Jack T. Dennerlein 

Determining safety inspection 

theresholds for employee incentives 

programs on construction sites 

Safety Science 2013 

Linn Iren Vestly 

Bergh, Siri Hinna, 

Stavroula Leka, 

Aditya Jain 

Developing a performance indicator 

for psychosocial risk in the oil and gas 

industry 

Safety Science 2014 

Qiming Li, Chuang 

Ji, Jingfeng Yuan,  

Ranran Han 

Developing dimensions and key 

indicators for the safety climate within 

China’s construction teams: A 

questionnaire survey on construction 

sites in Nanjing 

Safety Science 2017 

Fonte: O autor  (2017). 

A partir dos artigos referentes ao tema “Comportamento Humano” foi criado mapa 

conceitual, de acordo com o Quadro da Figura 3. 

 

Figura 3 – Mapa Conceitual de Correlação entre o tema “Comportamento Humano” e artigos 

associados 
Fonte: O autor (2017). 

 

Whatcher e Yorio (2014) buscam desenvolver teoricamente e empiricamente as ideias 

ao redor de um sistema de práticas gerenciais para testar a sua relação com os objetivos 

estatísticos da segurança e explorar como estas práticas trabalham para atingir resultados 
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positivos através do engajamento dos trabalhadores.  Fazem uma leitura crítica dos sistemas de 

gestão de segurança exclusivamente baseados em normas internacionais, já que para eles estes 

são estáticos e não captam e envolvem devidamente os trabalhadores em sua implementação. 

Embora existam pesquisas que demonstrem a relação entre a implantação de um sistema de 

gestão e a melhoria nos resultados de acidentes, os autores defendem que sistemas de alta 

performance dos empregados em segurança são mais abrangentes e eficientes na redução dos 

índices de acidentes. Os autores defendem que os sistemas de gestão são falhos durante o seu 

desenvolvimento e sua implementação, já que acidentes continuam a acontecer, talvez devido 

ao fato de que eles não podem antecipar e controlar todas as possibilidades das situações de 

trabalho e porque estes sistemas tendem a ser lentos em se adaptar a mudança ou a incertezas 

devido à sua rigidez, controle e estrutura complicada. Seriam, então, provedores dos primeiros 

passos para se atingir a excelência operacional, mas precisariam ser expandidos para mais 

enfaticamente incluir os trabalhadores além de um papel complementar. Os autores concluem 

que a efetividade de um sistema de gestão como meio para obtenção de reduções nos índices 

de acidentes depende dos níveis de engajamento cognitivo e emocional com foco em segurança, 

sendo uma base importante, mas que por si só não garantem resultados de excelência, existindo 

a necessidade de que as organizações fomentem o comprometimento dos trabalhadores. 

Enfatizam a necessidade do desenvolvimento de ações que incentivem e verifiquem a 

participação destes no efetivo cumprimento das práticas desenvolvidas e no aprimoramento das 

práticas existentes. 

Dekker (2014) examina a burocratização da segurança a partir da mensuração de 

responsabilidades, que envolvem hierarquia, especialização e divisão do trabalho, e 

formalização de regras. Segundo o autor, a burocratização trouxe ganhos como a redução de 

danos, padronização, transparência e controle. Entretanto, gerou efeitos secundários que vão 

contra seus objetivos originais, incluindo a redução de iniciativas de segurança, a inabilidade 

para prever eventos inesperados e outros problemas relativos à liberdade individual, diversidade 

e criatividade. O artigo encerra que a questão não é a gestão da segurança sem a burocratização, 

mas o papel apropriado que a burocratização da segurança deve ter. Argumentam que o 

incentivo à participação e à inovação no desenho e padronização das atividades gera maior 

comprometimento e, consequentemente, melhores resultados. 

Para Cooper e Phillips (2004), o clima de segurança é o nível em que os empregados 

acreditam verdadeiramente na prioridade dada na performance em segurança e sua medição 

pensada para prover advertências antecipadas de falhas potenciais dos sistemas de segurança. 

Fizeram estudo de clima junto aos empregados de manufatura durante um ano e observaram as 
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mudanças nos níveis de comportamento seguro deste grupo de empregados e afirmam que as 

mudanças nos níveis de clima de segurança não vão necessariamente gerar mudanças reais no 

comportamento seguro dos empregados. O estudo permite o uso da medição do clima de 

segurança como uma ferramenta útil de diagnóstico na geração de informações sobre a 

percepção dos empregados sobre o modo como a segurança tem sido operacionalizada. Indicam 

o uso de técnicas para avaliar os níveis de participação e comprometimento dos empregados 

em relação à segurança, tais como: observações e inspeções de campo.  

Vinodkumar e Bhasi (2010) têm por objetivo medir a percepção dos empregados em 

seis práticas de gestão da segurança e através destes reportar o conhecimento, a motivação, a 

conformidade e a participação em segurança. A pesquisa foi feita junto à 1566 empregados 

pertencentes às 8 das maiores empresas de processos industriais da Índia.  Os resultados 

apontaram que os treinamentos em segurança são a mais importante prática para prever o 

conhecimento, motivação, conformidade e participação em segurança. 

Sparer e Dennerlein (2013) avaliam abordagens para determinar o nível de pontuação 

retratado em valor numérico a ser obtido a partir da realização de inspeções periódicas de 

segurança, servindo como ativador de programas de segurança do trabalho que incorporem 

iniciativas de incentivo e recompensa para os trabalhadores. Segundo os mesmos, as inspeções 

de segurança são um reflexo das condições físicas de trabalho em um canteiro de obras e a 

obtenção de indicadores de atendimento e de boas práticas seria uma importante ferramenta 

para motivar os trabalhadores mediante implantação de programas de incentivo e recompensas. 

A partir dos dados coletados os autores propuseram indicadores proativos que permitissem a 

recompensa dos trabalhadores pelo seu comprometimento em relação às questões de segurança 

do trabalho. A aplicação de cada abordagem foi avaliada qualitativamente para a consistência, 

competitividade, acessibilidade e equidade. Concluem que a proposta do estudo foi atingida, 

uma vez que sua intenção não era determinar um indicador proativo de segurança que pudesse 

servir para programas de recompensa, mas sim gerar dados que permitam que as empresas de 

construção possam pensar em implementar futuros programas de incentivo e recompensa em 

segurança. 

Bergh et al. (2014) abordam os riscos psicossociais no setor de petróleo e gás, 

argumentando que os mesmo podem ter um impacto significativo sobre os resultados de saúde 

e segurança e devem ser tratados da mesma maneira como outros riscos operacionais. 

Defendem que um sistema sustentável e abrangente para o gerenciamento de risco psicossocial 

deveria ser incorporado às operações e processos organizacionais. O objetivo do artigo é 

descrever o desenvolvimento de indicadores de Saúde e Segurança Ocupacional e Meio 
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Ambiente para o risco psicossocial na indústria de petróleo e gás. O processo de 

desenvolvimento incluiu a construção de diversos passos interrelacionados, utilizando o modelo 

de prática baseada em evidências, resultando no estabelecimento de um indicador de exposição 

proativa integrante do sistema de gestão do desempenho organizacional interno da organização. 

Estruturam o indicador a partir de cinco fatores analisados: demandas do trabalho, 

conhecimento do seu papel, relacionamentos, supervisão e apoio. O documento também aborda 

os desafios encontrados durante o processo de desenvolvimento do indicador e lições 

aprendidas que podem ser úteis para outras organizações e para o setor como um todo e indica 

o uso de técnicas que permitam a identificação dos níveis de participação, engajamento e 

motivação dos empregados. 

Li et al. (2017) defendem que o clima de segurança das equipes de construção tornou-

se cada vez mais importante nos processos de gestão da segurança da construção devido à taxa 

significativamente alta de ocorrências nas equipes de construção. O estudo examinou as 

dimensões do clima de segurança e os indicadores críticos de clima de segurança associados ao 

nível da equipe de construção sob três perspectivas: trabalhadores da equipe de construção, 

ambiente de segurança e gerenciamento e supervisão de segurança. Identificaram seis variáveis 

com potencial de afetar o clima de segurança: auto percepção dos trabalhadores sobre 

segurança, envolvimento dos trabalhadores na segurança, interação de colegas de trabalho, 

ambiente de segurança, envolvimento de gerenciamento de segurança e suporte de pessoal de 

segurança. Segundo os autores, os resultados mostraram que o envolvimento do gerenciamento 

de segurança e suporte de pessoal de segurança influenciaram significativamente o clima de 

segurança das equipes de construção e que a cobrança por posturas seguras no trabalho seria 

mais útil do que a consciência e a mentalidade de segurança dos trabalhadores para melhorar a 

auto percepção dos mesmos. 

 

2.3.2.4 Tema: Liderança 

 

Nesta etapa, buscou-se analisar artigos que tenham sido desenvolvidos a partir do estudo 

de comportamentos e práticas adotados por lideranças e que tenham influência na gestão da 

segurança e saúde ocupacional. 

 

Quadro 7 – Artigos relacionados ao tema: Liderança 

Autores Título Periódico Ano 
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Tema: Liderança 

David Yoon kin 

Tong, Devinaga 

Rasiah, Xue Fa 

Tong, Kim Piew Lai 

Leadership empowerment behavior on 

safety officer and safety teamwork in 

manufacturing industry 

Safety Science 2015 

Tsung-Chih Wu, 

Shu-Hsuan Chang, 

Chi-Min Shu, Chien-

Tsun Chen, Chien-

Peng Wang 

Safety leadership and safety 

performance in petrochemical 

industries: The mediating role of safety 

climate 

Journal of Loss 

Prevention in the 

Process Industries 

2011 

Stacey M. Conchie, 

Susannah Moon, 

Malcom Duncan 

Supervisors engagement in safety 

leadership: Factors that help and 

hinder 

Safety Science 2013 

Beatriz Fernández-

Muñiz, José Manuel 

Montes-Peón, 

Camilo José 

Vázquez-Ordás 

Safety leadership, risk management 

and safety performance in Spanish 

firms 

Safety Science 2013 

Du Xuesheng, Sun 

Wenbiao 

Research on the relationship between 

safety leadership and safety climate in 

coalmines 

Procedia Engineering 2012 

Ros Serrano 

Antonio, Ortiz-

Marcos Isabel, 

Palomo Sánchez 

José Gabriel, 

Uruburu Colsa 

Angel 

A proposal for improving safety in 

construction projects by strengthening 

coordinators competencies in health 

and safety issues 

Safety Science 2013 

Cathy Sheehan, Ross 

Donohue, Tracey 

Shea, Brian Cooper, 

Helen De Cieri 

Leading and lagging indicators of 

occupational health and safety: The 

moderating role of safety leadership 

Accident Analysis & 

Prevention 

 

2016 

Fonte: O autor (2017). 

 

A partir dos artigos referentes ao tema “Liderança” foi criado mapa conceitual 

considerando os temas prevalecentes, conforme Quadro da Figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa Conceitual de Correlação entre o tema “Liderança” e artigos associados. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575


 

 

42 

    Fonte: O autor (2017). 

 

Yoon kin Tong et al. (2015) elaboram estudo que tem por objetivo avaliar a percepção 

dos oficiais da área de segurança e saúde ocupacional sobre o relacionamento entre o 

comportamento de empoderamento da liderança e a capacitação psicológica levados às equipes 

de segurança e de produção. A pesquisa foi realizada junto participantes recrutados junto ao 

Ministério de Recursos Humanos da Malásia. Os resultados indicaram um fraco relacionamento 

entre o empoderamento da liderança e o a capacitação psicológica dos oficiais. Além disso, os 

achados na capacitação psicológica foram parcialmente mediadas. Abordam situações e 

práticas em que a participação da liderança pode gerar resultados positivos de gestão, tais como: 

fornecimento de recursos, disponibilização de treinamentos, incentivos à participação dos 

empregados, acompanhameno das execução dos procedimentos e retorno sobre resultados.    

Wu et al. (2011) examinam a relação entre três varáveis latentes: liderança em 

segurança, clima de segurança e performance de segurança. A pesquisa foi realizada junto aos 

empregados de 23 plantas de uma indústria petroquímica em Taiwan, sendo observada uma 

amostra de 521 respostas randomicamente selecionadas. Os resultados indicaram que o modelo 

foi bem sucedido e que o clima de segurança media o relacionamento entre liderança de 

segurança e performance. O estudo demonstra claramente que na indústria petroquímica, a 

liderança em segurança tem um forte efeito direto sobre a performance de segurança. Para os 

autores, a escala de liderança em segurança que mede o comportamento seguro dos líderes são: 

coaching em segurança, cuidados de segurança e controle de segurança, isso inclui práticas 

como: realização de inspeções e verificações periódicas, fornecimento de recursos e 

treinamentos, participação em identifcação e investigação de falhas e acidentes, incentivo ao 

comprometimento com as questões de segurança. 

Conchie, Moon e Duncan (2013) consideram que os fatores que dão origem ao 

comportamento de liderança em segurança são pouco explorados e se propõem a desenvolver 

estrutura para identificar influências contextuais nos comportamentos de liderança em 

segurança de supervisores. O estudo feito a partir de pesquisa junto a 69 supervisores recrutados 

na indústria da construção civil da Inglaterra mostrou que sobrecarga de funções, demandas da 

produção, procedimentos formais e características da força de trabalho prejudicam o 

engajamento dos supervisores na segurança. Em contraste, apoio da organização e dos 

trabalhadores e percepção de autonomia, promoveram aumento no engajamento destes 

profissionais. Ao explorar essas questões concluem a necessidade de mais treinamento para 

supervisores em seu papel e o desenvolvimento de um ambiente de apoio mútuo entre os 
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supervisores das empresas do setor. Citam práticas de gestão como incentivo à participação de 

empregados e autonomia para atuar, como fatores de engajamento dos empregados em relação 

à gestão de segurança. Assim como, consideram as práticas de participação e acompanhamento 

por parte da liderança como fundamentais para a disseminação da cultura de segurança em uma 

organização. 

Fernández-Muñiz, Montes-Peon e Vázquez-Ordáz (2013) tiveram como objetivo 

estudar o papel da liderança em segurança e o gerenciamento proativo de riscos na melhoria da 

performance em segurança e saúde ocupacional. Os autores desenvolvem e testam um modelo 

em 188 organizações de diferentes setores, localizadas na Espanha, usando uma técnica do 

modelo de equação estrutural. Os resultados mostraram a importância do comportamento 

seguro dos empregados para a melhoria dos resultados em segurança ocupacional, assim como 

a importância da gestão proativa de riscos e da liderança na promoção do comportamento 

seguro. Esses achados são particularmente importantes para a gestão uma vez que geram 

evidências sobre os fatores que deveriam ser encorajados pelas empresas, a fim de reduzir os 

riscos e melhorar a performance em segurança. Citam como impotantes práticas: a avaliação e 

gerenciamento de riscos, elaboração e implementação de planos preventivos e procedimentos, 

acompanhamento contínuo do cumprimento de regras e padrões, comunicação ativa sobre 

aspectos de segurança,  treinamento e desenvolvimento de competências dos empregados. 

Xuesheng e Wenbiao (2012) estudam a relação entre a liderança para a segurança e o 

clima de segurança em minas de carvão. Os dados da pesquisa foram coletados em três minas 

de carvão na China mediante aplicação de 450 questionários para medir escala de liderança de 

segurança e clima de segurança. Os dados da pesquisa sugerem que o gerenciamento ativo da 

segurança afeta positivamente o treinamento e o clima de segurança, a motivação da liderança 

para a segurança afeta positivamente o comprometimento na segurança e o envolvimento no 

clima de segurança. Citam como aspectos importantes, as iniciativas para gerenciamento ativo, 

motivação, comprometimento, monitoramento e treinamento.   

Para Ros Serrano et al. (2013), a coordenação de saúde e segurança ocupacional é um 

processo de gerenciamento que requer certas competências que não são oriundas apenas de 

treinamentos técnicos e profissionais, mas tomando por base o ambiente de trabalho, requer o 

uso de estratégias e ferramentas que são relacionadas à experiência e habilidades pessoais. A 

partir da pesquisa realizada junto ao setor de construção civil da Espanha, são apresentadas 

quais as competências necessárias aos coordenadores de saúde e segurança. As conclusões do 

estudo, dão suporte à implementação de programas de treinamento que irão mostrar como 

fortalecer as competências necessárias e permitem que a escolha de coordenadores de saúde e 



 

 

44 

segurança considere as competências requeridas para a função. Citam como boas práticas da 

liderança para a implementação efetiva da cultura de segurança as visitas presenciais para 

observações, comunicações e reuniões e o estabelecimento de planos e regras.  

Chin-Shan e Chung-Shan (2010) argumentam que a pesquisa avalia as dimensões 

cruciais para a liderança em segurança em terminais operacionais de container. Foi realizada 

mediante coleta de 336 respostas de trabalhadores das cinco maiores operadoras de terminais 

de container de Taiwan. Fatores de conformação analisados identificaram três dimensões de 

liderança em segurança: motivação para a segurança, política de segurança e 

interesses/preocupações em segurança. Para avaliar tais dimensões, sugerem a adoção de ações 

de encorajamento, incentivo à participação de empregados, tomada de decisões e 

acompanhamento e preocupação com a melhoria contínua. 

Sheehan et al. (2016) realizaram pesquisa para buscar evidências empíricas de uma 

conexão entre indicadores proativos e reativos de saúde e segurança ocupacional e para 

investigar o efeito moderador da liderança de segurança na associação entre indicadores 

proativos e reativos. Os dados foram coletados de 3578 funcionários aninhados em 66 locais de 

trabalho Os resultados confirmaram uma associação entre os indicadores proativos e reativos, 

bem como o impacto moderador da liderança de segurança da média gerência. Concluem que 

a associação entre os indicadores fornece aos profissionais da área informações úteis para 

fundamentar esforços dentro das organizações para se afastar de um foco tradicional em 

indicadores reativos em direção a um foco preventivo nos principais indicadores. A pesquisa 

também destaca o importante papel desempenhado pelos gerentes médios e o valor do 

desenvolvimento de lideranças em segurança e saúde ocupacional  e do investimento no nível 

de gestão. 

