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RESUMO

Segurança e Saúde Ocupacional é um assunto que não costuma ser muito atraente
para empregadores e, estranhamente, nem para empregados, mas ignorá-lo ou não
o priorizar pode implicar em perdas sociais e/ou econômicas para os trabalhadores,
empresas e sociedade. No Brasil, essa situação é agravada pelo fato da segurança
não ser um valor cultural e pela quantidade e complexidade das legislações, o que
dificulta ainda mais a sensibilização e atenção para a importância do assunto. Este
trabalho objetiva entregar um produto que oportunize a proprietários de Micro e
Pequenas Empresas (MPEs) implementar, sem a obrigatória participação de
profissionais especialistas, um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional nas suas empresas. A primeira etapa do trabalho foi a realização de um
diagnóstico do nível de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional em MPEs, seguido
do desenvolvimento de um Manual orientativo para implementação de um Sistema de
Gestão baseado na norma International Standardization Organization 45001:2018
(ISO 45001:2018), de uma terceira etapa que foi a pesquisa para avaliação da
viabilidade da aplicação do Manual e consequente implementação do Sistema e da
elaboração da versão final do referido Manual. Os pilares abordados no Manual como
minimamente necessários a um Sistema de Gestão o foram assim classificados em
função das respostas obtidas no diagnóstico realizado, da experiência profissional da
autora e do conteúdo da norma ISO 45001:2018, sendo que o grau de detalhamento,
aprofundamento e extensão da implementação de cada um deles, pode ser definido
pelo proprietário e outras pessoas envolvidas. Semelhantemente à norma ISO
45001:2018, o Manual desenvolvido é aplicável às empresas de todo e qualquer
segmento e a complexidade do Sistema implementado pode e deve levar em
consideração, o nível dos perigos e riscos existente em cada negócio, tornando o
Sistema um apoio fundamental à gestão do negócio. Cabe comentar também outros
aspectos observados ao longo das etapas deste trabalho que estão relacionados à
visão da Segurança e Saúde Ocupacional apenas como despesa e não investimento,
ao receio dos proprietários relativo à exposição da empresa a órgãos reguladores e/ou
fiscalizadores, ao desconhecimento e à descrença daqueles nos riscos existentes no
negócio, à não visualização das possíveis consequências de acidentes e/ou doenças
relacionados ao trabalho e à certa falta de interesse sobre o assunto.

Palavras-chave: Segurança Ocupacional; Gestão de Segurança Ocupacional; Micro e
Pequenas Empresas, ISO 45001:2018.

ABSTRACT

Occupational Health and Safety is a subject that is not usually very sensitive to
employers and, strangely, not even for employees, but ignoring it or not prioritizing it
may imply in some losses to society and/or economic losses for workers, companies
and also society itself. In Brazil, this situation is worsened by the fact that safety is not
a cultural value and by the quantity and complexity of legislation, which makes it even
more difficult to raise awareness and attention to the importance of the subject. This
work aims to deliver a product that provides to micro and small enterprises (SMEs)
owners to implement, without necessarily counting on specialist professionals´
participation, an Occupational Health and Safety Management System in their
companies. The first step of this work was making the diagnosis of the level of
Occupational Health and Safety Management in Small and Micro enterprises (SMEs),
followed by the development of an Orientation Manual for the implementation of a
Management System based on standard International Standardization Organization
45001:2018 (ISO 45001:2018), a third step that was the research to evaluate the
feasibility of applying the Manual and consequent implementation of the System and
the elaboration of the final version of the mentioned Manual. The pillars that were
addressed in the Manual as minimally necessary to an Occupational Health and Safety
System, were classified this way due to the answers that were obtained in the
diagnosis, due to the author´s professional experience and due to ISO 45001:2018
standard content, considering that the detailing, deepening and extension level of the
implementation of each of the pillars, may be defined by the owner and other involved
persons. Similarly to ISO 45001:2018 standard, the developed Manual is applicable to
companies of every sector and the complexity of the implemented system may take in
account, the level of the existing hazards and risks in each company, making the
System a fundamental support for the business itself. It is important to comment other
aspects that were observed along the phases of this work and that are related to the
vision of Occupational Health and Safety only as expenses and not as investments, to
the owners´ fear related to the exposure of the company to regulatory and/or
supervisory bodies, to the owners´ lack of knowledge and disbelief in the existing risks
in their business, to the non-visualization of the possible consequences of accidents
and/or occupational-related diseases and to the lack of interest of the owners of SMEs
about the subject.