2.3.2.5 Tema: Gestão 

 

Neste tópico foram analisados artigos que apresentaram pesquisas e estudos sobre 

práticas, elementos ou ferramentas que tenham sido implementadas para assegurar o controle 

sobre as operações e a melhoria de desempenho. 

 

Quadro 8 – Artigos relacionados ao tema: Gestão 

Autores Título Periódico Ano 

Tema: Gestão 
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Paul Swuste, Coen Van 

Gluijk, Walter Zwaard, 

Yvette Oostendorp 

Occupational safety theories, models and 

metaphors in the three decades since 

World War II, in the United States, 

Britain and the Netherlands: A literature 

review 

Safety Science 2014 

Wang Zhi-qiang, Gao 

Wei-ming 

The Study os Management Information 

System for Coal Mine Safety Quality 

Standardization 

Procedia 

Engineering 
2011 

Liu Ye-jiao, Cao 

Quing-gui, Wang Wen-

cai, Tian Zhi-chao, 

Huang Dong-mei 

Application and Development of Modern 

Safety Management System in Metallic 

and Non-matallic Mine 

Procedia 

Engeneering 
2011 

Patrick L. Yorio, Dana 

R. Willmer, Susan M. 

Moore 

Health and safety management systems 

trough a multilevel and strategic 

management perspective:  Theoretical and 

empirical considerations 

Safety Science 2015 

Björn Wahlström, Carl 

Rollenhagen 

Safety Management – A multi-level 

control problem 
Safety Science 2014 

Jason R. D. Edwards, 

Jeremy Davey, Kerry 

Armstrong 

Returning to the roots of culture: A 

review and re-conceptualisation of safety 

culture 

Safety Science 2013 

Teemu Reiman, Carl 

Rollenhagen 

Does the concept of safety culture help or 

hinder systems thinking in safety 

Accident Analysis 

and Prevention 
2014 

Andrew Hale, David 

Borys 

Working to rule, or working safely? Part 

1: A state of the art review 
Safety Science 2013 

Andrew Hale, David 

Borys 

Working to rule, or working safely? Part 

2: The management of safety rules and 

procedures 

Safety Science 2013 

Torstein Nesheim, Leif 

Jarle Gressgard 

Knowledge sharing in a complex 

organization:  Antecedents and safety 

effects 

Safety Science 2014 

Daniel Podgórski 

Measuring operational performance of 

OSH management system – A 

demonstration of AHP-based selection of 

leading key performance indicators 

Safety Science 2015 

Jimmie Hinze, Samuel 

Thurman, Andrew 

Wehle 

Leading indicators of construction safety 

performance 
Safety Science 2013 

Sergey Sinelnikov, Joy 

Inouye, Sarah Kerper 

Using leading indicators  to measure 

occupational health and safety 

performance 

Safety Science 2015 

Andrew Hale Why safety performance indicators? Safety Science 2009 

John Mendelloff, Bing 

Han, Lauren A. 

Fleishman-Mayer, 

Joseph V. Vesely 

Evaluation of process safety indicators 

collected in conformance with ANSI/API 

Recommended Practice 754 

Safety Science 2013 

K. Oien, I.B. Utne, I.A. 

Herrera 

Building Safety Indicators: Part 1 – 

Theoretical foundation 
Safety Science 2011 

K. Oien, I.B. Utne, R.K. 

Tinmannsvik, S. 

Massaiu 

Building Safety Indicators: Part 2 – 

Application, practices and results 
Safety Science 2011 

Hans Pasman, William 

Rogers 

How can we use the information provided 

by process safety performance indicators? 

Possibilities and limitations 

Journal of Loss 

Prevention 
2014 
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Heikki Laitinen, Marko 

Vuorinen, Antti Simola, 

Erkki Yrjänheikki 

Observation-based proactive OHS 

outcome indicators – Validity of the 

Elmeri method 

 

Safety Science 2013 

Gerbec, Marco 

Supporting organizational learning by 

comparing activities and outcomes of the 

safety-management system 

Journal of Loss 

Prevention in the 

Process Industries 

2013 

Mathew R. Hallowell, 

Jimmie W. Hinze, 

Kevin C. Baud, Andrew 

Welhe 

Proactive Construction Safety Control: 

Measuring, Monitoring, and Responding 

to Safety Leading Indicators 

American Society 

of Civil 

Engineering 

2013 

Espen Skogdalen, 

Ingrid B. Utne, Jan Erik 

Vinnem 

Developing safety indicators for 

preventing offshore oil and gas deepwater 

drilling blowouts 

Safety Science 2014 

Trond Kongsvik, Peter 

Almklov, Jorn Fenstad 

Organizational safety indicators: Some 

conceptual considerations and a 

supplementary qualitative approach 

Safety Science 2010 

Helen 

Lingard, Matthew 

Hallowell, Rico 

Salas, Payam Pirzadeh 

Leading or lagging? Temporal analysis of 

safety indicators on a large infrastructure 

construction project 

Safety Science 2017 

Lynda S. 

Robson, Selahadin 

Ibrahim, Sheilah Hogg-

Johnson, Ivan A. 

Steenstra, Dwayne Van 

Eerd, Benjamin C. 

Amick  

Developing leading indicators from OHS 

management audit data: Determining the 

measurement properties of audit data from 

the field 

 

Journal of Safety 

Reasearch 
2017 

Fonte: O autor (2017). 

 

Foi criado mapa conceitual a partir dos artigos referentes ao tema “Gestão”, conforme 

Quadro da Figura 5 abaixo. 
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Figura 5 – Mapa Conceitual de correlação entre o tema “Gestão” e artigos associados 
         Fonte: O autor (2017). 

 

Swuste et al. (2014) fazem revisão bibliográfica sobre as teorias, modelos e metáforas 

que foram desenvolvidas desde a 2ª Guerra Mundial sobre a gestão de segurança ocupacional. 

Descrevem que modelos de análise de causa de acidentes foram desenvolvidos, gerando foco 

sobre as causas dos acidentes e sobre a sua prevenção, mudando gradualmente o 

comportamento da vítima, por meio da observação de aspectos relacionados à gestão da 

execução das tarefas. Concluem afirmando que o aumento da complexidade no domínio militar 

e da indústria de processo, logo após a Segunda Guerra Mundial, inicia um movimento para 

aumentar a confiabilidade do sistema, levando a um número de técnicas de segurança baseadas 

não em pesquisas sistemáticas, mas numa coleção codificada de experiências práticas e 

argumentam que a abordagem da influência sobre o comportamento humano era mais fácil e 

barata que a adaptação das plantas de processo, ambiente e maquinário, daí a usual ênfase no 

erro humano que facilitava a culpabilidade da forma mais fácil. Argumentam que o 

conhecimento dos trabalhadores sobre as práticas de gestão é importante ferramenta para a 

gestão da segurança e citam práticas que consideram fundamentais, como observações sobre 

falhas, posturas ergonômicas e cumprimento de padrões.  

Zhi-qiang e Wei-Ming (2011) apresentam metodologia de desenvolvimento de sistema 

de informções para avaliar a padronização de segurança e qualidade nas minas de carvão da 

China. Segundo os autores, em minas de carvão, a gestão da qualidade e a gestão da segurança 

complementam uma a outra. Concluem que o sistema desenvolvido tem grande significância 

para melhorar os níveis de gestão da segurança das minas. Relacionam como prática importante 

a avaliação da efetiva implementação dos procedimentos e dos treinamentos realizados. 

Ye-jiao et al. (2011), baseados na filosofia de padronização da segurança na mineração 

e na moderna gestão da segurança, os autores desenvolveram um “moderno softawre de gestão 

da segurança” que é principalmente usado em minas à céu aberto, o qual tem suas funções 

analisadas e observadas suas vantagens, como soluções para a insuficiência de informações de 

segurança, a transmissão destas informações, a facilitação do “feedback” entre as partes e a 

geração de informações confiáveis para acompanhamento. Relatam diversas práticas que 

compõem a estrutura do Sistema desenvolvido e fornecem dados para o mesmo, tais como: 

avaliações de riscos, educação e treinamento em segurança, verifcações de segurança, 

auditorias, investigações de acidentes e monitoramento de resultados.  
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Yorio, Willmer e Moore (2015) têm como objetivo primário entender melhor os 

sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional a partir de uma perspectiva teórica e 

empírica, onde as estratégias de gestão implementadas por meio das práticas e procedimentos 

muitas vezes não são compreendidos pela força de trabalho. Para medir a eficácia dos sistemas 

de gestão, eles buscaram a distinção entre as estratégias dos sistemas de gestão de saúde e 

segurança ocupacional, a implementação dos mesmos e a percepções da força de trabalho a 

respeito do desses sistemas, adotando uma perspectiva multi nível. Os autores propõem um 

modelo conceitual que diferencia a estratégias da implementação e estabelece a extensão em 

que a implementação preserva as práticas, procedimentos e programas conforme planejados na 

estratégia. Identificaram três constructos que mediam as relações entre os sistemas de gestão 

organizacionais, sua implementação e sucesso: liderança de membros da força de trabalho, 

valores organizacionais e percepções e interpretações da força de trabalho em relação ao 

sistema de gestão. A partir de suas argumentações entende-se que práticas relacionadas a 

verificação do cumprimento e efetiva implementação das ações de segurança planejadas sejam 

importantes istrumentos de gestão.  

Whalström e Rollenhagen (2014) argumentam que as atividades de gerenciamento de 

segurança são construídas tomando-se como base o homem, a tecnologia e os sistemas 

organizacionais e de informações, a fim de assegurar a continuidade operacional. Eles observam 

de maneira mais profunda os conceitos da teoria do controle para investigar suas relações com 

o gerenciamento da segurança. Citam que os modelos desenvolvidos focam no desenho de 

controles e nas avaliações de segurança e propõem um conceito que olhe adiante, provendo 

ideias que sugiram requisitos e desenhos melhores. Citam aspectos primordiais para a gestão 

da segurança, tais como: avaliação de riscos, comunicação e feedback das ações e investagações 

de falhas e acompanhamento e padronização das melhores práticas internas.  

Edwards, Davey e Armstrong (2013) argumentam que apesar de significativas 

pesquisas, existe pouco acordo em relação a como definir a cultura de segurança ou o que isto 

compreende, e muitas das pesquisas sobre cultura de segurança trazem nada mais que 

estratégias de gerenciamento da segurança em comum. Eles citam que existe uma confusão 

entre os conceitos de cultura de segurança e de cultura organizacional e existe a necessidade de 

discutir mais profundamente como estes conceitos podem ser aplicados à cultura de segurança. 

Finalmente, propõem uma contextualização sintética da cultura de segurança, a qual pode ser 

usada para prover mais profunda e prática aplicabilidade da cultura de segurança, por meio do 

aumento do entendimento das interações entre as variáveis culturais e contextuais em um dado 

ambiente de trabalho e o efeito que eles têm na segurança. Citam como práticas importantes 
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para a cultura de segurança, a existência de sistemáticas para identificar e atuar sobre falhas e 

para verificar o nível de implementação dos procedimentos estabelecidos.  

Reiman e Rollenhagen (2014) fazem revisão bibliográfica dos vários usos do conceito 

de cultura de segurança e tentam fazer um contraponto em relação ao conceito estabelecido de 

que a cultura de segurança representa a visão sistêmica da segurança.  Argumentam que o 

conceito de segurança abrange os fatores humanos, tecnológicos, organizacionais e culturais e 

estes devem ser entendidos como elementos de interação mútua. Os autores defendem que o os 

modelos de cultura de segurança devam considerar primordialmente os fatores humanos e 

organizacionais como de maior relevância que os tecnológicos e apresentam recomendações de 

como tornar a cultura de segurança mais sistêmica. Argumentam que fatores como 

comportamentos, crenças, atitudes, percepções sejam submetidos a verificações para avaliar o 

nível de implementação da gestão da segurança. 

Para Hale e Borys (2013), existem dois paradigmas nos sistemas de gestão da segurança, 

a utilização da padronização das instruções de trabalho como ação limitadora de ações 

individuais e desta forma geradora de previsibilidade para as operações ou a padronização das 

instruções de trabalho como fonte inibidora do desenvolvimento de melhorias e da agregação 

de conhecimentos a serem incorporados pelos trabalhadores. Os autores retratam dois modelos 

distintos, onde o primeiro prevê que as regras são essencialmente estáticas e somente devem 

ser modificadas quando as atividades mudarem significativamente, devendo as mesmas, serem 

documentadas e passadas para a força de trabalho mediante treinamentos, sendo ainda 

consideradas regras estabelecidas de cima para baixo na hierarquia das empresas. O segundo 

modelo prevê que os procedimentos escritos tem limitações naturais de abrangência, já que não 

todas as especificidades conseguem ser retratadas inteiramente, e desta forma incentiva o 

adoção das práticas específicas desempenhadas pela força de trabalho no decorrer das 

atividades, servindo como complemento para as regras genéricas já documentadas, se tornando 

um modelo mais participativo e onde os trabalhadores tem mais liberdade de atuação. A 

principal contribuição do artigo foi a busca pela identificação de eventuais forças e fraquezas 

de cada modelo e a figura que emergiu é uma diferença substancial entre a realidade do trabalho 

e suas rotinas e a abstração dos procedimentos escritos que supõem-se para regular a atividade 

e torná-la segura. O desafio é desenhar regras que sejam dinâmicas que tenham foco no 

gerenciamento do processo mediante monitoramento e mudança, ao invés de unicamente na 

elaboração e comunicação de regras.  

A partir da revisão bibilográfica feita no artigo anterior “Working to rule, or working 

safely? Part 1: A state of the art review”, Hale e Borys (2013) propõem uma estrutura de 
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gerenciamento de regras que tentam abstrair o melhor dos dois modelos estudados, um que trata 

as regras como estáticas e que estabeleçam limites de atuação e o outro que entende as regras 

como dinâmicas e os executantes das ações como experts que opinam e melhoram os 

procedimentos.  Os autores buscam reconciliar essas duas visões tratando o monitoramento e a 

melhoria como o ponto central do processo de gerenciamento de regras. Embora não sejam 

capazes de determinar a prevalência de um modelo sobre o outro, apresentam como conclusão 

que o modelo de regras documentadas é mais aplicável a organizações cujas forças de trabalho 

sejam menos capacitadas ou comprometidas ou cujas tarefas envolvam muitos riscos 

inesperados, enquanto o modelo dinâmico seria mais apropriado para profissionais de alta 

competência, tais como pilotos e cirurgiões. Também concluem que o modelo de regras rígidas 

ainda é o mais utilizado na maioria das empresas, mas que muitas delas começam a se abrir 

para a adoção de flexibilizações que permitam dinamizar o processo de elaboração de regras e 

procedimentos.  Contribuem fortemente com citações de práticas relacionadas a realização de 

treinamentos, avaliação destes e incentivo à participação no sistema de gestão. 

Nesheim e Gressgärd (2014) defendem que sob a perspective da segurança, a troca de 

experiências e informações dentro e entre departamentos, organizações e limites geográficos é 

importante, já que um valioso conhecimento pode residir em diferentes unidades 

organizacionais e localidades, e a habilidade em aprender a partir das falhas depende da 

eficiência das trocas de experiência. Concluem que os resultados mostram que experiência de 

trabalho, treinamento, motivação intrínseca, autonomia de trabalho, localização e suporte de 

gestão influenciam o comportamento de compartilhamento de conhecimento.  

Para Podgórski (2015), os sistemas de segurança e de gestão de saúde ocupacional no 

trabalho têm sido implementados em numerosas empresas em todo o mundo desde meados da 

década de 1980, mas as partes interessadas ainda têm expectativas sobre uma melhor prevenção 

de lesões e doenças profissionais e na melhoria das condições de trabalho, fato que sugere que 

novas abordagens são necessárias para assegurar a eficácia da gestão de saúde e segurança 

ocupacional, incluindo o desenvolvimento de novos métodos que venham a facilitar a medição 

e melhoria genuína das práticas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Realizou revisão 

da literatura sobre os principais indicadores de desempenho de segurança proativos, fornecendo 

justificativas para a elaboração de um número relativamente pequeno de indicadores chave de 

desempenho para medir saúde e segurança no trabalho. Segundo o autor, a revisão de literatura 

indica que a principal razão para tal estado de coisas não é nem o próprio conceito da sistemática 

gestão da saúde e segurança do trabalho, nem a estrutura de modelos de sistema, mas sim a 

abordagem formal e frequentemente burocrática e o uso intensivo de documentos nas empresas, 
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organismos de certificação e equipes de auditores para assegurar o cumprimento de tais 

sistemas com os critérios pertinentes, sem considerar devidamente os aspectos de segurança e 

saúde no desempenho desses sistemas. Segundo o autor, o objetivo do artigo foi demonstrar a 

aplicação do método da análise de hierarquização de processos para a seleção dos indicadores 

chave que deveriam medir o desempenho de saúde e segurança do trabalho. O conjunto 

proposto de indicadores chave deve ser adaptado a condições específicas de uma empresa, tais 

como o tamanho, o setor da indústria, tipos de perigos que ocorrem, ou o maturidade dos 

processos de gestão da saúde e segurança do trabalho. Conclui afirmando que a implementação 

destes tipos de indicadores poderiam prover aos gerentes uma fotografia sintética e concisa da 

performance do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, permitindo respostas mais 

rápidas e efetivas a sinalizações precoces de irregularidades identificadas entre os diversos 

atores e processos do sistema de gestão. Citam como práticas a serem adotadas pelas empresas, 

o monitoramento de treinamentos realizados, verificações de cumprimento de regulamentos e 

procedimentos e auditorias. 

Hinze, Thurman e Whele (2013) argumentam que o conceito de utilização de 

indicadores proativos de desempenho de segurança é introduzido com um claro contraste em 

relação aos indicadores de resultado, caracterizando os indicadores proativos de segurança 

como um conjunto de medidas selecionadas que descrevem o nível de efetividade do processo 

de segurança. Para eles os indicadores proativos de desempenho de segurança são medidas do 

processo de segurança aplicados a trabalhos de construção, enquanto indicadores de resultado 

referem-se aos resultados da segurança, ou seja, a extensão da ocorrência de acidentes de 

trabalho. Citam que diferentes métricas são requeridas para prever o desempenho futuro da 

segurança e é quando os indicadores proativos podem ser bastante úteis. Definem que existem 

indicadores proativos tanto passivos quanto ativos, sendo os passivos aqueles em que o 

monitoramento é realizado sobre aspectos observados ao longo de um período mais  prolongado 

de tempo, enquanto os indicadores proativos ativos seriam aqueles em que o monitoramento 

permitiria a tomada de ações corretivas instantâneas ou de rápida correção. Os autores também 

sugerem critérios para seleção e utilização de indicadores proativos eficazes. Concluem 

argumentando que qualquer empresa que abrace verdadeiramente a filosofia do acidente zero 

deveria considerar o uso de outras medidas que não os tradicionais indicadores reativos de 

resultado de segurança, já que com este tipo de indicador, as necessidades de mudança no 

programa de segurança não são percebidas até a ocorrência de lesões e doenças. Logo uma 

abordagem diferente deve ser observada, e a adoção de indicadores proativos é uma alternativa 

a ser considerada. Citam as práticas monitoramento da realização de treinamentos, auditorias, 
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reuniões com as equipes e obersvações de campo realizadas pelas equipes, como ferramentas 

para o desenvolvimento de indicadores. 

Sinelnikov, Inoouye e Kerper (2015) argumentam que o estudo foi realizado para 

avançar no estado do conhecimento e das práticas em relação ao tema do uso de indicadores 

proativos para medir a saúde e segurança no trabalho (SST) no desempenho das organizações. 

Os objetivos de investigação específicos foram: (1) descrever a medida em que os profissionais 

de saúde e segurança do trabalho entendem os indicadores; (2) explorar as práticas 

organizacionais referentes ao rastreamento, análise e aplicação de informações fornecidas pelos 

indicadores para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho; e (3) identificar as 

barreiras e os fatores que permitem a utilização de indicadores proativos. Os resultados sugerem 

várias características importantes que indicadores proativos eficazes precisam possuir e 

descrevem os fatores modificáveis que podem ser correlacionados com tais características. No 

geral, o estudo defende o contínuo esforço para melhorar o acesso à investigação e 

conhecimento prático entre os profissionais de saúde e segurança do trabalho, bem como os 

seus líderes executivos que procuram demonstrar a melhoria contínua das estratégias de 

medição de desempenho. Citam como práticas que permitem o desenvolvimento de métricas 

para a definição de indicadores, as auditorias, reuniões, verificações de engajamento, iniciativas 

para ações corretivas e observações de comportamento dos empregados. 

Hale (2009) defende uso de indicadores que apontem para tendências válidas e 

confiáveis dos processos; permitam a tomada de decisão, de modo que sejam percebidas as 

relações causais de danos causados e possam ser adotadas correções que tornem os processos 

mais seguros; sejam reconhecidos como importantes sinalizadores pelas pessoas que o 

acompanham, de forma que as ações possam ser feitas no seu devido tempo. Defende também 

que os indicadores proativos possam mostrar correlação com os indicadores reativos, como 

prova para os gerentes, força de trabalho e entidades reguladoras, de que são ferramentas 

válidas. Faz também uma breve análise dos principais modelos usados para a definição e uso 

de indicadores e determina os critérios mínimos que os indicadores devem atender, afirmando 

que são similares aos objetivos de uma pesquisa: validade, confiabilidade, sensibilidade, 

representatividade, abertura para vieses e custo-efetividade. Conclui afirmando que um dos 

maiores problemas com indicadores que são utilizados como base para recompensas e punições, 

é que os gestores aprendem a manipulá-los e assim contribuem para uma eventual falsa 

sensação de segurança. Propõe como solução para isto, alterar os indicadores e metas em 

intervalos, de modo a que eles tenham de começar o processo de manipulação novamente. 
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Mendelloff et al. (2013) desenvolvem estudo a pedido do Departamento de Investigação 

de Segurança Química e perigos dos Estados Unidos, examinando alguns dos usos possíveis 

das métricas de eventos de segurança dos processos propostos pelo American Petroleum 

Institute e publicado como ANSI / API Prática 754. Foram examinadas muitas fontes para tentar 

estimar que o número provável de eventos de segurança de processo acontecidos em Refinarias. 

Em seguida, foram comparadas taxas, tanto ao longo do tempo quanto em relação à instalações 

e firmas. Defendem que  para indicadores de segurança de processo uma questão-chave é saber 

se, em um período de tempo relevante, existem casos suficientes de ocorrências sendo 

contabilizadas para ser possível estimar significativamente uma taxa de incidência. Os 

indicadores selecionados devem ser verdadeiros precursores ou preditores de eventos graves, e 

seu poder estatístico deve ser suficiente para permitir que os tipos de comparações possam gerar 

melhorias de desempenho. Contribuem para a dissertação, ao explicitarem a necessidade de 

geração de dados e informações que permitam medir o desempenho de um processo relacionado 

à segurança e o quanto isso pode ser benéfico para os resultados das empresas. Citam como 

práticas originadoras de dados e informações a elaboração de relatórios de investigação de 

acidentes e a realização de treinamentos. 

Oien, Utne e Herrera (2011) estabelecem a base teórica para o desenvolvimento de 

indicadores utilizados como alertas precoces de acidentes graves. Relatam que extenso trabalho 

sobre indicadores têm sido realizado, e isso poderia e deveria ter sido melhor utilizado pela 

indústria, por exemplo, concentrando-se mais sobre os principais indicadores de risco, e menos 

nos indicadores de segurança pessoais. Eles focam basicamente em indicadores de segurança e 

risco que sejam mensuráveis, sejam atualizados periodicamente e sejam referentes a 

determinados aspectos da segurança especificamente selecionados. Concluem que recentes 

discussões sobre indicadores de segurança têm-se centrado na distinção entre indicadores 

proativos e indicadores de resultado, e que os indicadores proativos devem estar orientados para 

o monitoramento ativo ou preventivo. Citam diversas práticas que podem originar o 

desenvolvimento destes indcadores, como avaliação dos riscos, investigação de acidentes e 

falhas e avaliação do comprometimento e consciência em relação à segurança. 

Na segunda parte do artigo, Oien, Utne e Tinmannsvik (2011) desenvolvem pesquisa 

tomando como base as operações de exploração e produção de petróleo no Mar de Barents, na 

Noruega. O objetivo do artigo é descrever o desenvolvimento de alertas precoces na forma de 

indicadores. Além disso, o documento inclui uma visão geral do status atual de alertas precoces 

de acidentes em outras grandes indústrias, tais como: a indústria de energia nuclear, a indústria 

de processo químico, de aviação. Experiências destas indústrias, incluindo as lições aprendidas 
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a partir de grandes acidentes recentes, têm sido utilizadas como insumo importante para o 

desenvolvimento de indicadores de alerta precoce. Concluem que devem ser utilizados 

concomitantemente diferentes métodos, tanto os relativos a eventos negativos, tais como falhas 

e incidentes, quanto os relativos a eventos positivos, ou seja, fatores que criam segurança contra 

fatores que ameaçam a segurança. Citam como práticas que subsidiam a formação de 

indicadores de segurança as inspeções de segurança nos locais de trabalho, auditorias e 

treinamentos. 

Pasman e Rogers (2014) consideram que para o progresso da segurança na indústria, 

indicadores de desempenho de segurança de processo são indispensáveis. No entanto, 

consideram que existem alguns desafios envolvidos com a interpretação dos resultados dos 

indicadores. Muitas vezes o detalhamento excessivo deturpa a visão geral, enquanto por outro 

lado a não percepção dos detalhes pode gerar uma falsa impressão de segurança. Os autores não 

tratam de aspectos relacionados aos riscos de tarefas, mas sim riscos de processo, apontando a 

necessidade de se relacionar indicadores para o nível de risco da planta de processo. Parece 

possível relacionar as taxas de falhas técnicas com fatores de risco agindo sobre o tempo de 

duração e tomar medidas antes que algo venha a ocorrer. Enquanto originário da má concepção, 

operação, manutenção, ou negligência, esses fatores de risco são influenciadas em segundo 

plano, por fatores organizacionais, gerenciais e humanos, que são objeto de indicadores de 

monitoramento. Concluem que a partir da introdução de indicadores de segurança do processo, 

eventuais mudanças para proatividade e prevenção de perdas serão possíveis. Indicam que 

estudos em outras áreas, como na aviação e manutenção de plataformas offshore parecem 

caminhar na mesma direção. Citam práticas como inspeções, treinamentos, comunicações e 

verificações da competência das equipes como bases para a obtenção de dados que possibilitem 

a definição de indicadores de gestão da segurança. 

Laitinen et al. (2013) defendem que a falta de indicadores proativos eficazes são 

provavelmente o maior problema enfrentado na gestão da saúde e segurança do trabalho nos 

dias de hoje, já que entendem que a maioria dos indicadores proativos apresentados em guias 

de saúde e segurança do trabalho e documentos de pesquisa são, de fato, indicadores de 

atividade, ou seja, eles indicam o que está sendo feito na organização. Defendem que o uso de 

indicadores de atividade é comum em sistemas de gestão burocráticos, e que nas organizações 

modernas o foco deve ser em resultados, de modo que os funcionários possam usar a sua própria 

capacidade de inovação para alcançar metas definidas. Entendem que indicadores de resultados 

em tempo real são necessários, a fim de que sejam capazes de controlar e melhorar a eficácia 

das atividades relacionadas a saúde e segurança do trabalho. Também defendem que a 
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observação de normas é uma alternativa promissora para monitorar o nível de segurança de uma 

organização. Citam as inspeções e observações de campo como as práticas mais indicadas para 

a obtenção de informações relevantes para controlar as operações e o ambiente de trabalho. 

Gerbec (2013) desenvolve abordagem para apoiar a aprendizagem organizacional de 

monitoramento proativo de deficiências reveladas por meio da observação das atividades e em 

investigações de incidentes. A abordagem baseia-se em cinco etapas principais: i) 

Implementação do processo de investigação do incidente, ii.) Monitoramento das atividades 

preventivas de segurança utilizando várias ferramentas, iii) Identificação dos resultados de 

segurança, incluindo a análise de causa raiz, iv.) Comparação das observações das atividades 

com os resultados, de modo a revelar deficiências latentes, bem como às relações de prova, v.) 

Novo método para indicador universal é proposto para melhorar a aprendizagem 

organizacional. Segundo o autor, o estudo de caso permite a demonstrar as relações entre as 

observações das atividades preventivas (indicadores) e os resultados das observações (causas 

raiz / deficiências de indicadores) e vice-versa. Conclui que essa comparação é suficiente para 

justificar o desenvolvimento dos indicadores de desempenho de segurança preventivos. 

Finalmente, sugere adoção de categorias de indicadores de gestão universais. Cita as 

observações de campo como ferramentas fundamentais monitorar a eficácia das medidas de 

controle. 

Hallowell et al. (2013) defendem o desenvolvimento de medições das práticas 

preventivas de segurança durante a fase de construção de empreendimentos, a fim de apontar 

respostas positivas antes da ocorrência de lesões. Argumentam que existe pouco estudo sobre 

estes métodos e que buscaram desenvolver sua metodologia com os seguintes objetivos: 

identificar claramente e definir elementos da gestão de segurança que possam ser medidos e 

monitorados durante a fase de construção, descrever requisitos para medição, monitoramento e 

resposta, e descrever ações de gerenciamento específicas para quando os indicadores não 

atingirem os valores desejáveis. Concluem, afirmando que resultados positivos podem ser 

esperados caso os fornecedores adotem estes métodos de controle da segurança no setor da 

construção. Citam como práticas de gestão relavantes, as inspeções e observações de campo, 

práticas de incentivo à participação dos empregados, treinamentos e realização de reuniões 

antes da realização das tarefas. 

Skogdalen, Utne e Vinnem (2014) desenvolvem artigo focando em acidentes 

relacionados a problemas de segurança sistêmica na indústria de perfuração de campos de 

petróleo em águas profundas. O artigo apresenta informações e indicadores do Nível de Risco 

do Projeto na Noruega, relacionada com o clima de segurança, barreiras e incidentes 
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indesejados. Segundo os autores, o foco dos indicadores de perigo em projetos é nas instalações 

de produção, ao passo que apenas um número limitado de indicadores de incidentes e 

indicadores de barreira estão relacionadas com unidades de perfuração. Segundo os autores, 

atualmente, o desenvolvimento e acompanhamento de indicadores de segurança na indústria de 

óleo e gás parece ser limitado a uma pequena lista de indicadores “aceitos”, mas existe a 

necessidade de acompanhamento mais amplo e maior compreensão. Sugerem a adoção de 

indicadores que incluam as práticas de trabalho, nível de competência, supervisão e 

gerenciamento, documentação e ambiente de trabalho. Concluem sugerindo indicadores 

relacionados a bom planejamento, custos, aspectos operacionais, incidentes, resposta dos 

operadores e ao estado de segurança dos equipamentos críticos. 

Kongsvik, Almklov e Fenstad (2010) discutem as maneiras como os indicadores podem 

representar qualidades organizacionais em relação à segurança e como uma abordagem 

qualitativa pelo método Condições Operacionais de Segurança podem ser um complemento e 

ajudar a melhorar a segurança. O clima de segurança e a análise de riscos são discutidos como 

métodos que podem construir e avaliar indicadores de qualidade em relação à segurança 

organizacional. Relatam que o método das Condições Operacionais de Segurança e outras 

abordagens qualitativas semelhantes podem capturar a complexidade das condições 

organizacionais, auxiliar a aprendizagem organizacional e oferecer uma ferramenta para gestão 

de riscos. Estruturam o método com os seguintes fatores: práticas de trabalho (como as tarefas 

de trabalho são normalmente feitas); competência (conhecimentos e habilidades que 

contribuam para a performance de trabalho e para a solução de problemas); procedimentos e 

documentação (as instruções e orientações que descrevam as operações e rotinas); comunicação 

(disseminação de informações e diálogos sobre as tarefas de trabalho); carga e ambiente de 

trabalho (tempo e recursos disponíveis e condições ambientais de trabalho); gerenciamento 

(planejamento, coordenação, acompanhamento e atividades de melhoria) e gerenciamento de 

mudanças (supervisão e controle de mudanças técnicas, operacionais e organizacionais).  

Lingard et al (2017) coletaram e analisaram dados de desempenho de segurança ao 

longo de um período de cinco anos, em um grande projeto de infra estrutura australiano. Foram 

avaliadas relações temporais entre os indicadores de desempenho de segurança medidos no 

projeto, incluindo os indicadores tradicionais reativos. O objetivo da pesquisa foi descobrir 

relacionamentos dependentes do tempo e explorar relações causais entre indicadores. A análise 

revelou interações complexas entre os indicadores de segurança ao longo do tempo. Os 

principais indicadores proativos se revelaram atraso em relação à taxa de freqüência de lesão 

total do projeto. Esta descoberta sugeriu uma relação cíclica entre as ações de gestão 
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relacionadas à segurança e a taxa de incidentes de segurança. Segundo os autores, é improvável 

que este relacionamento cíclico produza uma melhoria sustentada à longo prazo no desempenho 

da segurança. Os resultados indicam que os pressupostos associados ao uso de indicadores 

proativos devem ser reconsiderados, uma vez que as descobertas desafiam a suposição de que 

os indicadores proativos medidos em um ponto no tempo podem prever resultados de segurança 

em um ponto posterior. 

Para Robson et al. (2017), as auditorias de gerenciamento de segurança e saúde 

ocupaciona são um meio de obter dados que podem servir como indicadores. O estudo 

desenvolvido pelos autores buscou respostas sobre a capacidade dos resultados das auditorias 

poderem prever futuras reivindicações de compensação pelos trabalhadores. A amostra 

consistiu em dados de auditoria e reclamações de 1240 empresas que completaram uma ou duas 

auditorias de gerenciamento de SST durante 2007-2010. A capacidade das pontuações de 

auditoria para prever dados de reivindicações subseqüentes não pôde ser estabelecida, uma vez 

que as pontuações de auditoria geralmente não são preditivas para reivindicações subsequentes. 

As análises das propriedades de medição dos dados de auditoria podem informar os tomadores 

de decisão sobre o funcionamento de um programa de auditoria, possíveis direções futuras e o 

uso adequado de dados de auditoria, mas possuem limitações. Concluem que os tomadores de 

decisão devem ser cautelosos no uso de pontuações de auditoria como indicadores proativos, 

na ausência de dados empíricos de apoio. 
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3 METODOLOGIA 

 

A realização desta pesquisa contemplou uma extensa revisão da literatura nas bases 

Scopus e SciELO e no Banco de Teses e Dissertações da Capes, a fim de obter o suporte teórico 

necessário ao estudo e identificar nos textos revisados, critérios alinhados aos objetivos do 

trabalho proposto. Durante a elaboração do questionário aplicado aos especialistas em gestão 

de segurança e saúde do trabalho, foram escolhidos os critérios mais adequados a estes 

objetivos. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A natureza da pesquisa realizada nesta dissertação é de uma pesquisa aplicada, tendo 

sido desenvolvida a partir da busca de soluções reais para os problemas pesquisados, gerando 

informações para a aplicação prática do conhecimento e soluções para os problemas 

específicos. Segundo Gil (1999), a pesquisa aplicada preconiza a geração de conhecimentos 

para aplicação prática na solução de problemas específicos, envolvendo os fatos verdadeiros 

obtidos na pesquisa e o conhecimento dos interesses locais. 