Keywords: Occupational Safety; Occupational Safety Management; Micro and Small
Enterprises; ISO 45001:2018.
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1 INTRODUÇÃO
A Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) ou também denominada Segurança
e Saúde do Trabalho (SST), tem se modificado ao longo do tempo provocando
modificações em ferramentas, equipamentos, atividades e processos a fim de se
tentar evitar incidentes, acidentes e/ou doenças relacionadas ao exercício de
atividades laborais. No entanto, quando as medidas adotadas não sãos suficientes,
ocorrem os chamados acidentes e/ou doenças ocupacionais, cujos estudos
proporcionam soluções e melhorias que são desenvolvidas a fim de se ter condições
e formas de trabalho mais seguras e saudáveis. A responsabilidade por SSO compete
aos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, aos empregadores e empregados, e
as consequências de uma gestão eficaz ou ineficaz, serão colhidas por todas as partes
envolvidas.

1.1 CONTEXTO
A forma de trabalho mudou ao longo dos anos e a Revolução Industrial, que
teve início na Inglaterra no Século XVIII, contribuiu com a evolução da humanidade
porém, trouxe consigo problemas inerentes à esta nova realidade, dentre eles os
relacionados à Segurança e Saúde do Trabalho (SST) (ver APÊNDICE 1 –
GLOSSÁRIO), tais como o aumento da carga horária de trabalho e os acidentes com
máquinas e equipamentos. Poderia se dizer que, antes da máquina a vapor, a
produção acontecia em uma escala artesanal e, portanto, sem as vantagens e
desvantagens da produção em larga escala, bem como do aumento da jornada de
trabalho. SENAC (2018).
No início do Século XX, Henry Ford inicia a produção em massa nas suas
fábricas, objetivando o aumento da capacidade produtiva e a redução do tempo dos
processos. SENAC (2018).
Segundo OIT (2015) no ano de 1919, cria-se a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), da qual o Brasil é membro fundador, e neste mesmo ano, a referida
organização adota algumas convenções, sendo que algumas delas relacionam-se à
idade mínima para contratação de crianças, ao trabalho noturno para mulheres e para
menores, e à duração máxima da jornada.
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De acordo com Gomes (2009), apesar da criação da primeira lei brasileira
relacionada a acidentes de trabalho ter ocorrido praticamente simultaneamente à OIT,
foi apenas em 1943 que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada.
Porém, as Normas Regulamentadoras (NRs), ainda levariam mais 35 anos para serem
criadas no país.
Devido à relativa demora na elaboração e publicação de leis para reger os
direitos e deveres, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, estes últimos
deixaram de lado a SST e priorizaram aspectos como: qualidade do produto ou
serviço, custos fixos e variáveis, despesas, investimentos, acompanhamento das
necessidades do cliente e atendimento dos desejos do consumidor. Entretanto,
administrar uma organização no Século XXI sem gerenciar minimamente aspectos de
SST (ver APÊNDICE 1 – GLOSSÁRIO), ou sem ter um Sistema de Gestão de
Segurança e Saúde do Trabalho (SGSST) (ver APÊNDICE 1 – GLOSSÁRIO), implica
em ignorar riscos que podem, eventualmente, comprometer a perenidade da empresa.
A falta de gestão de SST leva à ocorrência de acidentes do trabalho e até a
fatalidades como mostrado na TABELA 1 e na TABELA 2 (OBSERVATÓRIO DE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 2018).
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TABELA 1- HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO
Acidentes com CAT
Fatalidades com CAT

Brasil

Acidente de Trabalho)

Acidente de Trabalho)

622.379

2.546

2016

585.626

2.288

2017

549.405

2.096

2018

623.800

2.022

2.381.210

8.952

2015

47.866

212

2016

43.549

195

2017

41.807

222

2018

48.847

197

182.069

826

2015

10.215

24

2016

9.896

20

2017

9.039

14

2018

9.636

25

38.786

83

TOTAL
Curitiba

(Comunicação de

2015

TOTAL
Paraná

(Comunicação de

TOTAL

Estima-se que no Brasil em 2018, a quantidade real de acidentes de
trabalho foi de 623.800 acrescidos de mais de 24% que representam os casos
subnotificados, ou seja, aqueles que não tem CAT emitida, mas tem a concessão
do benefício previdenciário.
FONTE: ADAPTADA DE OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (2018)

TABELA 2 - HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ E CURITIBA NA SÉRIE
DE ACIDENTES DE TRABALHO E FATALIDADES
Acidentes com CAT
Fatalidades com CAT
Participação Paraná