O propósito é de uma pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória objetiva maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Contempla levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Explora novos fatos ou situações desconhecidas. Assume, em geral, as formas de Pesquisas 

Bibliográficas e Estudos de Caso (GIL, 1991). 

Segundo a categorização proposta por Vergara (2008), esta pesquisa pode ser 

considerada exploratória, gerando um conjunto de situações problemáticas e questões 

relacionadas à gestão de segurança e saúde ocupacional que permitiriam o desenvolvimento de 

sistemáticas proativas de gerenciamento. Desta forma, pode-se afirmar que as práticas 

pesquisadas foram investigadas qualitativamente. Para Demo (2000), as metodologias 

qualitativas são geralmente consideradas como pesquisa participante, pesquisa ação, 

levantamento feitos através de questionários abertos ou diretamente gravados, história oral, 

análises de grupo. 

 A amostra adotada nesta pesquisa é não probabilística e a  amostragem da população 

caracteriza-se como sendo do tipo por conveniência. É também uma pesquisa não-experimental, 

uma vez que busca analisar situações de interesse específico. 
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É uma pesquisa bibliográfica, documental e participante. Segundo Gil (1991), a 

pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente 

de livros, artigos de periódicos e material disponibilizado na Internet. A pesquisa documental é 

sempre que elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico; a pesquisa 

participante ocorre a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações 

investigadas. 

 

 

3.2 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 
 

O objeto de estudo são as práticas para monitoramento da eficácia das medidas 

estabelecidas para controlar os riscos de segurança e saúde a que os trabalhadores estão 

expostos durante a realização de suas tarefas laborais cotidianas. 

As práticas de gerenciamento de riscos de tarefas preconizam a identificação de 

situações ou elementos presentes ao longo da realização das tarefas que possam causar efeitos 

inesperados sobre a integridade dos trabalhadores e o planejamento e implementação de ações 

que assegurem a realização da tarefas de forma controlada, diminuindo a possibilidade de 

ocorrências indesejadas, tais como: lesões e doenças ocupacionais. 

Embora muitas empresas adotem o gerenciamento de riscos como uma ferramenta de 

gestão importante em suas operações, muitas vezes o monitoramento da eficácia das medidas 

implementadas para controlar os riscos das tarefas é negligenciado ou realizado de forma 

reativa, ou seja, monitora-se apenas a ocorrência dos acidentes ou a incidência de doenças 

depois que estas se consumaram.  

A análise das melhores práticas de monitoramento proativo pretende apresentar uma 

opção a este método, permitindo identificar práticas para verificar a efetiva implementação das 

ações planejadas e dar subsídios para o desenvolvimento de indicadores proativos oriundos 

destas práticas que possam ser relevantes à gestão de segurança e saúde do trabalho. 

Dentre as medidas de controle de riscos normalmente adotadas, podem ser citadas: 

 

 Procedimentos e instruções de trabalho; 

 Planejamento e liberação de áreas de trabalho momentos antes da realização da tarefa; 

 Treinamentos e cursos de capacitação; 

 Práticas de conscientização dos empregados para a tarefa a ser executada; 
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 Realização de exames médicos periódicos e antes da realização das tarefas para 

verificação da aptidão do empregado para aquela tarefa naquele dado momento; 

 Manutenção periódica de equipamentos e ferramentas; 

 Qualificação de fornecedores e prestadores de serviços; 

 Práticas de monitoramento do cumprimento dos procedimentos e instruções de trabalho; 

 Avaliação qualitativa periódica dos níveis de exposição dos trabalhadores aos agentes 

presentes no ambiente de trabalho. 

 

No entanto, o cumprimento destas medidas depende na maioria das vezes do 

comprometimento e comportamento do próprio trabalhador. Caso não se identifiquem as 

medidas que estão deixando de ser cumpridas e as razões que levam o trabalhador a descumpri-

las, o gerenciamento dos riscos estará incompleto, deixando lacunas que mais cedo ou mais 

tarde levarão a acidentes e doenças do trabalho.  

Logo, a pesquisa visa identificar práticas de gestão que possam ser observadas e 

medidas para permitir que as empresas possam verificar tais situações de forma prematura e, 

consequentemente, atuar para a correção de rumos bem antes que estes eventuais desvios 

comportamentais se transformem em eventos indesejados e até mesmo em fatalidades.  

Neste contexto, a escolha do método foi direcionada para a busca da solução do 

problema de pesquisa e das respostas às questões pesquisadas e respectivos objetivos gerais e 

específicos.  

A pesquisa de campo foi considerada a opção mais apropriada, uma vez que o objetivo 

do estudo foi obter informações especializadas que permitam identificar as melhores práticas 

de gestão para monitoramento da eficácia de medidas de controle de segurança e saúde 

ocupacional, por intermédio de entrevistas estruturadas, a fim de analisar as questões envolvidas 

com base no referencial teórico. Como estratégia de pesquisa escolhida, a pesquisa de campo 

permite a coleta de dados e a investigação objetiva das análises destes. 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas 

pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (GIL, 2007). 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de 
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diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) 

(FONSECA, 2002). 

Para subsidiar a pesquisa de campo, foi realizada extensa revisão da literatura, conforme 

descrito no Capítulo 2, fato determinante para a definição do tema, problema e objetivos da 

pesquisa, mediante realização de pesquisa bibliográfica nos mecanismos de busca disponíveis 

no Portal Periódicos Capes. Segundo Gray (2012), a revisão bibliográfica descreve a história 

do tema e as principais fontes bibliográficas, ilustrando questões centrais e refinando o foco da 

pesquisa de maneira que possa acabar levando a uma ou mais perguntas de pesquisa. 

A partir da leitura dos artigos e da definição do problema, foi definido o estudo dos 

temas que deveriam ser observados na gestão de segurança e saúde do trabalho para buscar o 

monitoramento e avaliação proativa da eficácia de medidas e ações estabelecidas para 

prevenção da segurança e saúde dos trabalhadores.  

Depois, inicia-se a etapa de construção do instrumento para coleta de dados, 

selecionando-se as práticas de gestão de maior relevância para o monitoramento proativo da 

eficácia das medidas de controle de segurança e saúde ocupacional, tendo como base citações 

e referências presentes nos artigos associados aos cinco temas apresentados no Capítulo 2: 

Avaliação de Riscos, Análise de Acidentes, Comportamento Humano, Liderança e Gestão. As 

práticas selecionadas são distribuídas em questionário juntamente com os critérios de 

mensuração a serem observados pelos especialistas. 

A partir da elaboração do questionário, realiza-se a aplicação dos mesmos por meio de 

formulário eletrônico de múltipla escolha, onde buscou-se obter a percepção de profissionais 

da área de gestão de segurança e saúde ocupacional sobre os temas e variáveis que podem 

influenciar o comportamento seguro dos trabalhadores e permitir a implementação de práticas 

que possam monitorar a eficácia das medidas de controle e o eventual desenvolvimento de 

métricas e indicadores que possam indicar de forma proativa as ações e controles planejados 

que eventualmente possam estar sendo descumpridos.  

Posteriormente, realizou-se a análise dos dados coletados, comparando-se o referencial 

bibliográfico e a opinião de especialistas sobre os principais temas identificados, para 

finalmente obter-se os resultados e concluir a pesquisa.  

 

 

3.3 AMOSTRA DA PESQUISA 
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Esta pesquisa está baseada numa amostragem intencional ou por julgamento, já que 

foram entrevistados especialistas da área de gestão de segurança e saúde ocupacional, 

caracterizando uma amostra não probabilística e por conveniência.  

A amostragem intencional procura identificar casos ricos em informações que, então, 

poderão ser estudados em profundidade (PATTON, 2002). 

Conforme definição de Gil (2007), a amostra e seu universo é definida por elementos 

que possuem determinadas características. Sendo o objetivo desta pesquisa, o estudo sobre 

práticas para monitoramento da eficácia das ações de controle de riscos de segurança e saúde 

ocupacional, foram selecionados especialistas em gestão de segurança e saúde ocupacional com 

formação teórica e prática, com atuação em segmentos diversos e em empresas de variados 

portes, de forma a buscar que a percepção relatada pudesse ser vista como oriunda de um grupo 

com conhecimentos e vivências similares, porém com particularidades que não contaminassem 

os resultados da amostra. 

Adotou-se como critério para estabelecimento do grupo de especialistas, a atuação 

prévia em postos relacionados com a gestão da segurança e saúde do trabalho, não 

necessariamente com a atuação em cargos gerenciais, mas sim em funções em que fossem 

responsáveis pela observação das práticas no campo e/ou análise dos resultados, gerando 

informações para a tomada de decisões próprias ou de terceiros. Não se fez restrição em relação 

aos segmentos econômicos de atuação predominante dos especialistas, assim como não foi feita 

restrição sobre o porte das empresas em que os especialistas atuam. 

A principal justificativa para o uso de especialistas reside na crença de que estes sejam 

formadores de opinião (KAYO; SECURATO, 1997). Segundo Adams (1980), os especialistas 

devem sentir-se pessoalmente envolvidos com o problema em debate e motivados para as 

respostas. Devem possuir informações consistentes, a serem compartilhadas, e estar 

convencidos de que os resultados da pesquisa irão fornecer informações valiosas, não acessíveis 

de outra forma. 

Os especialistas escolhidos para participar da pesquisa foram selecionados a partir da 

formação como gestores ou técnicos na área de segurança e saúde ocupacional.  

 

 
 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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De acordo com a revisão da literatura descrita no Capítulo 2 foi elaborado o instrumento 

de coleta de dados: o questionário para identificação das práticas mais importantes para 

monitoramento da eficácia das medidas de controle dos riscos de segurança e saúde ocupacional 

e identificação das práticas que tenham maior potencial de gerar informações que subsidiem o 

desenvolvimento de indicadores proativos. O questionário tem por objetivo a validação interna 

e dos constructos formulados para a pesquisa. Segundo Parasuraman (1991), o questionário é 

um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do 

projeto. 

Para verificação da adequabilidade do instrumento de coleta de dados, foi realizado um 

pré-teste com entrevistas com 4 especialistas em que não foram apontadas necessidades de 

ajuste do instrumento para que atendesse aos objetivos da pesquisa. 

Utilizou-se questionário com itens fechados, pois, segundo Cury (2005), este é um 

método de coleta rápido, eficaz, de menor custo, mais fácil de quantificar e analisar 

estatisticamente do que os demais métodos de levantamento de dados organizacionais, como 

entrevista ou observação in loco. As questões a serem respondidas foram desenvolvidas 

considerando-se os temas observados no Capítulo 2, sendo escolhidas as práticas que 

apresentam maior presença nos sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho. 

No Quadro 9 a seguir, são apresentadas as 21 práticas selecionadas, a partir da análise 

dos artigos e citação pelos autores, que foram utilizadas no questionário. 

 

Quadro 9 – Distribuição de Práticas por Autor 

Práticas Artigos 

Realização de inspeções e aplicação de listas de 

verificação de Segurança e Saúde Ocupacional 

periódicas com cronograma associado. 

Korvers, Sonnemans (2008) 

Saleh et al. (2010) 

Sonnemans, Korvers, Pasman (2010) 

Zhi-qiang; Wei-Ming (2011) 

Yorio, Willmer, Moore (2015) 

Whalström, Rollenhagen (2014) 

Edwards, Davey, Armstrong (2013) 

Hale, Borys (2013) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Oien, Utne, Tinmannsvik (2011) 

Skogdalen, Utne, Vinnem (2014) 

Pasman, Rogers (2014) 

Podgórski (2015) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Laitinen et al. (2013) 

Robson et al. (2017) 

Realização de observações de campo não 

programadas sobre ergonomia, segurança e saúde do 

trabalho. 

Korvers, Sonnemans (2008) 

Saleh et al. (2010) 

Sonnemans, Korvers, Pasman (2010) 
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Swuste et al. (2013) 

Yorio, Willmer, Moore (2015) 

Edwards, Davey, Armstrong (2013) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Oien, Utne, Tinmannsvik (2011) 

Laitinen et al. (2013) 

Gerbec (2013) 

Skogdalen, Utne, Vinnem (2014) 

Kongsvik, Almklov, Fenstad (2010) 

Realização de reuniões entre os executantes das 

tarefas antes do início das tarefas abordando riscos de 

segurança e saúde. 

Hallowell et al. (2013) 

Vinodkumar et al. (2010) 

Watcher, Yorio (2013) 

Whalström, Rollenhagen (2014) 

Nesheim, Gressgärd (2014) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Pasman, Rogers (2014) 

Realização de avaliação de riscos de segurança e 

saúde ocupacional como pré-requisito para liberação 

de áreas para realização de serviços. 

Quin-gui et al. (2012) 

Ferdous et al. (2013) 

Kheyrkhahan et al (2012) 

Kinilakodi, Grayson (2011) 

Markowski et al. (2010) 

Fernández-Muñiz et al. (2013) 

Whalström, Rollenhagen (2014) 

Oien, Utne, Herrera (2011) 

Realização de treinamentos nos procedimentos 

aplicáveis às atividades que serão desempenhadas. 

Watcher, Yorio (2013) 

Zhi-qiang; Wei-Ming (2011) 

Hale, Borys (2013) 

Nesheim, Gressgärd (2014) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Mendelloff et al. (2013) 

Hallowell et al. (2013) 

Fernández-Muñiz et al. (2013) 

Vinodkumar et al (2010) 

Podgórski (2015) 

Pasman, Rogers (2014) 

Skogdalen, Utne, Vinnem (2014) 

Li et al. (2017) 

Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados. Watcher, Yorio (2013) 

Zhi-qiang; Wei-Ming (2011) 

Whalström, Rollenhagen (2014) 

Nesheim, Gressgärd (2014) 

Hallowell et al. (2013) 

Fernández-Muñiz et al. (2013) 

Vinodkumar et al (2010) 

Podgórski (2015) 

Mendelloff et al. (2013) 

Pasman, Rogers (2014) 

Skogdalen, Utne, Vinnem (2014) 

Incentivo à identificação de situações anormais e 

pequenas falhas por parte da força de trabalho. 

Watcher, Yorio (2013) 

Dekker (2014) 

Cooper, Phillips (2004) 

Wu et al. (2011) 

Swuste et al. (2013) 
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Edwards, Davey, Armstrong (2013) 

Hale (2009) 

Hallowell et al. (2013) 

Oien, Utne, Herrera (2011) 

Oien, Utne, Tinmannsvik (2011) 

Mendelloff et al. (2013) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Korvers, Sonnemans (2008) 

Sonnemans, Korvers, Pasman (2010) 

Lingard et al. (2017) 

Li et al. (2017) 

Robson et al. (2017) 

Realização de auditorias de gestão de segurança e 

saúde ocupacional plenejadas. 

Whalström, Rollenhagen (2014) 

Podgórski (2015) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Korvers, Sonnemans (2008) 

Yorio, Willmer, Moore (2015) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Oien, Utne, Tinmannsvik (2011) 

Robson et al. (2017) 

Divulgação de ocorrências relacionadas a segurança 

dos processos para a força de trabalho. 

Fernández-Muñiz et al. (2013) 

Korvers, Sonnemans (2008) 

Saleh et al. (2010) 

Sonnemans, Korvers, Pasman (2010) 

Whalström, Rollenhagen (2014) 

Pasman, Rogers (2014) 

Skogdalen, Utne, Vinnem (2014) 

Li et al. (2017) 

Realização de atividades de verificações de 

cumprimento de procedimentos por parte da força de 

trabalho. 

Korvers, Sonnemans (2008) 

Saleh et al. (2010) 

Sonnemans, Korvers, Pasman (2010) 

Swuste et al. (2013) 

Zhi-qiang; Wei-Ming (2011) 

Yorio, Willmer, Moore (2015) 

Whalström, Rollenhagen (2014) 

Edwards, Davey, Armstrong (2013) 

Podgórski (2015) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Oien, Utne, Tinmannsvik (2011) 

Pasman, Rogers (2014) 

Laitinen et al. (2013) 

Hallowell et al. (2013) 

Fernández-Muñiz et al (2013) 

Skogdalen, Utne, Vinnem (2014) 

Kongsvik, Almklov, Fenstad (2010) 

Gerbec (2013) 

Robson et al. (2017) 

Realização de avaliação do  conhecimento da força de 

trabalho sobre as práticas corretas a serem adotadas na 

execução de suas atividades. 

Hale, Borys (2013) 

Watcher, Yorio (2013) 

Dekker (2014) 

Cooper, Phillips (2004) 

Yorio, Willmer, Moore (2015) 

Edwards, Davey, Armstrong (2013) 

Reiman, Rollenhagen (2014) 
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Nesheim, Gressgärd (2014) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Oien, Utne, Herrera (2011) 

Pasman, Rogers (2014) 

Hallowell et al. (2013) 

Vinodkumar, Bhasi (2010) 

Kongsvik, Almklov, Fenstad (2010) 

Bergh et al. (2014) 

Laitinen et al. (2013) 

Sparer, Dennerlein (2013) 

Swuste et al. (2013) 

Realização de verificações sobre o nível de atenção, 

concentração e dedicação dos empregados ao realizar 

as tarefas. 

Watcher, Yorio (2013) 

Cooper et al (2004) 

Reiman, Rollenhagen (2014) 

Hale, Borys (2013) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Oien, Utne, Herrera (2011) 

Vinodkumar et al (2010) 

Bergh et al (2014) 

Laitinen et al. (2013) 

Li et al. (2017) 

Realização de verificações e observações sobre a 

satisfação e cumplicidade dos empregados com as 

tarefas planejadas. 

Dekker (2014) 

Cooper, Phillips (2004) 

Reiman, Rollenhagen (2014) 

Vinodkumar et al (2010) 

Bergh et al (2014) 

Laitinen et al. (2013) 

Li et al. (2017) 

Realização de verificações  sobre o engajamento da 

força de trabalho na discussão e realização das tarefas. 

Watcher, Yorio (2013) 

Dekker (2014) 

Reiman, Rollenhagen (2014) 

Cooper et al (2004) 

Hallowell et al. (2013) 

Nesheim, Gressgärd (2014) 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Vinodkumar et al (2010) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 

Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Bergh et al (2014) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Laitinen et al. (2013) 

Realização de verificações para averiguar a 

participação dos empregados na elaboração das 

instruções e planos de trabalho. 

Hale, Borys (2013) 

Watcher, Yorio (2013) 

Dekker (2014) 

Cooper, Phillips (2004) 

Vinodkumar, Bhasi (2010) 

Bergh et al. (2014) 

Sparer, Dennerlein (2013) 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 
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Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Nesheim, Gressgärd (2014) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Li et al. (2017) 

Realização de observações de campo por parte da 

liderança durante a execução de tarefas pela força de 

trabalho. 

Podgórski (2015) 

Hallowell et al. (2013) 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 

Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Yorio, Willmer, Moore (2015) 

Pasman, Rogers (2014) 

Laitinen et al. (2013) 

Gerbec (2013) 

Sheehan et al. (2016) 

Realização de práticas de incentivo à participação dos 

empregados na elaboração de instruções e planos de 

trabalho. 

Watcher, Yorio (2013) 

Dekker (2014) 

Cooper, Phillips (2004) 

Vinodkumar, Bhasi (2010) 

Bergh et al. (2014) 

Sparer, Dennerlein (2013) 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 

Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Fernández-Muñiz et al (2013) 

Nesheim, Gressgärd (2014) 

Realização de práticas de acompanhamento de 

resultados de monitoramentos de segurança e saúde 

ocupacional realizados. 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 

Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Fernández-Muñiz et al (2013) 

Yorio, Willmer, Moore (2015) 

Hinze, Thurman, Whele (2013) 

Nesheim, Gressgärd (2014) 

Kongsvik, Almklov, Fenstad (2010) 

Podgórski (2015) 

Sinelnikov, Inoouye, Kerper (2015) 

Sheehan et al (2016) 

Lingard et al. (2017) 

Realização de verificação sobre o nível de atuação da 

liderança quando da identificação de situações 

anormais que poderiam levar a futuros acidentes. 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 

Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Fernández-Muñiz et al (2013) 

Sheehan et al (2016) 
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Realização de verificação de situações em que  

omissões da liderança na tomada de decisões levaram 

à ocorrência de  acidentes posteriores. 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 

Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Fernández-Muñiz et al (2013) 

Sheehan et al (2016) 

Realização de verificação de situações em que  

decisões erradas da liderança na tomada de decisões 

levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 

Yoon kin Tong et al (2015) 

Conchie et al (2013) 

Wu et al. (2011) 

Xuesheng, Wenbiao (2012) 

Ros Serrano et al. (2013) 

Lu, Yang (2010) 

Fernández-Muñiz et al (2013) 

Sheehan et al (2016) 
Fonte: O autor (2017). 

 

A coleta de dados junto aos especialistas foi realizada mediante aplicação de 

questionário contemplando a técnica de medição de Likert, tendo como premissa básica a 

obtenção do nível de concordância com a afirmação feita acerca das práticas de gestão 

selecionadas, em relação à sua importância para o monitoarmento da eficácia das medidas de 

controle de segurança e saúde ocupacional e para o potencial de geração de informações para o 

desenvolvimento de indicadores proativos. 

Likert (1932) introduziu uma técnica de medição de atitudes em formato de uma escala 

ordinal. A ideia original é que um indivíduo seja confrontado com declarações e que sejam 

feitas, reflexões ou disposições psíquicas do indivíduo (como sentimentos, desejos, anseios e 

percepções) especificando seu nível de concordância com a declaração feita. A escala de Likert 

é usada habitualmente em questionários, e pode ser aplicada também em pesquisas que 

envolvam opiniões. 

Para esta pesquisa foi adotada a escala de 5 pontos, com as seguintes categorias verbais: 

Discordo Fortemente, Discordo, Neutro ou Indeciso, Concordo, Concordo Fortemente. 

O indivíduo é convidado a definir a sua atitude em relação a cada declaração, escolhendo 

entre um número de “r” pontos (graus) na escala de Likert. Os mais populares são escalas cinco 

pontos e de sete pontos. Os pontos de 1, ... , r são ordenados em ordem crescente de acordo ou 

aprovação do indivíduo com relação a determinada pergunta. Normalmente, em escalas de 

cinco pontos (r = 5), as categorias verbais são:(1) discordo fortemente, (2) discordo, (3) neutro 

(indecisos), (4) concordo, (5) concordo fortemente.(GÖB et al, 2007) 

Dolnicar e Grün (2013) exemplificam alguns tipos de escalas de Likert mais usuais 

sendo elas as de 4, 5, 6 e 7 pontos. Podendo estas ser unipolares, quando existe uma graduação 
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crescente em relação a uma pergunta ou bipolares, quando existe uma variação entre dois 

extremos bem definidos em relação a uma pergunta e que possui um ponto neutro quando a 

escala é ímpar. As autoras ainda afirmam que as escalas podem ser somente verbais (quando 

não existe um valor numérico associado aos pontos das escalas), verbais com valores numéricos 

(cada ponto da escala possui um valor numérico e uma associação verbal) e em especial no caso 

das escalas bipolares, existe ainda a opção de se nomear apenas os extremos da escala e os 

valores intermediários são apenas numéricos, a opção neutra vale zero, a direita dessa opção 

são colocados valores positivos e a esquerda dessa opção são colocados valores negativos 

O Anexo A apresenta o questionário completo encaminhado para a amostra consultada, 

as escalas e práticas selecionadas. 

O instrumento de coleta de dados, ou seja, o questionário, foi enviado aos especialistas 

selecionados mediante envio de e-mail contendo endereço eletrônico do questionário de 

pesquisa, conjuntamente com a metodologia de aplicação da escala com os critérios de 

pontuação do grau de importância, além de ser realizado acompanhamento remoto de eventuais 

dúvidas que surjam no decorrer do preenchimento das respostas aos questionários. O período 

de coleta de respostas aconteceu entre os dias 10 de janeiro de 2017 e 02 de março de 2017. 

 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados coletados foram analisados por meio da estatística descritiva e as variações 

referentes aos critérios observados foram tratadas pela abordagem qualitativa, com a aplicação 

dos questionários junto aos especialistas mediante envio de formulários eletrônicos de pesquisa.   

Os resultados dos questionários, foram analisados por meio de métodos não estatísticos, 

utilizando-se da análise de conteúdo, identificando informações pertinentes aos objetivos da 

pesquisa a partir das respostas fornecidas pelos entrevistados. 

Segundo Bardin (1994), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens e indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.  

Na fase de análise e interpretação dos dados coletados o pesquisador utilizou-se de sua 

experiência profissional de 15 anos como consultor de gestão da Qualidade, Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde Ocupacional, com implantação de sistemas de gestão de diversos níveis de 

complexidade, em grandes empresas, especialmente no setor de óleo e gás.  
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A relação entre e formulação do problema de pesquisa, definição dos objetivos, 

construção da estratégia da pesquisa, seleção do instrumento de coleta dos dados e a forma de 

análise e tratamento dos dados objetivou um delineamento que garantisse a validação desta 

pesquisa, dentro de suas características. Desta forma, assegura-se a validade interna, dos 

constructos e das conclusões. Devido a amostragem especifica da pesquisa, não há garantia de 

generalização dos resultados da pesquisa.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Os questionários foram enviados para 70 profissionais atuantes na área de gestão 

segurança e saúde ocupacional, sendo respondidos por 36 deles.  

Neste grupo, 12 possuem mais de 15 anos de atuação em gestão de segurança e saúde 

ocupacional, 8 possuem entre 10 e 15 anos, 4 possuem entre 5 a 10 anos e 12 possuem até 5 

anos de experiência. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição por Tempo de Atuação 
Fonte: O autor (2017). 

 

O nível de formação dos especialistas foi caracterizado da seguinte forma: 12 possuem 

mestrado, 9 possuem MBA, 14 tem nível Superior Completo e 1 possui nível Técnico. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição por Nível de Formação 
Fonte: O autor (2017). 

 

Em relação ao setor de atuação, 15 deles são atuantes na área de óleo e gás, 7 em 

serviços, 5 na indústria, 3 em construção civil e 6 em outras áreas. 
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Gráfico 3 – Distribuição por setor de atuação 
Fonte: O autor (2017). 

 

Dentre os especialistas, 41,7% dos respondentes atuam em empresas de grande porte, 

com mais de 5.000 empregados; 11% em empresa de 2.000 a 5.000 empregados; 19,4% em 

empresas de 501 a 2.000 empregados e 27,8% em empresas de até 500 empregados. 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição por Número de Empregados da Empresa onde atua 
Fonte: O autor (2017). 

 

A distribuição dos especialista por nível hierárquico ficou da seguinte forma: 1  atua em 

nível de Diretoria, 10 em nível Gerencial, 14 em nível Técnico, 3 em nível Operacional e 8 em 

outros níveis. 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição por Nível Hierárquico 
Fonte: O autor (2017). 
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Após o recebimento das respostas ao questionário, os dados obtidos foram tabulados 

visando subsidiar análise para interpretação das respostas dadas pelos especialistas. 

A seguir serão apresentadas as análises realizadas a partir dos dados coletados, por meio 

de estatística descritiva, em análises de freqüência, permitindo identificar aquelas práticas 

consideradas de maior importância para o monitoramento da eficácia das medidas de controle 

e aquelas onde existe maior potencial de obtenção de dados e subsídios para a geração de 

indicadores proativos de gestão da segurança do trabalho, mediante identificação das práticas 

que obtiverem os maiores índices de concordância sobre suas respectivas importâncias, 

conforme escala adotada. 

Foram gerados seções espefíficas com dados segregados entre as duas questões 

avaliadas: 1) Importância para o monitoramento da eficácia das medidas de controle e 2) 

Importância para a geração de informações que permitam o desenvolvimento de indicadores 

proativos de gestão da segurança e saúde do trabalho. Na sequência, foi elaborado seção com 

avaliação cruzada das duas questões, de forma a identificar as práticas de maior importância 

quando consideradas em conjunto. 

 

4.1 RESULTADOS PARA IMPORTÂNCIA PARA MONITORAMENTO DA EFICÁCIA 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Tabela 1 – Resultados para a Variável Importância para Monitoramento da Eficácia das 

Medidas de Controle 

Práticas 

V
ar

iá
v
el

 Importante para o monitoramento 

da eficácia das medidas de 

controle 

CF C N/I D DF 

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de 

Segurança e Saúde Ocupacional periódicas com 

cronograma associado. 

N0 23 13 0 0 0 

% 63,9 36,1 0 0 0 

7 - Observações de campo não programadas sobre 

ergonomia, segurança e saúde do trabalho. 

N0 21 12 2 0 1 

% 58,3 33,3 5,6 0 2,8 

8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do 

início das tarefas abordando riscos de segurança e saúde. 

N0 23 10 2 1 0 

% 63,9 27,8 5,6 2,8 0 

N0 22 12 0 2 0 
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9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional 

como pré-requisito para liberação de áreas para 

realização de serviços. 
% 61,1 33,3 0 5,6 0 

10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às 

atividades que serão desempenhadas. 

N0 24 7 0 5 0 

% 66,7 19,4 0 
13,

9 
0 

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados. 

N0 21 11 2 2 0 

% 58,3 30,6 5,6 5,6 0 

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e 

pequenas falhas por parte da força de trabalho. 

N0 23 12 0 1 0 

% 63,9 33,3 0 2,8 0 

13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde 

ocupacional planejadas. 

N0 18 14 1 3 0 

% 50 38,9 2,8 8,3 0 

14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a segurança 

dos processos para a força de trabalho. 

N0 16 16 2 2 0 

% 44,4 44,4 5,6 5,6 0 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos por 

parte da força de trabalho. 

N0 22 11 1 2 0 

% 61,1 30,6 2,8 5,6 0 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho 

sobre as práticas corretas a serem adotadas na execução 

de suas atividades. 

N0 20 13 2 1 0 

% 55,6 36,1 5,6 2,8 0 

17- Verificações sobre o nível de atenção, concentração 

e dedicação dos empregados ao realizar as tarefas. 

N0 18 9 4 4 1 

% 50 25 11,1 
11,

1 
2,8 

18- Verificações e observações sobre a satisfação e 

cumplicidade dos empregados com as tarefas planejadas. 

N0 14 13 5 4 0 

% 38,9 36,1 13,9 
11,

1 
0 

19 - Verificações  sobre o engajamento da força de 

trabalho na discussão e realização das tarefas. 

N0 18 12 3 3 0 

% 50 33,3 8,3 8,3 0 

20 - Verificações para averiguar a participação dos 

empregados na elaboração das instruções e planos de 

trabalho. 

N0 13 16 4 3 0 

% 36,1 44,4 11,1 8,3 0 

21 - Observações de campo por parte da liderança durante 

a execução de tarefas pela força de trabalho. 

N0 19 12 3 2 0 

% 52,8 33,3 8,3 5,6 0 
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22 - Incentivo à participação dos empregados na 

elaboração de instruções e planos de trabalho. 

N0 18 12 4 2 0 

% 50 33,3 11,1 5,6 0 

23 - Acompanhamento de resultados de monitoramentos 

de segurança e saúde ocupacional realizados. 

N0 19 16 0 1 0 

% 52,8 44,4 0 2,8 0 

24 - Verificações sobre o nível de atuação da liderança 

quando da identificação de situações anormais que 

poderiam levar a futuros acidentes. 

N0 24 9 0 3 0 

% 66,7 25 0 8,3 0 

25 - Verificação de situações em que  omissões da 

liderança na tomada de decisões levaram à ocorrência de  

acidentes posteriores. 

N0 28 5 1 1 1 

% 77,8 13,9 2,8 2,8 2,8 

26 - Verificação de situações em que a decisões erradas 

da liderança levaram à ocorrência de  acidentes 

posteriores. 

N0 22 10 2 1 1 

% 61,1 27,8 5,6 2,8 2,8 

Fonte: O autor  (2017). 

 

A partir dos resultados obtidos foram analisadas as questões em que houve maior nível 

de concordância em relação ao seu grau de importância para o monitoramento da eficácia das 

medidas de controle.  

Foram considerados primordialmente os percentuais obtidos para cada questão relativos 

ao critério “Concordo Fortemente”. Devido ao fato dos critérios “Concordo Fortemente” e 

“Concordo” terem proximidade em termos de avaliação, a análise feita considerou o somatório 

dos percentuais conjugados de ambos critérios, de forma a confirmar a prevalência das práticas 

ou identificar eventuais pontos de discordância. 

Neste contexto, as práticas que tiveram melhor avaliação com o critério “Concordo 

Fortemente + Concordo” foram: 

 

Tabela 2 – Posicionamento das práticas com melhor desempenho para a Variável Importância 

para Monitoramento da Eficácia das Medidas de Controle 

 

Posição Questionário 
CF + 

C 

1º  
6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e Saúde 

Ocupacional periódicas com cronograma associado. 
% 100,00 
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2º  

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e pequenas falhas por 

parte da força de trabalho. 
% 97,20 

23 - Acompanhamento de resultados de monitoramentos de segurança e 

saúde ocupacional realizados. 

3º  
9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional como pré-

requisito para liberação de áreas para realização de serviços. 
% 94,63 

4º  

8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do início das tarefas 

abordando riscos de segurança e saúde. 

% 91,70 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte da força de 

trabalho. 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho sobre as práticas 

corretas a serem adotadas na execução de suas atividades. 

24 - Verificações sobre o nível de atuação da liderança quando da 

identificação de situações anormais que poderiam levar a futuros 

acidentes. 

25 - Verificação de situações em que  omissões da liderança na tomada de 

decisões levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 

5º  
7 - Observações de campo não programadas sobre ergonomia, segurança 

e saúde do trabalho. 
% 91,60 

6º  

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados. 

% 88,90 13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde ocupacional planejadas. 

26 - Verificação de situações em que a decisões erradas da liderança 

levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 

7º  
14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a segurança dos processos 

para a força de trabalho. 
% 88,80 

8º  

10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às atividades que serão 

desempenhadas. 
% 86,10 

21 - Observações de campo por parte da liderança durante a execução de 

tarefas pela força de trabalho. 

9º  

19 - Verificações  sobre o engajamento da força de trabalho na discussão 

e realização das tarefas. 
% 83,30 

22 - Incentivo à participação dos empregados na elaboração de instruções 

e planos de trabalho. 

10º  
20 - Verificações para averiguar a participação dos empregados na 

elaboração das instruções e planos de trabalho. 
% 80,50 

11º  

17- Verificações sobre o nível de atenção, concentração e dedicação dos 

empregados ao realizar as tarefas. 
% 75,00 

18- Verificações e observações sobre a satisfação e cumplicidade dos 

empregados com as tarefas planejadas. 