8%

9%

21%

10%

em relação Brasil
Participação Curitiba
em relação Paraná
FONTE: ADAPTADA DE OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (2018)
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Para ampliar a visão, ao se analisar os dados da TABELA 1 e da TABELA 2
também é importante observar a quantidade de empregos gerados pelas empresas
de diferentes dimensões no país. Segundo SEBRAE (2017a, p. 348), em 2015, as
Micro e Pequenas Empresas (MPEs) ofertavam mais de 17.000.000 vagas enquanto
as Médias e Grandes Empresas (MGEs) disponibilizavam pouco mais de 14.000.000
de oportunidades de emprego. Ainda segundo SEBRAE (2017a, p. 23), se a empresa
atuar no segmento de serviços e comércio, será considerada micro se tiver até nove
pessoas ocupadas, pequena, se tiver de 10 a 49 pessoas, média, se tiver de 50 a 99
pessoas e acima desta quantidade, será classificada como grande. Se a empresa for
uma indústria, então será considerada como micro se tiver até 19 pessoas ocupadas,
pequena, se tiver entre 20 a 99 pessoas, média, se tiver entre 100 e 499 e acima deste
número, será classificada como uma grande indústria.
Em teoria, as MGEs têm maior compromisso em gerir SST, seja em função
dos seus valores e princípios, da necessidade de proteger sua marca ou mesmo por
estarem mais sujeitas às fiscalizações. Já as MPEs, podem não gerir adequadamente
a SST, mesmo a tendo como princípio e, talvez, podem nem sequer cumprir as
legislações aplicáveis, seja em função do desconhecimento destas, das despesas
geradas ou dos investimentos necessários.
De acordo com Tremblay; Badri (2018, p. 1) a Segurança e Saúde
Ocupacional (SSO) é um assunto menos enfatizado em Pequenas e Médias
Empresas (PMEs) do que em Grandes Corporações. Acidentes fatais são oito vezes
mais frequentes em PMEs e lesões não fatais tem 50% mais chance de ocorrer
nessas. Com o objetivo de tornar as condições de trabalho mais seguras nas PMEs,
devem ser consideradas as especificidades sob as quais estes negócios operam,
como por exemplo: pessoas com múltiplas funções e responsabilidades, recursos
escassos e inexistência de equipe de especialistas em SST.
A possibilidade de MPEs não gerenciarem aspectos de segurança
ocupacional dos seus trabalhadores é agravada quando se toma conhecimento de
que, em 2015 no Brasil, existiam em torno de 6.700.000 MPEs e apenas 67.000
MGEs. Do total de MPEs, as pequenas giravam em torno de 400.000 e as micro, em
torno 6.300.000 (SEBRAE, 2017).
Aspectos humanos e sociais relacionados a quaisquer tipos de acidentes são
importantes por si só, porém as despesas decorrentes destes acidentes também têm
que ser consideradas, pois esta é uma conta paga pelos empresários, pelo governo
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devido aos atendimentos feitos no Sistema Único de Saúde (SUS), pelo pagamento
de benefícios previdenciários, e, por consequência, por toda a população.
Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (2018) é
importante destacar que o Brasil gastou mais de R$26 bilhões entre 2012 e 2017 apenas com benefícios acidentários concedidos no período em questão, ou seja, se
considerado o estoque de anos anteriores pagos neste mesmo período, a cifra é ainda
maior.
Sendo assim, ficam evidentes as necessidades de melhoria da gestão de SST
nas empresas brasileiras, especialmente nas micro e pequenas que, em geral
restringem-se, na melhor das hipóteses, ao simples cumprimento da legislação. Desta
forma, a proposta deste trabalho é desenvolver uma metodologia, apresentada sob a
forma de um Manual, que facilite a implementação de um sistema simplificado de
gestão de segurança e saúde ocupacional em micro e pequenas empresas.

1.2 OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é elaborar um Manual para que proprietários
de MPEs possam implementar um Sistema Simplificado de Gestão de Segurança e
Saúde Ocupacional, sem a obrigatória necessidade do apoio de profissionais
especializados.
Os objetivos específicos desta dissertação são os seguintes:
•

Desenvolver um questionário para fazer um diagnóstico do nível de
gestão da SST em MPEs;

•

Identificar os requisitos da norma ISO 45001:2018 aplicáveis a um
SGSST simplificado;

•

Elaborar e disponibilizar o Manual de SGSST aos proprietários para
avaliação e retorno;

•

Elaborar versão final do Manual contendo o método desenvolvido.

1.3 JUSTIFICATIVA
Levando-se em conta as perdas humanas, sociais e econômicas decorrentes
de acidentes de trabalho, a inexistência de profissionais de SST atuando em MPEs,
além do desconhecimento de muitos proprietários de empresas destas dimensões,
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sobre legislações relacionadas à SST, considera-se importante a criação de um
método que torne possível a implementação de um SGSST simplificado para se
adequar à realidade das empresas foco deste trabalho que são as MPEs. Além dessas
considerações, existe uma lacuna de materiais desenvolvidos com foco no
gerenciamento de SST em MPEs, o que confere um caráter de ineditismo a este
trabalho.
Espera-se que um modelo de SGSST, se bem aplicado, permita às MPEs,
mapear e classificar seus riscos, identificar e implementar controles para mitigar ou
eliminar os efeitos daqueles, definir indicadores para acompanhar a evolução da
gestão e, como consequência, evitar acidentes, reduzindo despesas diretas, tais como
o Fator Acidentário Previdenciário (FAP), dias perdidos, perda de produtividade, horas
extras (HE); e despesas indiretas, tais como impactos sobre outros funcionários, e/ou
sobre a imagem/reputação da empresa/marca.
Desta forma, o método resultante deste trabalho deverá facilitar o
gerenciamento de SSO em MPEs.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A sequência deste trabalho está estruturada nos seguintes Capítulos:
•

Fundamentação Teórica: abordará o início das atividades laboras, as relações
de trabalho, o surgimento e a história da Segurança e Saúde Ocupacional
(SSO), a origem da Normatização e a criação da norma ISO 45001:2018.

•

Estado da Arte: apresentará o que há de mais recente nos estudos de SSO
focados em: Realidade de MPEs, Cultura de SSO, Fatores que favorecem e
Barreiras que dificultam a Implementação de um Sistema de Gestão de
Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO) (ver APÊNDICE 1 – GLOSSÁRIO),
Retorno dos Investimentos em SSO e Demais Benefícios, Consequências da
falta de gestão de SSO, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional (SGSSO) e a norma ISO 45001:2018, Avaliação de Desempenho
de SSO e Gerenciamento Estratégico da Segurança e Melhoria Contínua.

•

Materiais e Método: este Capítulo conterá os materiais utilizados para a
consecução do trabalho e as etapas percorridas para se atingir os objetivos.
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•

Análise dos Resultados e Discussão: Capítulo dedicado à apresentação dos
resultados obtidos, os pontos coincidentes com a literatura estudada, bem
como pontos contraditórios, comparados e correlacionados com as percepções
da experiência profissional da autora.

•

Conclusão e Trabalhos Futuros: Fechamento do trabalho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Por mais aspectos práticos que um trabalho possua, considero importante
compreender minimamente o histórico que contribuiu para o estágio atual de
conhecimento sobre o assunto, qualquer que seja ele.
No caso deste trabalho, entender um pouco sobre as relações de trabalho,
bem como sobre a história da SSO é relevante para compreender como se deu a
necessidade de se pensar sobre SSO e usar a gestão daquela como um fator
estratégico e contributivo para os resultados de uma organização. No entanto,
naturalmente a própria forma de gestão de SSO evoluiu e isso pode ser percebido ao
se analisar o histórico da criação de normas específicas, chegando às práticas de
gestão utilizadas no Século XXI.

2.1 SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALHO E A HISTÓRIA DA SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL
Para Gomes (2009), as atividades laborativas nasceram com a humanidade. A
capacidade de raciocínio do homem e seu instinto gregário, lhe proporcionaram o
avanço tecnológico, possibilitando sua sobrevivência no planeta. Partindo da caça, o
homem desenvolveu a agricultura e a criação de animais, evoluiu então para o
artesanato e chegou à era industrial. Apesar do trabalho ter surgido simultaneamente
ao primeiro homem, só há 300 anos as relações entre o trabalho, os acidentes
decorridos destes e as doenças profissionais começaram a ser avaliadas.
De acordo com Franco; Franco (2001), Bernardino Ramazzini, um médico
italiano nascido em 1633 em Capri, atual Itália, pode ser considerado “o pai da
medicina ocupacional”, devido à publicação do livro De Morbis Artificum Diatriba. O
livro descreve doenças, associando-as às atividades laborais específicas, condições
de trabalho, entre outras questões.
Stein (2003) apresenta o primeiro caso registrado em tribunais ingleses, em
1837, de uma ação judicial de um empregado contra seu patrão, decorrente de um
acidente de trabalho.
Segundo Abrams (2001), outro médico de destaque foi Rudolph Virchoff, que
em 1848 publicou relatório sobre as condições de trabalhadores (Relatório sobre a
epidemia de tifo na Alta Silésia), associando a epidemia de tifo às condições precárias
de trabalho, e, além do caráter técnico, trouxe à tona a questão social das condições
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de trabalho, comparando os trabalhadores à meras engrenagens na máquina da
indústria.
Em 1919, na Conferência da Paz, foi criada a OIT que tem uma característica
única descrita a seguir: as três partes, sendo elas governo, representantes dos
empregadores e representantes dos trabalhadores, têm os mesmos direitos.
Segundo Gomes (2009), como no Brasil a era industrial iniciou por volta de
1930, no nosso país, a evolução da SST começou mais tarde do que na Europa.
Getúlio Vargas foi o Presidente que considerou pela primeira vez a inclusão de direitos
trabalhistas, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, criando a CLT em 1943.
Em 1966, foi criada a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho (FUNDACENTRO), atual Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho, que tem inserido no seu principal objetivo,
produzir e replicar conhecimentos que colaborem com a promoção da segurança e
saúde dos trabalhadores.
Além da OIT e FUNDACENTRO, outras organizações acabaram se envolvendo
com o estabelecimento de procedimentos e padrões relacionados à SSO, dentre elas
a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como apresentado a seguir.