Fonte: O autor  (2017). 

 

A partir dos resultados obtidos foi realizada análise das práticas de gestão que tiveram 

melhor avaliação de importância sob a ótica do tema predominante: Avaliação de Riscos, 

Análise de Acidentes, Comportamento Humano, Liderança ou Gestão. Desta forma, foi criada 
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tabela com classificação para associar as práticas de gestão aos temas pesquisados nesta 

dissertação. 

 

Tabela 3 – Segregação de Resultados por Tema para a Variável Importância para 

Monitoramento da Eficácia das Medidas de Controle 

Posição Questionário 
CF + 

C 

Tema 

Predominante 

1º  

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de 

Segurança e Saúde Ocupacional periódicas com 

cronograma associado. 
% 100,00 Gestão 

2º  

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e 

pequenas falhas por parte da força de trabalho. 

% 97,20 

Análise de 

Acidentes 

23 - Acompanhamento de resultados de 

monitoramentos de segurança e saúde ocupacional 

realizados. 

Gestão 

3º  

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde 

ocupacional como pré-requisito para liberação de 

áreas para realização de serviços. 
% 94,63 

Avaliações de 

Riscos 

4º  

8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do 

início das tarefas abordando riscos de segurança e 

saúde. 

% 91,70 

Avaliações de 

Riscos 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos 

por parte da força de trabalho. 

Comportamento 

Humano 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho 

sobre as práticas corretas a serem adotadas na 

execução de suas atividades. 

Comportamento 

Humano 

24 - Verificações sobre o nível de atuação da liderança 

quando da identificação de situações anormais que 

poderiam levar a futuros acidentes. 

Liderança 

25 - Verificação de situações em que  omissões da 

liderança na tomada de decisões levaram à ocorrência 

de  acidentes posteriores. 

Liderança 

5º  
7 - Observações de campo não programadas sobre 

ergonomia, segurança e saúde do trabalho. 
% 91,60 Gestão 

6º  

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos 

realizados. 

% 88,90 

Gestão 

13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde 

ocupacional planejadas. 
Gestão 

26 - Verificação de situações em que a decisões 

erradas da liderança levaram à ocorrência de  acidentes 

posteriores. 

Liderança 

7º  
14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a 

segurança dos processos para a força de trabalho. 
% 88,80 Gestão 

8º  

10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às 

atividades que serão desempenhadas. 
% 86,10 

Gestão 

21 - Observações de campo por parte da liderança 

durante a execução de tarefas pela força de trabalho. 
Liderança 

9º  
19 - Verificações  sobre o engajamento da força de 

trabalho na discussão e realização das tarefas. 
% 83,30 

Comportamento 

Humano 
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22 - Incentivo à participação dos empregados na 

elaboração de instruções e planos de trabalho. 
Gestão 

10º  

20 - Verificações para averiguar a participação dos 

empregados na elaboração das instruções e planos de 

trabalho. 
% 80,50 

Comportamento 

Humano 

11º  

17- Verificações sobre o nível de atenção, 

concentração e dedicação dos empregados ao realizar 

as tarefas. 
% 75,00 

Comportamento 

Humano 

18- Verificações e observações sobre a satisfação e 

cumplicidade dos empregados com as tarefas 

planejadas. 

Comportamento 

Humano 

Fonte: O autor  (2017). 

 

Considerando os resultados obtidos na associação aos temas abordados, não foi 

identificada a prevalência clara de nenhum tema sobre os demais. Apenas, restou claro que as 

práticas de gestão associadas ao tema Comportamento Humano foram as que tiveram menor 

grau de importância atribuída, indicando que estas práticas tenham menor tendência de 

assegurar a efetiva verificação das eficácia das ações de controle.   

 

4.2 IMPORTÂNCIA PARA POTENCIAL DE GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE 

PERMITAM O DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES 

 

Na etapa subsequente da pesquisa foram feitos questionamentos acerca do grau de 

importância de cada prática para a geração de informações que possam subsidiar o 

desenvolvimento de indicadores proativos de gestão.  

 

Tabela 4 – Resultados para a Variável Importância para Potencial de Geração de Informações 

que permitam o desenvolvimento de indicadores 

Práticas 

V
ar

iá
v

el
 Importante para a geração de 

informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores 

CF C N/I D DF 

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de 

Segurança e Saúde Ocupacional periódicas com 

cronograma associado. 

N0 15 20 0 1 0 

% 41,7 55,6 0 2,8 0 

7 - Observações de campo não programadas sobre 

ergonomia, segurança e saúde do trabalho. 

N0 15 15 3 3 0 

% 41,7 41,7 8,3 8,3 0 

N0 13 14 4 3 2 
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8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do 

início das tarefas abordando riscos de segurança e 

saúde. 
% 36,1 38,9 11,1 8,3 5,6 

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde 

ocupacional como pré-requisito para liberação de áreas 

para realização de serviços. 

N0 14 17 2 2 1 

% 38,9 47,2 5,6 5,6 2,8 

10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às 

atividades que serão desempenhadas. 

N0 18 12 2 4 0 

% 50 33,3 5,6 
11,

1 
0 

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados. 

N0 16 15 4 1 0 

% 44,4 41,7 11,1 2,8 0 

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e 

pequenas falhas por parte da força de trabalho. 

N0 19 15 0 2 0 

% 52,8 41,7 0 5,6 0 

13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde 

ocupacional planejadas. 

N0 15 17 1 3 0 

% 41,7 47,2 2,8 8,3 0 

14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a 

segurança dos processos para a força de trabalho. 

N0 14 14 3 5 0 

% 38,9 38,9 8,3 
13,

9 
0 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos 

por parte da força de trabalho. 

N0 18 15 1 2 0 

% 50 41,7 2,8 5,6 0 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho 

sobre as práticas corretas a serem adotadas na execução 

de suas atividades. 

N0 16 14 3 3 0 

% 44,4 38,9 8,3 8,3 0 

17- Verificações sobre o nível de atenção, concentração 

e dedicação dos empregados ao realizar as tarefas. 

N0 15 12 6 3 0 

% 41,7 33,3 16,7 8,3 0 

18- Verificações e observações sobre a satisfação e 

cumplicidade dos empregados com as tarefas 

planejadas. 

N0 11 16 6 3 0 

% 30,6 44,4 16,7 8,3 0 

19 - Verificações  sobre o engajamento da força de 

trabalho na discussão e realização das tarefas. 

N0 13 13 7 3 0 

% 36,1 36,1 19,4 8,3 0 

20 - Verificações para averiguar a participação dos 

empregados na elaboração das instruções e planos de 

trabalho. 

N0 12 15 6 3 0 

% 33,3 41,7 16,7 8,3 0 
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21 - Observações de campo por parte da liderança 

durante a execução de tarefas pela força de trabalho. 

N0 16 15 4 1 0 

% 44,4 41,7 11,1 2,8 0 

22 - Incentivo à participação dos empregados na 

elaboração de instruções e planos de trabalho. 

N0 12 16 6 2 0 

% 33,3 44,4 16,7 5,6 0 

23 - Acompanhamento de resultados de 

monitoramentos de segurança e saúde ocupacional 

realizados. 

N0 18 13 3 2 0 

% 50 36,1 8,3 5,6 0 

24 - Verificações sobre o nível de atuação da liderança 

quando da identificação de situações anormais que 

poderiam levar a futuros acidentes. 

N0 19 13 3 1 0 

% 52,8 36,1 8,3 2,8 0 

25 - Verificação de situações em que  omissões da 

liderança na tomada de decisões levaram à ocorrência 

de  acidentes posteriores. 

N0 24 10 1 1 0 

% 66,7 27,8 2,8 2,8 0 

26 - Verificação de situações em que a decisões erradas 

da liderança levaram à ocorrência de  acidentes 

posteriores. 

N0 17 14 3 2 0 

% 47,2 38,9 8,3 5,6 0 

Fonte: O autor  (2017). 

 

Neste contexto, as práticas que tiveram melhor avaliação com o critério “Concordo 

Fortemente + Concordo” foram: 

 

Tabela 5 – Posicionamento das práticas com melhor desempenho para a Importância para 

Potencial de Geração de Informações que permitam o desenvolvimento de indicadores 

Posição Práticas 
CF + 

C 

1º  
6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e Saúde 

Ocupacional periódicas com cronograma associado. 
% 97,30 

2º  

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e pequenas falhas por 

parte da força de trabalho. 
% 94,50 

25 - Verificação de situações em que  omissões da liderança na tomada de 

decisões levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 

3º  
15 - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte da força de 

trabalho. 
% 91,70 

4º  13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde ocupacional planejadas. % 88,90 
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24 - Verificações sobre o nível de atuação da liderança quando da 

identificação de situações anormais que poderiam levar a futuros 

acidentes. 

5º  

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional como pré-

requisito para liberação de áreas para realização de serviços. 

% 86,10 

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados. 

21 - Observações de campo por parte da liderança durante a execução de 

tarefas pela força de trabalho. 

23 - Acompanhamento de resultados de monitoramentos de segurança e 

saúde ocupacional realizados. 

26 - Verificação de situações em que a decisões erradas da liderança 

levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 

6º  
7 - Observações de campo não programadas sobre ergonomia, segurança 

e saúde do trabalho. 
% 83,40 

7º  

10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às atividades que serão 

desempenhadas. 
% 83,30 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho sobre as práticas 

corretas a serem adotadas na execução de suas atividades. 

8º  
14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a segurança dos processos 

para a força de trabalho. 
% 77,80 

9º  
22 - Incentivo à participação dos empregados na elaboração de instruções 

e planos de trabalho. 
% 77,70 

10º  

8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do início das tarefas 

abordando riscos de segurança e saúde. 

% 75,00 

17 - Verificações sobre o nível de atenção, concentração e dedicação dos 

empregados ao realizar as tarefas. 

18 - Verificações e observações sobre a satisfação e cumplicidade dos 

empregados com as tarefas planejadas. 

20 - Verificações para averiguar a participação dos empregados na 

elaboração das instruções e planos de trabalho. 

11º  
19 - Verificações  sobre o engajamento da força de trabalho na discussão 

e realização das tarefas. 
% 72,20 

Fonte: O autor  (2017). 

 

A partir dos resultados também foi realizada classificação por tema predominante. 

 

Tabela 6 - Segregação de Resultados por Tema para a Variável Importância para Potencial de 

Geração de Informações que permitam o desenvolvimento de indicadores 

 

Posição Questionário 
CF + 

C 

Tema 

Predominante 

1º  

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de 

Segurança e Saúde Ocupacional periódicas com 

cronograma associado. 
% 

97,3

0 
Gestão 
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2º  

12 - Incentivo à identificação de situações anormais 

e pequenas falhas por parte da força de trabalho. 

% 
94,5

0 

Análise de Acidentes 

25 - Verificação de situações em que  omissões da 

liderança na tomada de decisões levaram à 

ocorrência de  acidentes posteriores. 

Liderança 

3º  
15 - Verificações de cumprimento de procedimentos 

por parte da força de trabalho. 
% 

91,7

0 

Comportamento 

Humano 

4º  

13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde 

ocupacional planejadas. 

% 
88,9

0 

Gestão 

24 - Verificações sobre o nível de atuação da 

liderança quando da identificação de situações 

anormais que poderiam levar a futuros acidentes. 

Liderança 

5º  

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde 

ocupacional como pré-requisito para liberação de 

áreas para realização de serviços. 

% 
86,1

0 

Avaliação de Riscos 

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos 

realizados. 
Gestão 

21 - Observações de campo por parte da liderança 

durante a execução de tarefas pela força de trabalho. 
Liderança 

23 - Acompanhamento de resultados de 

monitoramentos de segurança e saúde ocupacional 

realizados. 

Gestão 

26 - Verificação de situações em que a decisões 

erradas da liderança levaram à ocorrência de  

acidentes posteriores. 

Liderança 

6º  
7 - Observações de campo não programadas sobre 

ergonomia, segurança e saúde do trabalho. 
% 

83,4

0 
Gestão 

7º  

10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às 

atividades que serão desempenhadas. 

% 
83,3

0 

Gestão 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho 

sobre as práticas corretas a serem adotadas na 

execução de suas atividades. 

Gestão 

8º  
14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a 

segurança dos processos para a força de trabalho. 
% 

77,8

0 
Análise de Acidentes 

9º  
22 - Incentivo à participação dos empregados na 

elaboração de instruções e planos de trabalho. 
% 

77,7

0 

Comportamento 

Humano 

10º  

8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes 

do início das tarefas abordando riscos de segurança 

e saúde. 

% 
75,0

0 

Avaliação de Riscos 

17 - Verificações sobre o nível de atenção, 

concentração e dedicação dos empregados ao 

realizar as tarefas. 

Comportamento 

Humano 

18 - Verificações e observações sobre a satisfação e 

cumplicidade dos empregados com as tarefas 

planejadas. 

Comportamento 

Humano 

20 - Verificações para averiguar a participação dos 

empregados na elaboração das instruções e planos de 

trabalho. 

Comportamento 

Humano 

11º  
19 - Verificações  sobre o engajamento da força de 

trabalho na discussão e realização das tarefas. 
% 

72,2

0 

Comportamento 

Humano 

Fonte: O autor  (2017). 
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Também em relação ao potencial de geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de inidcadores proativos de gestão, não foi identificada a prevalência de 

temas, tendo sido observada a alternância de temas nas primeiras posições. Apenas foi 

identificado que o tema “Comportamento Humano” ocupou predominantemente as posições 

em que foram atribuídos menor grau de importância.  

 

4.3 IMPORTÂNCIA CONJUNTA 

 

Nesta etapa, foi realizada a junção dos resultados dos graus de importância obtidos para 

as práticas em relação ao monitoramento da eficácia das medidas de controle e em relação ao 

potencial de geração de indicadores de gestão, fazendo-se o somatório dos dois ínidices obtidos 

para cada prática de gestão pesquisada e posteriormente realizando a média aritimética dos dois 

resultados por prática, de forma que pudessem ser identificadas as práticas mais completas, ou 

seja, que conjugassem tanto a eficácia do monitoramento das medidas de controle quanto o 

potencial de geração de informações para desenvolvimento de indicadores. 

 

Tabela 7 – Média de Resultados para Importância Conjunta das duas Variáveis 

Práticas 

V
ar

iá
v
el

 Média dos Resultados 

 

CF C N/I D DF 

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de 

Segurança e Saúde Ocupacional periódicas com 

cronograma associado. 

N0 19 16,5 0 0,5 0 

% 52,8 45,85 0 1,40 0 

7 - Observações de campo não programadas sobre 

ergonomia, segurança e saúde do trabalho. 

N0 18 13,5 2,5 1,5 0,5 

% 50 37,5 6,95 4,15 1,40 

8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes 

do início das tarefas abordando riscos de segurança 

e saúde. 

N0 18 12 3 2 1 

% 50 33,35 8,35 5,55 2,80 

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde 

ocupacional como pré-requisito para liberação de 

áreas para realização de serviços. 

N0 18 14,5 1 2 0,5 

% 50 40,25 2,80 5,60 1,40 

10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às 

atividades que serão desempenhadas. 

N0 21 9,5 1 4,5 0 

% 58,35 26,35 2,80 12,5 0 
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11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos 

realizados. 

N0 18,5 13 3 1,5 0 

% 51,35 36,15 8,35 4,20 0 

12 - Incentivo à identificação de situações anormais 

e pequenas falhas por parte da força de trabalho. 

N0 21 13,5 0 1,5 0 

% 58,35 37,5 0 4,2 0 

13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde 

ocupacional planejadas. 

N0 16,50 15,5 1 3 0 

% 45,85 43,05 2,80 8,30 0 

14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a 

segurança dos processos para a força de trabalho. 

N0 15 15 2,5 3,5 0 

% 41,65 41,65 6,95 9,75 0 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos 

por parte da força de trabalho. 

N0 20 13 1 2 0 

% 55,55 36,15 2,80 5,60 0 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho 

sobre as práticas corretas a serem adotadas na 

execução de suas atividades. 

N0 18 13,5 2,5 2 0 

% 50 37,50 6,95 5,55 0 

17- Verificações sobre o nível de atenção, 

concentração e dedicação dos empregados ao 

realizar as tarefas. 

N0 16,5 10,5 5 3,5 0,5 

% 45,85 29,15 13,90 9,70 1,4 

18- Verificações e observações sobre a satisfação e 

cumplicidade dos empregados com as tarefas 

planejadas. 

N0 12,5 14,5 5,5 3,5 0 

% 34,75 40,25 15,30 9,70 0 

19 - Verificações  sobre o engajamento da força de 

trabalho na discussão e realização das tarefas. 

N0 15,5 12,5 5 3 0 

% 43,05 34,7 13,85 8,30 0 

20 - Verificações para averiguar a participação dos 

empregados na elaboração das instruções e planos de 

trabalho. 

N0 12,5 15,5 5 3 0 

% 34,70 43,05 13,90 8,30 0 

21 - Observações de campo por parte da liderança 

durante a execução de tarefas pela força de trabalho. 

N0 17,5 13,5 3,5 1,5 0 

% 48,60 37,50 9,70 4,20 0 

22 - Incentivo à participação dos empregados na 

elaboração de instruções e planos de trabalho. 

N0 15 14 5 2 0 

% 41,65 38,85 13,90 5,60 0 

23 - Acompanhamento de resultados de 

monitoramentos de segurança e saúde ocupacional 

realizados. 

N0 18,5 14,5 1,50 1,50 0 

% 51,40 40,25 4,15 4,2 0 
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24 - Verificações sobre o nível de atuação da 

liderança quando da identificação de situações 

anormais que poderiam levar a futuros acidentes. 