2.2 HISTÓRIA DA NORMATIZAÇÃO E A CRIAÇÃO DA ISO 45001:2018
De acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (2011), o
processo de formalização de normas técnicas iniciou, não apenas, mas devido à
evolução da ciência e a ampliação do comércio mundial. Uma outra condição que
contribuiu para a institucionalização das referidas normas, foi o comércio, entre os
países, de produtos mais sofisticados e tecnicamente mais desenvolvidos. Isso
significa dizer que, no sentido literal, só existiu norma técnica após a revolução
industrial e após a necessidade de comercialização mundial dos produtos
tecnologicamente desenvolvidos, o que ocorreu a partir das últimas décadas do século
XIX.
Segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (2011), foi o
desenvolvimento da siderurgia, aliado ao consumo da energia elétrica na Europa e
nos Estados Unidos que provocaram a necessidade de alinhamento de processos e
produtos. No entanto, o citado alinhamento, que em outras palavras representava a
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normalização, trazia consigo uma questão coletiva quando pensado em escala
mundial, pois era preciso que as empresas acreditassem nos ganhos, a fim de decidir
fazer os investimentos necessários. Poderia parecer simples imaginar que o Estado
deveria ser o responsável pela solução da referida questão coletiva, entretanto, para
que isso fosse possível, seria imprescindível uma opinião comum entre líderes
políticos e empresários - o que não era realidade no final do século XIX.
A evolução da normalização, de acordo com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) (2011) só começou a ocorrer em função de um conflito bélico e da
consequente necessidade de ajuda mútua internacional, tanto durante quanto após o
citado conflito. Na II Guerra Mundial, a condição anteriormente descrita foi
intensificada pela disposição dos Países Aliados com o intuito de recuperar a ordem
política e econômica internacional em um outro nível de cooperação.
Conforme relatado por Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
(2011) o United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC, Comitê das
Nações Unidas para a Coordenação de Normas), foi estabelecido em 1944 com sede
em Londres, por iniciativa dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá. Este Comitê
reuniu rapidamente alguns países da Europa, unindo, portanto, várias tradições
metrológicas advindas destes diferentes países. A próxima etapa foi a concretização
da conferência internacional que serviria como alicerce para a criação da Organização
de Padronização Internacional ou International Organization for Standardization (ISO).
A ISO começou a funcionar oficialmente em fevereiro de 1947 e nos seus primeiros
anos de existência, limitou-se a cumprir sua missão original, que era de apenas editar
recomendações estabelecidas nos países, porém em âmbito internacional. Entendiase que incialmente era melhor que a ISO funcionasse com este objetivo até sua
consolidação, até porque, a aceitação da mesma pelo setor privado não era muito
alta. Com isso, ao completar 10 anos de existência, a ISO tinha publicado apenas 57
Recomendações.
Assim, de acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
(2011), o que ocorreu na prática foi que a recuperação das economias dos países
europeus não demandou o nível de normalização imaginado e, portanto, o que mais
influenciou a concretização da necessidade da existência de normas foi o comércio
internacional. Ou seja, a importância da ISO e o seu nível de trabalho mudaram com
a ampliação das taxas de expansão do comércio internacional, o que explica a
publicação de aproximadamente 1.400 documentos técnicos na década de 1960.
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A ISO é uma Organização internacional não governamental, independente,
com 164 órgãos de padronização nacional a ela filiados. Por meio de seus membros,
a ISO reúne especialistas para compartilhar conhecimento e desenvolver,
voluntariamente, padrões internacionais relevantes para o mercado, baseados em
consenso e que dão suporte à inovação e fornecem soluções para desafios globais
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2018a).
Os Padrões Internacionais ISO fornecem especificações de classe mundial
para produtos, serviços e sistemas, para assegurar qualidade, segurança e eficiência.
Eles são instrumentos facilitadores do comércio mundial e seus padrões impactam
todos

em

todos

os

lugares

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION, 2018a).
Desde maio de 2018, com a publicação do primeiro padrão internacional de
saúde e segurança ocupacional do mundo – a norma ISO 45001:2018, muitas das
7700 mortes relacionadas ao trabalho que ocorrem diariamente no mundo, puderam
ser evitadas. No entanto, para que um SGSST efetivamente traga este tipo de
contribuição, todos na organização devem sentir-se responsáveis pela segurança do
ambiente, incluindo os executivos (GASIOROWSKI-DENIS, 2018).
A Norma ISO 45001:2018 foi desenvolvida para ajudar as empresas a implantar
ações que objetivam diminuir lesões e doenças ocupacionais, que por sua vez
implicam em perdas para a economia de forma geral, em função de aposentadorias
precoces, absenteísmo e aumento de despesas com pagamento de seguros. Para se
atingir tal objetivo a proposta da Norma em questão é basicamente fornecer uma
estrutura que diminua os riscos do ambiente laboral, crie melhores e mais seguras
condições de trabalho e melhore a segurança do trabalhador (International
Organization for Standardization, 2018b).
Darabont, Antonov e Bejinariu (2017) destacam que a norma ISO 45001:2018
pode ser aplicada a empresas de qualquer dimensão, tipo ou natureza e que o papel
desta Norma considera as mudanças relativas à percepção de riscos, bem como as
mudanças no ambiente macroeconômico em que as empresas têm que sobreviver.
Para Sinclair; Cunningham (2014), atividades direcionadas à Segurança
Ocupacional em pequenas empresas são menos frequentes do que nas grandes
organizações e algumas razões podem “explicar” este cenário: donos de pequenas
empresas em geral não buscam ajuda especializada e isso já os coloca em uma
posição inferior quando aborda-se aspectos técnicos da segurança e, além disso, em

27

pequenas empresas, os acidentes são menos comuns e portanto sensibilizam menos
o corpo gerencial.
De acordo com Legg et al. (2015), para as pequenas empresas espera-se
simplesmente a intenção do cumprimento da legislação e a regularidade documental,
porém somente isto não é suficiente.
Kontogiannis, Leva e Balfe (2017) abordam a mudança de posicionamento de
um SGSST, deixando de ser prescritivo para ser orientado a desempenho, o que
significa ser também mais proativo, participativo e mais bem integrado com outras
atividades do negócio.
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3 ESTADO DA ARTE
Quanto mais se lê e se discute sobre um determinado assunto, em geral, mais
se percebe a infinidade de pontos de vista existentes - às vezes coincidentes, às vezes
complementares e às vezes divergentes - a vastidão que ainda existe a se explorar e
a quase impossibilidade de se adotar uma verdade única.
Na 6ª Conferência Europeia de Padronização, Testes e Certificação na Área
de SSO ocorrida em junho de 2019 em Dresden, Alemanha (da qual tive a
oportunidade de participar), muito se debateu sobre a real adequação da ISO
45001:2018 à realidade de MPEs, bem como à efetiva contribuição da padronização
àquelas. Como já era de se esperar, as opiniões divergem e, apesar de algumas
serem muito bem fundamentadas, nenhuma ainda parece ser suficiente para encerrar
o assunto, seja para defender ou rejeitar o modelo. O que há de inegável pela fala dos
especialistas presentes na Conferência mencionada, é que a SST ainda tem muito a
evoluir, mesmo em países desenvolvidos. Importante esclarecer que nesta mesma
Conferência, estavam presentes estudiosos de assuntos técnicos de SSO,
profissionais do Comitê de Criação das Normas (inclusive da ISO 45001:2018),
empresários e representantes de Sindicatos de Trabalhadores da Europa
(EUROSHNET, 2019).
No Brasil, a maioria das NRs (base das nossas legislações de SSO), está
escrita para um cenário que já não existe mais. O Governo Federal atual extinguiu o
Ministério do Trabalho e atribuiu algumas das atribuições desse, ao Ministério da
Economia, que está promovendo a revisão das referidas Normas. Para conhecedores
das NRs e do mundo atual do trabalho, constata-se que uma revisão das Normas é
de fato necessária, no entanto, é fundamental que os aspectos técnicos sejam
devidamente considerados e priorizados, a fim de se preservar a integridade física e
emocional das pessoas (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019).
O Governo Federal lançou em 30 de julho de 2019, um amplo processo de
atualização de regras que regulam o universo trabalhista brasileiro. Foram anunciadas
a modernização das NRs de Segurança e Saúde no Trabalho e a consolidação e