N0 21,50 11 1,5 2 0 

% 59,75 30,55 4,15 5,55 0 

25 - Verificação de situações em que  omissões da 

liderança na tomada de decisões levaram à 

ocorrência de  acidentes posteriores. 

N0 26 7,5 1 1 0,5 

% 72,25 20,85 2,80 2,80 1,4 

26 - Verificação de situações em que a decisões 

erradas da liderança levaram à ocorrência de  

acidentes posteriores. 

N0 19,5 12 2,5 1,5 0,5 

% 54,15 33,35 6,95 4,20 1,4 

Fonte: O autor  (2017). 

 

Adotando-se os atributos “Concordo Fortemente” e “Concordo” foram obtidos os 

seguintes resultados: 

 

Tabela 8 - Importância Conjunta para as duas Variáveis 

Posição Práticas CF + C 

1º  
6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e 

Saúde Ocupacional periódicas com cronograma associado. 
% 98,65 

2º  
12 - Incentivo à identificação de situações anormais e pequenas 

falhas por parte da força de trabalho. 
% 95,85 

3º 
25 - Verificação de situações em que  omissões da liderança na 

tomada de decisões levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 
% 93,10 

4º  
15 - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte da 

força de trabalho. 
% 91,70 

5º 
23 - Acompanhamento de resultados de monitoramentos de 

segurança e saúde ocupacional realizados. 
% 91,65 

6º 
9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional como 

pré-requisito para liberação de áreas para realização de serviços. 
% 90,36 

7º 

24 - Verificações sobre o nível de atuação da liderança quando da 

identificação de situações anormais que poderiam levar a futuros 

acidentes. 

% 90,30 

8º 
13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde ocupacional 

planejadas. 
% 88,90 

9º 

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados. 

% 87,50 

26 - Verificação de situações em que decisões erradas da liderança 

levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 

7 - Observações de campo não programadas sobre ergonomia, 

segurança e saúde do trabalho. 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho sobre as 

práticas corretas a serem adotadas na execução de suas atividades. 
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10º 
21 - Observações de campo por parte da liderança durante a 

execução de tarefas pela força de trabalho. 
% 86,10 

11º 
10 - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às atividades que 

serão desempenhadas. 
% 84,70 

12º 
8 - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do início das 

tarefas abordando riscos de segurança e saúde. 
% 83,35 

13º 
14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a segurança dos 

processos para a força de trabalho. 
% 83,30 

14º 
22 - Incentivo à participação dos empregados na elaboração de 

instruções e planos de trabalho. 
% 80,50 

15º 

20 - Verificações para averiguar a participação dos empregados na 

elaboração das instruções e planos de trabalho. 
% 77,75 

19 - Verificações  sobre o engajamento da força de trabalho na 

discussão e realização das tarefas. 

16º 

17 - Verificações sobre o nível de atenção, concentração e 

dedicação dos empregados ao realizar as tarefas. 
% 75,00 

18 - Verificações e observações sobre a satisfação e cumplicidade 

dos empregados com as tarefas planejadas. 
Fonte: O autor  (2017). 

 

A classificação por tema apresentou os seguintes resultados. 

 

Tabela 9 - Segregação de Resultados Conjuntos por Tema para as duas Variáveis 

 

Posição 
Práticas CF + C 

Tema 

Predominante 

1º  

6 - Inspeções e aplicação de listas de 

verificação de Segurança e Saúde Ocupacional 

periódicas com cronograma associado. 

% 98,65 Gestão 

2º  

12 - Incentivo à identificação de situações 

anormais e pequenas falhas por parte da força 

de trabalho. 

% 95,85 
Análise de 

Acidentes 

3º 

25 - Verificação de situações em que  omissões 

da liderança na tomada de decisões levaram à 

ocorrência de  acidentes posteriores. 

% 93,10 Liderança 

4º  
15 - Verificações de cumprimento de 

procedimentos por parte da força de trabalho. 
% 91,70 

Comportamento 

Humano 

5º 

23 - Acompanhamento de resultados de 

monitoramentos de segurança e saúde 

ocupacional realizados. 

% 91,65 Gestão 

6º 

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde 

ocupacional como pré-requisito para liberação 

de áreas para realização de serviços. 

% 90,36 
Avaliações de 

Riscos 

7º 

24 - Verificações sobre o nível de atuação da 

liderança quando da identificação de situações 

anormais que poderiam levar a futuros 

acidentes. 

% 90,30 Liderança 
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8º 
13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde 

ocupacional planejadas. 
% 88,90 Gestão 

9º 

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos 

realizados. 

% 87,50 

Gestão 

26 - Verificação de situações em que decisões 

erradas da liderança levaram à ocorrência de  

acidentes posteriores. 

Liderança 

7 - Observações de campo não programadas 

sobre ergonomia, segurança e saúde do 

trabalho. 

Gestão 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de 

trabalho sobre as práticas corretas a serem 

adotadas na execução de suas atividades. 

Comportamento 

Humano 

10º 

21 - Observações de campo por parte da 

liderança durante a execução de tarefas pela 

força de trabalho. 

% 86,10 Liderança 

11º 

10 - Treinamentos nos procedimentos 

aplicáveis às atividades que serão 

desempenhadas. 

% 84,70 Gestão 

12º 

8 - Reuniões entre os executantes das tarefas 

antes do início das tarefas abordando riscos de 

segurança e saúde. 

% 83,35 
Avaliação de 

Riscos 

13º 

14 - Divulgação de ocorrências relacionadas a 

segurança dos processos para a força de 

trabalho. 

% 83,30 
Análise de 

Acidentes 

14º 

22 - Incentivo à participação dos empregados 

na elaboração de instruções e planos de 

trabalho. 

% 80,50 Gestão 

15 

20 - Verificações para averiguar a participação 

dos empregados na elaboração das instruções e 

planos de trabalho. 
% 77,75 

Comportamento 

Humano 

19 - Verificações  sobre o engajamento da 

força de trabalho na discussão e realização das 

tarefas. 

Comportamento 

Humano 

16 

17 - Verificações sobre o nível de atenção, 

concentração e dedicação dos empregados ao 

realizar as tarefas. 
% 75,00 

Comportamento 

Humano 

18 - Verificações e observações sobre a 

satisfação e cumplicidade dos empregados 

com as tarefas planejadas. 

Comportamento 

Humano 

Fonte: O autor  (2017). 

 

Os resultados obtidos confirmam a tendência observada nos itens anteriores de não 

haver predominância de nenhum tema específico nas primeiras posições, havendo citação de 

todos eles. Também se confirma a predominância de que as práticas relacionadas ao tema 

“Comportamento Humano” ocupem as posições com menor grau de concordância. 
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4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.4.1 Resultados das Melhores Práticas para Monitoramento da Eficácia das Medidas de 

Controle 

 

Considerando os resultados obtidos para essa variável, identificou-se que as práticas 

com melhores níveis de concordância, acima de 94%, foram:  

 

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e Saúde Ocupacional 

periódicas com cronograma associado. 

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e pequenas falhas por parte da força 

de trabalho. 

23 - Acompanhamento de resultados de monitoramentos de segurança e saúde 

ocupacional realizados. 

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional como pré-requisito para 

liberação de áreas para realização de serviços.  

 

4.4.2 Resultados das Melhores Práticas para Potencial Geração de Informações que 

Permitam o Desenvolvimento de Indicadores  

 

As práticas que obtiveram os maiores ínidices de concordãncia, com níveis acima de 

90%, foram: 

 

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e Saúde Ocupacional 

periódicas com cronograma associado. 

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e pequenas falhas por parte da força 

de trabalho. 

25 - Verificação de situações em que  omissões da liderança na tomada de decisões 

levaram à ocorrência de  acidentes posteriores. 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte da força de trabalho. 

 

4.4.3 Resultados da Análise Conjunta 
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Analisando os resultados de forma geral, pode-se afirmar que as práticas consideradas 

de maior importância conjunta, com índices acima de 91% de concordância, foram: 

 

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e Saúde Ocupacional 

periódicas com cronograma associado;  

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e pequenas falhas por parte da força 

de trabalho; 

25 - Verificação de situações em que  omissões da liderança na tomada de decisões 

levaram à ocorrência de acidentes posteriores.; 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte da força de trabalho. 

 

Deve ser também observado que não houve altos percentuais de discordância para 

nehnuma prática sugerida, estando todas as práticas com nível de concordância acima de 50%. 

Esse resultado demonstra a pertinência das práticas identificadas. 

 

4.4.4 Resultados da Análise Conjunta Considerando a Média Aritimética dos Resultados 

como Limite de Relevância 

 

Considerando como critério de relevância das práticas pesquisadas a média arítimética 

dos percentuais obtidos para variável “Importância Conjunta”, sendo extraídos o melhor e o 

pior resultado, temos a linha de corte em 86,96% e as seguintes práticas consideradas 

relevantes: 

 

6 - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e Saúde Ocupacional 

periódicas com cronograma associado;  

12 - Incentivo à identificação de situações anormais e pequenas falhas por parte da força 

de trabalho; 

25 - Verificação de situações em que  omissões da liderança na tomada de decisões 

levaram à ocorrência de acidentes posteriores.; 

15 - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte da força de trabalho. 

23 - Acompanhamento de resultados de monitoramentos de segurança e saúde 

ocupacional realizados. 

9 - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional como pré-requisito para 

liberação de áreas para realização de serviços. 
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24 - Verificações sobre o nível de atuação da liderança quando da identificação de 

situações anormais que poderiam levar a futuros acidentes. 

13 - Auditorias de gestão de segurança e saúde ocupacional planejadas. 

11 - Avaliação da eficácia dos treinamentos realizados. 

26 - Verificação de situações em que decisões erradas da liderança levaram à ocorrência 

de  acidentes posteriores. 

7 - Observações de campo não programadas sobre ergonomia, segurança e saúde do 

trabalho. 

16 - Avaliação do  conhecimento da força de trabalho sobre as práticas corretas a serem 

adotadas na execução de suas atividades. 

 

4.4.5 Análise de Métodos para Implementação das Melhores Práticas identificadas 

 

A partir da identificação das 5 práticas com maior índice de concordância de acordo 

com a visão dos especialistas, buscou-se identificar sistemáticas e meios que permitam a sua 

efetiva implementação no dia-a-dia das empresas. 

A prática de realização de inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança e 

Saúde Ocupacional periódicas com cronograma associado pode ser implementada a partir de 

um programa de inspeções planejadas para as tarefas ou atividades que a empresa julgue mais 

perigosas ou relevantes para a segurança do trabalho, definindo períodos críticos de execução 

destas em que seja importante o acompanhamento presencial e a identificação de pontos de 

melhoria. A forma habitual e mais difundida é a aplicação de listas de verificação pré 

concebidas por profissionais especialistas que verificam itens em campo, de forma a asseverar 

o cumprimento de requisitos de segurança e identificar falhas reais ou potenciais que possam 

vir a gerar acidentes futuros. Ao identificar e mensurar estas ocorrências, as empresas podem 

gerar indicadores que sinalizem a iminência de acidentes. 

Segundo Whalström e Rollenhagen (2014), auditorias, avaliações e revisões, assim 

como fiscalização de regulamentos podem ser percebidas como ciclos de controle que apontam 

para a obtenção de indicadores de desvios à normas e padrões para início das ações corretivas. 

Na mesma linha de atuação e de forma complementar à aplicação das listas de 

verificação, a prática de incentivo à identificação de situações anormais visa fomentar junto à 

força de trabalho das empresas o conceito de qualquer situação que fuja aos procedimentos e 

regras de conduta em segurança do trabalho sejam relatadas e registradas, independentemente 

do local, hora ou setor de ocorrência, a da existência de listas de verificação associadas. Ou 
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seja, busca-se que a partir do conhecimento e experiência, os próprios trabalhadores sejam 

capazes de identificar e relatar situações que possam trazer riscos para si e para outras pessoas 

durante a realização das atividades, permitindo a tomada de ações para mitigar ou sanar a falha 

detectada. 

Segundo Hinze, Thurman e Whele (2013), a dicotomia da métrica de quase acidentes é 

útil na compreensão de como devem ser medidos os principais indicadores. Enquanto, 

historicamente, uma quase falha, evento ou incidente foi medido tipicamente como parte de um 

programa como um indicador reativo, a métrica de quase acidente também pode ser utilizado 

de uma maneira nova, como um indicador importante quando aplicada de forma diferente. 

Possivelmente quase-acidentes poderiam ser considerados indicadores de transição na medida 

em que podem ser indicadores reativos num cenário e proativos em outro. Com certeza, as 

ocorrências de quase acidentes são registrados historicamente de forma semelhante aos 

acidentes, com uma diferença importante, a lesão. Felizmente, no caso do quase acidente não 

há nenhuma lesão. Como tal, é benéfico utilizar a informação recolhida a partir do incidente de 

uma forma pró-ativa. Cabe aos profissionais de segurança desenvolver maneiras de medir e 

interpretar os dados, de tal maneira que melhore as condições de segurança do trabalhador. 

Segundo Hallowell et al. (2013), uma vez que comece a fase de execução das atividades, 

trabalhadores e encarregados devem conduzir reuniões de planejamento preliminares às tarefas 

diárias, de modo a assegurar que os perigos são reconhecidos e comunicados antes da exposição 

do trabalhador. Essas reuniões devem acontecer no local onde será realizado o trabalho e devem 

ser incorporadas como um componente normal da rotina diária de trabalho. Investigações de 

incidentes revelam tendências nas deficiências de segurança, as quais podem ser usadas para 

estabelecer metas de esforços que podem resultar em rápida e dramática melhoria. 

A realização de verificações para averiguar se a força de trabalho executa as atividades 

e tarefas respeitando os preceitos de segurança e saúde do trabalho previstos em procedimentos 

e regras internas tem por objetivo identificar se estas situações ocorrem de forma isolada ou 

sistêmica, se incide em determinada setor ou profissional, em alguma ocasião específica. Os 

resultados podem sinalizar uma série de situações que permitam a implementação de pontos de 

melhoria, tais como: indicar que os procedimentos estão desatualizados, que não foram 

desenvolvidos de acordo com a realidade de segurança da atividade, que os profissionais não 

foram corretamente treinados ou que não estão sendo cobrados pela sua realização, por 

exemplo. Segundo os especialistas, esse tipo de prática permite que sejam identificados diversos 

pontos de melhoria que têm potencial de evitar futuros acidentes e sinalizar a necessidade de 

atuação para a prevenção. 
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Segundo Hallowell et al. (2013), qualquer mudança na gestão de segurança requer que 

os trabalhadores comprem a ideia e para que a mesma seja efetiva, esta deve ser desenvolvida 

com envolvimento direto dos trabalhadores. 

Para Fernández-Muñiz, Montes-Peon e Vázquez-Ordáz (2013), cumprir padrões não 

tem um efeito direto sobre a satisfação dos empregados, mas um efeito indireto via resultados 

em segurança, uma vez que a redução dos resultados dos índices de acidentes melhoram 

significativamente a satisfação dos empregados. 

Outra prática bastante citada pelos especialistas foi a verificação de situações em que a 

omissão da liderança na tomada de decisão levou a acidentes. A implementação desta prática é 

um pouco mais complexa e poderia prever uma análise aprofundada dos acidentes ocorridos e 

a investigação de situações anteriores à ocorrência destes em que a liderança estava ciente de 

eventuais falhas e desvios, e por motivos diversos não tomou eventuais decisões que 

permitiriam a realização de ações que controlariam as atividades, evitando a ocorrência dos 

acidentes. A obtenção desse nível de informação se daria por meio de entrevistas e pelo 

rastreameto de registros e conversas entre os profissionais, que permitissem identificar as 

situações e as causas que levaram a liderança a não tomar a ação que teria evitado a ocorrência 

dos acidentes. 

Segundo Yorio, Willmer e Moore (2015), uma vez que a liderança do grupo de 

trabalhadores assumiu o seu papel, os trabalhadores deste grupo terão que olhar para ele atrás 

de pistas sobre o conteúdo e importância do sistema de gestão. Portanto, interpretações 

individuais de políticas, práticas e procedimentos de segurança e saúde ocupacional derivam 

em parte da liderança dos grupos de trabalhadores e em alguns casos, dos líderes de outros 

grupos próximos. A extensão em que os líderes organizacionais podem influenciar os valores 

da organização dependem do seu nível de contato, comunicação e visibilidade na organização. 

Segundo Nesheim e Gressgärd (2014), gerentes podem influenciar pessoas por meio das 

metas que eles estabelecem, da atenção dispensada pelos mesmos a certas atividades ou através 

de instruções diretas e apoio. 

Segundo Lu e Yang (2010), uma performance efetiva em segurança e saúde vem do 

topo, a alta gerência tem responsabilidade coletiva e individual sobre os resultados, precisando 

examinar seus próprios comportamentos. Falhas na inclusão da segurança e saúde como 

elemento chave para os riscos dos negócios podem ser catastróficas. Muitos casos de falhas de 

segurança ao longo dos anos tiveram origem em falhas de liderança. 

Também foi considerada como importante a prática de acompanhamento dos resultados 

do monitoramento de ações planejadas para gestão de segurança do trabalho. A realização de 
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reuniões a análises sistemáticas para verificação de efetiva implementação de ações 

programadas e ou a verificação dos índices de performance de indicadores e metas 

estabelecidos buscam demonstrar o comprometimento da liderança com as questões de 

segurança do trabalho e induzem a força de trabalho a compartilhar deste compromisso. Ao 

cobrar resultados e participar da obtenção dos mesmos, a liderança dá exemplo para os demais 

níveis de que as questões de segurança do trabalho são indissociáveis da boa execução das 

tarefas. 