simplificação de decretos trabalhistas. As medidas vão garantir a segurança do
trabalhador e regras mais claras e racionais, capazes de estimular a economia e gerar
mais empregos.
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‘Nossa preocupação desde sempre foi preservar a segurança e a saúde do
trabalhador, mas ao mesmo tempo retirar os entulhos burocráticos que
atrapalham quem empreende nesse país. Essa situação não podia continuar.
Não é à toa que se fala de custo Brasil’, explica o Secretário Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019, não p.).
Apenas a título de esclarecimento, o Sr. Rogério Marinho que em 2019 era o
Secretário Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, tem atuado
desde 11/02/20, como Ministro do Desenvolvimento Regional (DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO, 2020).
As revisões das NRs 1 e 12 e a revogação da NR 2 ocorreram após os debates
promovidos desde fevereiro pela Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP),
presidida pelo Ministério da Economia. Nos três casos houve consenso integral entre
o governo, trabalhadores e empregadores, alinhando os textos às melhores práticas
internacionais de diálogo social e de normas de saúde e segurança no trabalho.
A nova NR 1 deixa o texto mais harmônico e moderno, com medidas que
reduzirão a burocracia e o custo Brasil e sem retirar a proteção aos trabalhadores, vai
beneficiar especialmente microempresas e empresas de pequeno porte. Com a nova
redação da NR 1 será permitido, por exemplo, o aproveitamento total e parcial de
treinamentos quando um trabalhador muda de emprego dentro da mesma atividade.
A medida deve gerar uma economia de R$ 2 bilhões no período de dois anos.
A NR 2, sobre inspeção prévia (tinha redação de 1983) e exigia uma inspeção
do Trabalho prévia até para abrir uma simples loja em um shopping. A revogação
diminui burocracia e reduz a intervenção estatal na iniciativa privada.
A NR 12, de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, foi criada
na década de 1970, com sua última revisão em 2010. Para a comissão tripartite, o texto
de nove anos atrás é complexo, de difícil execução e não está alinhado aos padrões
internacionais de proteção de máquinas. Além disso, onera as empresas com
imposições que não contribuem para proteger o trabalhador e gera insegurança jurídica
devido às dúvidas sobre sua correta aplicação. Existem até mesmo casos de perda de
garantia pelo fabricante em decorrência de adulterações no maquinário original. Por
esses motivos, decidiu-se revisar a norma.
Estudo realizado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da
Economia aponta que a revisão da NR 12 poderá reduzir até R$ 43,4 bilhões em custos
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para o agregado da indústria, refletindo em aumento entre 0,5% e 1% da produção
industrial.
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) realizou
estudo comparativo entre os textos de 2010 e o proposto este ano. A entidade estimou
uma economia de mais de R$ 450 milhões para o setor calçadista com a atualização
da norma. Já o setor de proteína animal prevê que, apenas nos estabelecimentos com
Serviços de Inspeção Federal (SIF), haverá redução nas despesas superior a R$ 5
bilhões.
Acordos de cooperação técnica entre a Secretaria Especial de Trabalho e
Previdência (SEPRT) do Ministério da Economia e as federações das indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Estado de
Santa Catarina (Fiesc) estabelecem o desenvolvimento de ações conjuntas em
segurança e saúde no trabalho. Trata-se de projeto piloto que poderá ganhar novos
parceiros, sempre com foco na redução de acidentes no trabalho e de doenças
ocupacionais. Brasil (2019).
Com o objetivo de estimular o mercado de trabalho e gerar mais empregos, a
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia abriu dois
processos de consultas públicas para atualizar, simplificar e adequar 87 atos
normativos. Assinado pelo então secretário especial de Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho, o aviso foi publicado na edição de 18 de outubro de 2019 do Diário
Oficial da União (DOU).
Uma das consultas diz respeito à consolidação de 37 normas sobre segurança
e saúde no trabalho. Estão incluídas na discussão temas como certificados de
aprovação de equipamentos de proteção individual, exames toxicológicos e condições
de segurança e conforto em locais de repouso de motoristas profissionais do
transporte rodoviário de cargas e coletivo de passageiros e o Programa de
Alimentação do Trabalhador.

3.1

REALIDADE DE MPEs

De acordo com Versteeg et al. (2018), em condições econômicas incertas, os
proprietários de PMEs, são relutantes em gastar tempo e recursos em problemas que
não ocorrem regularmente e isso certamente inclui assuntos de SSO.
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Segundo Versteeg et al. (2018), cabe salientar que PMEs tendem a ser mais
isoladas do que outras corporações e a assessoria de empresas especializadas em
SSO é frequentemente vista como muito técnica e muito dispendiosa.
Conforme Ozmec et al. (2015), o comprometimento da direção frequentemente
é visto como crítico para o clima / cultura da segurança e descobriu-se que os
empregados não veem os proprietários como um supervisor ou um parceiro que possa
ajudá-los e com quem eles possam contar. Ao contrário, eles os veem como uma
autoridade controladora, com a qual eles tentam lidar e ter o menor contato possível.
Conforme Micheli et al. (2019) vários autores concordam que MPEs geralmente
são afetadas por falta de recursos gerenciais, econômicos e de informação e isto as
leva a um nível mais baixo de segurança do que o existente em grandes empresas.
Nas MPEs há também uma relação inversa entre o tamanho da empresa e a
magnitude e a taxa de frequência de acidentes.
De acordo com Micheli et al. (2019) vários estudos tem discutido que a SSO
tem sido vista pelas MPEs como uma questão de mera conformidade em relação à
legislação, muito mais do que uma forma eficiente de melhorar a empresa em si, com
particular interesse para alguns setores de atuação, como a indústria metal-mecânica
no norte da Itália, que é o foco do estudo deste artigo. Entretanto, a literatura é pobre
quando se aborda a questão da consciência deste segmento de indústrias, no que se
refere ao impacto que poderia existir sobre o desempenho econômico e da segurança
daquelas, caso implementassem um sistema capaz de controlar a segurança e a
saúde baseado em um procedimento padrão. Ainda que não se tenha dados para
afirmar sobre a similaridade entre as empresas brasileiras e as do setor metalmecânico do norte da Itália referenciadas no artigo que acaba de ser mencionado,
considera-se importante apresentar a visão de proprietários de MPEs de diferentes
partes do mundo e de diversos segmentos de atuação, pois isso pode contribuir com
uma análise mais ampla, permitindo identificar eventuais coincidências que, se já
tiverem sido tratadas, podem sugerir ações eficazes também para a realidade
brasileira.
Para Micheli et al. (2019), o conhecimento relacionado à disponibilidade de um
sistema de gestão é uma das principais barreiras para a implementação do sistema
em si. Isto tem a ver com a falta de recursos suficientes, tanto econômicos quanto
informativos, para ser capaz de entender e então implementar um sistema deste tipo.
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Conforme Micheli et al. (2019), uma pesquisa foi desenvolvida para entender
melhor os detalhes que tornam difícil para as MPEs a aplicação de um modelo de
SGSSO não simplificado e para investigar as características que um modelo
simplificado de SGSSO deveria ter para ser efetivamente utilizado por uma MPE. Um
questionário no formato fechado foi enviado a mais de 1400 empresas, que foram
aleatoriamente escolhidas dentre mais de 30.000 pequenas indústrias e a taxa de
respostas foi de aproximadamente 8%. Foi feita uma análise qualitativa dos dados e
os resultados da pesquisa foram utilizados para identificar os aspectos mais
relevantes a serem posteriormente investigados na segunda fase do estudo, que foi
um “workshop”.
Micheli et al. (2019), conduziram a seguinte análise, estabelecendo-se como as
quatro principais variáveis independentes, os temas mais relevantes ligados à
implementação eficiente de um SGSSO em uma MPE:
•

Conhecimento sobre a implementação de um SGSSO;

•

A forma de condução da análise de riscos;

•

A disponibilidade e a implementação de um software com o objetivo de
gerenciar a segurança;

•

Como as lesões e acidentes são registrados e analisados e qual seu impacto
na segurança ocupacional da empresa.

Conforme Micheli et al. (2019), o primeiro tópico pesquisado tem a ver com o
conhecimento das MPEs sobre a existência de um SGSSO e consecutivamente sobre
a possibilidade da sua implementação. Dos dados foi possível apreender que 34,3%
da amostra conhece um pouco do assunto SGSSO e implementou algo, enquanto
37,1% não tem nenhum conhecimento sobre o assunto. Ao analisar as respostas
sobre a pergunta seguinte (forma de condução da análise de riscos), constata-se que
mais de 78% das MPEs que adotaram um SGSSO, atribuíram o gerenciamento do
sistema à uma consultoria externa. O workshop posterior confirmou dados já citados:
mais de 80% das MPEs não possuem um SGSSO, mas toda empresa que o tem,
afirmou que ele contribui muito para assegurar um padrão de melhor qualidade e
segurança na empresa. Com relação ao impacto que a implementação de um SGSSO
poderia causar em uma MPE, mais dados foram obtidos utilizando-se entrevistas que
salientaram que, do ponto de vista dos proprietários, o principal aspecto afetado pelo
sistema é a avaliação de riscos e tudo o que à ela estiver ligado, em termos de redução
de tempo e simplificação da gestão.
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Para Micheli et al. (2019), a ausência de acidentes graves em micro empresas,
leva à uma indiferença em relação ao processo de análise de lesões e acidentes. Isto
é ainda mais preocupante quando se volta o olhar para dados relacionados à “quase
acidentes” (ver APÊNDICE 1 – GLOSSÁRIO): 51% dos participantes da pesquisa não
sabe o que este termo significa. O resultado obtido em relação à percepção do impacto
geral que tal processo (análise de lesões), tem em uma empresa, parece ser bastante
positivo pois, apenas uma micro empresa respondeu a pesquisa afirmando que “a
implementação de um processo de análise de lesões aumentou o conflito entre
trabalhadores e gerentes”, enquanto as demais empresas dividiram-se entre aquelas
que consideraram o “impacto realmente positivo” (23%) e as que consideraram “sem
impacto” (16%). Também foi destacado por mais de 50% dos entrevistados que a
reduzida quantidade de recursos, especialmente em termos de tempo, poderia trazer
sérias dificuldades à implementação de um sistema de análises como o mencionado
anteriormente.
Conforme Ozmec et al. (2015) as pesquisas em Segurança geralmente focam
em grandes companhias de construção, enquanto muito pouca atenção é dedicada a
empregados de pequenas empresas. As pequenas empresas representam a maioria
esmagadora das empresas de construção, tanto na União