Segundo Edwards, Davey e Armstrong (2013), um praticante ou gerente é capaz de 

identificar onde existem interações entre a estrutura organizacional e o sistema existente, e a 

respectiva cultura da organização. Isto habilita o praticante a identificar mudanças que devem 

ser feitas na estrutura e sistemas da organização, a fim de reduzir questões de segurança 

existentes. 

Segundo Hinze, Thurman e Whele (2013), a alta gerência que está comprometida com 

o uso de indicadores proativos deve se tornar o guardião reconhecido do programa de 

monitoramento de indicadores. Alguém do topo da gestão deve assumir a propriedade do 

programa e acompanhar sua implementação. 

 

4.5 PROPOSTA DE FRAMEWORK DE PRÁTICAS PARA MONITORAMENTO, 

CONTROLE E RESULTADOS 

 

 A partir das práticas pesquisadas e da percepção dos especialistas, foi estruturado 

framework em que as práticas foram segregadas de acordo com a forma de aplicação, de modo 

a gerar um padrão a ser potencialmente utilizado na gestão da segurança e saúde do trabalho. 

 

 

Quadro 10 – Framework de Práticas para o Monitoramento, Controle e Resultado em Saúde 

e Segurança Ocupacional 

Tema Prática 
Aplicação 

Monitoramento Controle Resultado 

Gestão 

6 - Inspeções e aplicação de listas de 

verificação de Segurança e Saúde 

Ocupacional periódicas com 

cronograma associado. 

X X  
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Gestão 

7 - Observações de campo não 

programadas sobre ergonomia, 

segurança e saúde do trabalho. 

X X  

Avaliação de 

Riscos 

8 - Reuniões entre os executantes 

das tarefas antes do início das tarefas 

abordando riscos de segurança e 

saúde. 

 X  

Avaliação de 

Riscos 

9 - Avaliações de riscos de 

segurança e saúde ocupacional 

como pré-requisito para liberação de 

áreas para realização de serviços. 

 X  

Gestão 

10 - Treinamentos nos 

procedimentos aplicáveis às 

atividades que serão 

desempenhadas. 

 X  

Gestão 
11 - Avaliação da eficácia dos 

treinamentos realizados. 
  X 

Análise de 

Acidentes 

12 - Incentivo à identificação de 

situações anormais e pequenas 

falhas por parte da força de trabalho. 

 X  

Gestão 

13 - Auditorias de gestão de 

segurança e saúde ocupacional 

planejadas. 

X   

Análise de 

Acidentes 

14 - Divulgação de ocorrências 

relacionadas a segurança dos 

processos para a força de trabalho. 

  X 

Comportamento 

Humano 

15 - Verificações de cumprimento 

de procedimentos por parte da força 

de trabalho. 

X   

Gestão 

16 - Avaliação do  conhecimento da 

força de trabalho sobre as práticas 

corretas a serem adotadas na 

execução de suas atividades. 

X   

Comportamento 

Humano 

17 - Verificações sobre o nível de 

atenção, concentração e dedicação 
X   
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dos empregados ao realizar as 

tarefas. 

Comportamento 

Humano 

18 - Verificações e observações 

sobre a satisfação e cumplicidade 

dos empregados com as tarefas 

planejadas. 

X   

Comportamento 

Humano 

19 - Verificações  sobre o 

engajamento da força de trabalho na 

discussão e realização das tarefas. 

X   

Comportamento 

Humano 

20 - Verificações para averiguar a 

participação dos empregados na 

elaboração das instruções e planos 

de trabalho. 

X   

Liderança 

21 - Observações de campo por 

parte da liderança durante a 

execução de tarefas pela força de 

trabalho. 

X   

Comportamento 

Humano 

22 - Incentivo à participação dos 

empregados na elaboração de 

instruções e planos de trabalho. 

 X  

Gestão 

23 - Acompanhamento de resultados 

de monitoramentos de segurança e 

saúde ocupacional realizados. 

  X 

Liderança 

24 - Verificações sobre o nível de 

atuação da liderança quando da 

identificação de situações anormais 

que poderiam levar a futuros 

acidentes. 

X   

Liderança 

25 - Verificação de situações em que  

omissões da liderança na tomada de 

decisões levaram à ocorrência de  

acidentes posteriores. 

X   

Liderança 

26 - Verificação de situações em que 

a decisões erradas da liderança 

levaram à ocorrência de  acidentes 

posteriores. 

X   

Fonte: O autor (2017). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa se propôs a analisar práticas de gestão de segurança e saúde do trabalho 

que possam ser implementadas para o monitoramento da eficácia de medidas de controle de 

riscos e que possam gerar informações que permitam o desenvolvimento de indicadores 

proativos, de forma a identificar a possibilidade de ocorrência de acidentes em empresas de 

qualquer porte, propondo ao seu final um Framework de práticas que pudessem agregar valor 

à gestão de segurança e saúde do trabalho. 

 No decorrer da pesquisa buscou-se analisar as principais práticas associadas a gestão de 

riscos a à geração de indicadores de segurança do trabalho, por meio de revisão bibliográfica 

destes assuntos.  

 De acordo com referencial teórico e conceitual obtido na revisão bibliográfica, foi 

construído instrumento de coleta de dados, que teve como objetivo identificar as práticas de 

gestão que teriam maior relevância para avaliar a efetiva implementação de ações preventivas 

de segurança do trabalho e sinalizar a possível ocorrência de falhas, assim como apontar 

práticas que possam gerar insumos de informações para o desenvolvimento de indicadores 

proativos de gestão. 

 A partir da segmentação dos resultados foi possível identificar as práticas que os 

especialistas consideram de maior relevância para a gestão de segurança do trabalho e aquelas 

que, embora não precisem ser descartadas, não sejam tão importantes para a gestão. 

 Os resultados obtidos demonstram que todas as práticas citadas têm grau de relevância 

importante. No entanto, algumas práticas possuem relevância maior, fazendo crer que devam 

ter sua implementação priorizada em relação às práticas que não tiveram tanta concordância. 

Esse fato indica o acerto na escolha do conjunto de práticas de gestão levantadas. 

  A pesquisa contribui para as empresas como fonte de informação para a adoção de 

práticas que foram identificadas como mais eficazes e permitem avaliar aquelas que possam ser 

prioritárias ou importantes para o cotidiano das atividades. Contribui também para apontar para 

a adoção de práticas não sejam tão utilizadas como as que buscam monitorar o nível de atuação 

ou omissão da liderança. Tais insumos permitiriam uma evolução nas métricas de desempenho 

da gestão de segurança do trabalho. 

O método adotado se mostrou eficaz por ter resultado em uma pesquisa baseada em 

análises associadas à extensa revisão bibliográfica com autores, artigos e periódicos relevantes, 

fato que permitiu a fundamentação em uma base confiável.  
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As questões da pesquisa foram atendidas pela da metodologia escolhida, uma vez que a 

partir dos objetivos e questões da pesquisa foram desenvolvidas as perguntas e questionamentos 

do instrumento de coleta e fundamentação teórica associada. 

 Por meio da submissão dos questionário à visão dos especialistas foram obtidas 

respostas que corroboram o levantamento de temas e práticas realizado e apontam para a 

classificação das práticas de maior relevância para a gestão da segurança do trabalho. 

 As práticas de maio relevância foram: Inspeções e aplicação de listas de verificação de 

Segurança e Saúde Ocupacional periódicas com cronograma associado; Incentivo à 

identificação de situações anormais e pequenas falhas por parte da força de trabalho; 

Verificação de situações em que  omissões da liderança na tomada de decisões levaram à 

ocorrência de acidentes posteriores e Verificações de cumprimento de procedimentos por parte 

da força de trabalho. 

 Não houve a identificação de práticas com alto nível de discordância, ficando todas elas 

com índices de discordância de no máximo 14%. No entanto esses dados indicam que as 

seguintes práticas não seriam prioritárias, embora possam ter sua utilidade eventual: 

Verificações sobre o nível de atenção, concentração e dedicação dos empregados ao realizar as 

tarefas; Verificações e observações sobre a satisfação e cumplicidade dos empregados com as 

tarefas planejadas; Verificações para averiguar a participação dos empregados na elaboração 

das instruções e planos de trabalho. E Verificações sobre o engajamento da força de trabalho 

na discussão e realização das tarefas. Estes resultados revelam que as práticas relacionadas ao 

monitoramento do Comportamento Humano são consideradas de menor relevância. 

 Ao seu final é proposto Framework de práticas a serem utilizadas para monitorar, 

controlar e medir resultados em gestão de segurança do trabalho. 

Deve ser ressaltado que a pesquisa possui limitações relacionadas ao método de 

avaliação qualitativa aplicado, mediante a adoção de critérios de mensuração de natureza 

subjetiva, e embora submetidos a especialistas, não se pretende generalizar os resultados 

obtidos, tratando-se da identificação de propostas e sugerindo estudos complementares no 

futuro. Uma pesquisa futura poderia ser desenvolvida, especialmente, para avaliar o 

desenvolvimento de indicadores proativos de gestão da segurança do trabalho a partir das 

informações geradas pelas práticas sugeridas nesta pesquisa. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

 

 

Parte 1 – Nível de Experiência do Especialista 

 

1) Tempo de atuação em gestão de segurança e saúde ocupacional? 

 

(   ) de 1 a 5 anos 

(   ) de 5 a 10 anos 

(   ) de 10 a 15 anos 

(   ) acima de 15 anos 

 

2) Nível de formação? 

 

(   ) Técnico 

(   ) Superior Completo 

(   ) MBA 

(   ) Mestrado 

 

3) Setor de atuação?  

 

(   ) Óleo e Gás 

(   ) Construção e Montagem Civil e Industrial 

(   ) Indústria 

(   ) Consultoria 

(   ) Outros ____________________________________ 

 

4) Número de empregados da empresa onde atua?  

 

(   ) Até 500 colaboradores 

(   ) De 501 à 2000 colaboradores 

(   ) De 2001 à 5000 colaboradores 

(   ) Acima de 5000 colaboradores 

 

5) Qual o nível hierárquico de atuação na empresa? 

 

(   ) Diretoria 

(   ) Gerencial 

(   ) Técnico 

(   ) Operacional 
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Parte 2 – Avaliação do Especialista 

 

Solicitamos sua avaliação sobre os temas relacionados nas tabelas abaixo, a fim de identificar 

as práticas de gestão que tenham maior potencial de monitorar a eficácia das medidas de 

controle de segurança e saúde ocupacional e as práticas a partir das quais possam ser obtidas 

maior quantidade de informações que permitam a criação de indicadores de desempenho cujo 

objetivo seja apontar, de forma proativa, eventuais falhas que tenham potencial de gerar futuras 

lesões ou doenças ocupacionais.   

 

Código Critério 

DF Discordo Fortemente 

D Discordo 

N / I Neutro ou Indeciso 

C Concordo 

CF Concordo Fortemente 

 

Item Questões relacionadas às Práticas de Gestão 
Avaliação 

DF D N / 

I 

C CF 

6 

6A - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança 

e Saúde Ocupacional periódicas com cronograma associado são 

importantes para o monitoramento da eficácia das medidas de 

controle. 

     

6B - Inspeções e aplicação de listas de verificação de Segurança 

e Saúde Ocupacional periódicas com cronograma associado são 

importantes para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

7 

7A - Observações de campo não programadas sobre ergonomia, 

segurança e saúde do trabalho são importantes para o 

monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

7B - Observações de campo não programadas sobre ergonomia, 

segurança e saúde do trabalho são importantes para a geração 

de informações que permitam o desenvolvimento de 

indicadores. 

     

8 

8A - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do início 

das tarefas abordando riscos de segurança e saúde são 

importantes para o monitoramento da eficácia das medidas de 

controle. 

     

8B - Reuniões entre os executantes das tarefas antes do início 

das tarefas abordando riscos de segurança e saúde são 

importantes para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

9 

9A - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional 

como pré-requisito para liberação de áreas para realização de 

serviços são importantes para o monitoramento da eficácia das 

medidas de controle. 

     

9B - Avaliações de riscos de segurança e saúde ocupacional 

como pré-requisito para liberação de áreas para realização de 

serviços são importantes para a geração de informações que 

permitam o desenvolvimento de indicadores. 

     



 

 

108 

10 

10A - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às atividades 

que serão desempenhadas são importantes para o 

monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

10B - Treinamentos nos procedimentos aplicáveis às atividades 

que serão desempenhadas são importantes para a geração de 

informações que permitam o desenvolvimento de indicadores. 

     

11 

11A - Avaliações da eficácia dos treinamentos realizados são 

importantes para o monitoramento da eficácia das medidas de 

controle. 

     

11B - Avaliações da eficácia dos treinamentos realizados são 

importantes para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

12 

12A - Incentivo à identificação de situações anormais e 

pequenas falhas por parte da força de trabalho são importantes 

para o monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

12B - Incentivo à identificação de situações anormais e 

pequenas falhas por parte da força de trabalho são importantes 

para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

13 

13A - Auditorias de gestão de segurança e saúde ocupacional 

planejadas são importantes para o monitoramento da eficácia 

das medidas de controle. 

     

13B - Auditorias de gestão de segurança e saúde ocupacional 

planejadas são importantes para a geração de informações que 

permitam o desenvolvimento de indicadores. 

     

14 

14A - Divulgações de ocorrências relacionadas a segurança dos 

processos para a força de trabalho são importantes para o 

monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

14B - Divulgações de ocorrências relacionadas a segurança dos 

processos para a força de trabalho são importantes para a 

geração de informações que permitam o desenvolvimento de 

indicadores. 

     

15 

15A - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte 

da força de trabalho são importantes para o monitoramento da 

eficácia das medidas de controle. 

     

15B - Verificações de cumprimento de procedimentos por parte 

da força de trabalho são importantes para a geração de 

informações que permitam o desenvolvimento de indicadores. 

     

16 

16A - Avaliações do  conhecimento da força de trabalho sobre 

as práticas corretas a serem adotadas na execução de suas 

atividades são importantes para o monitoramento da eficácia 

das medidas de controle. 

     

16B - Avaliações do  conhecimento da força de trabalho sobre 

as práticas corretas a serem adotadas na execução de suas 

atividades são importantes para a geração de informações que 

permitam o desenvolvimento de indicadores. 

     

17 

17A - Verificações sobre o nível de atenção, concentração e 

dedicação dos empregados ao realizar as tarefas são 

importantes para o monitoramento da eficácia das medidas de 

controle. 
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17B - Verificações sobre o nível de atenção, concentração e 

dedicação dos empregados ao realizar as tarefas são 

importantes para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

18 

18A - Verificações e observações sobre a satisfação e 

cumplicidade dos empregados com as tarefas planejadas são 

importantes para o monitoramento da eficácia das medidas de 

controle. 

     

18B - Verificações e observações sobre a satisfação e 

cumplicidade dos empregados com as tarefas planejadas são 

importantes para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

19 

19A - Verificações  sobre o engajamento da força de trabalho 

na discussão e realização das tarefas são importantes para o 

monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

19B - Verificações  sobre o engajamento da força de trabalho 

na discussão e realização das tarefas são importantes para a 

geração de informações que permitam o desenvolvimento de 

indicadores. 

     

20 

20A - Verificações para averiguar a participação dos 

empregados na elaboração das instruções e planos de trabalho 

são importantes para o monitoramento da eficácia das medidas 

de controle. 

     

20B - Verificações para averiguar a participação dos 

empregados na elaboração das instruções e planos de trabalho 

são importantes para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

21 

21A - Observações de campo por parte da liderança durante a 

execução de tarefas pela força de trabalho são importantes para 

o monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

21B - Observações de campo por parte da liderança durante a 

execução de tarefas pela força de trabalho são importantes para 

a geração de informações que permitam o desenvolvimento de 

indicadores. 

     

22 

22A - Incentivo à participação dos empregados na elaboração 

de instruções e planos de trabalho é importante para o 

monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

22B - Incentivo à participação dos empregados na elaboração 

de instruções e planos de trabalho é importante para a geração 

de informações que permitam o desenvolvimento de 

indicadores. 

     

23 

23A - Acompanhamento de resultados de monitoramentos de 

segurança e saúde ocupacional realizados é importante para o 

monitoramento da eficácia das medidas de controle. 

     

23B - Acompanhamento de resultados de monitoramentos de 

segurança e saúde ocupacional realizados é importante para a 

geração de informações que permitam o desenvolvimento de 

indicadores. 

     

24 
24A - Verificações sobre o nível de atuação da liderança 

quando da identificação de situações anormais que poderiam 
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levar a futuros acidentes são importantes para o monitoramento 

da eficácia das medidas de controle. 

24B - Verificações sobre o nível de atuação da liderança 

quando da identificação de situações anormais que poderiam 

levar a futuros acidentes são importantes para a geração de 

informações que permitam o desenvolvimento de indicadores. 

     

25 

25A - Verificações de situações em que omissões da liderança 

na tomada de decisões levaram à ocorrência de  acidentes 

posteriores são importantes para o monitoramento da eficácia 

das medidas de controle. 

     

25B - Verificações de situações em que  omissões da liderança 

na tomada de decisões levaram à ocorrência de  acidentes 

posteriores são importantes para a geração de informações que 

permitam o desenvolvimento de indicadores. 

     

26 

26A - Verificações de situações em que a decisões erradas da 

liderança levaram à ocorrência de  acidentes posteriores são 

importantes para o monitoramento da eficácia das medidas de 

controle. 

     

26B - Verificações de situações em que a decisões erradas da 

liderança levaram à ocorrência de  acidentes posteriores são 

importantes para a geração de informações que permitam o 

desenvolvimento de indicadores. 

     

 


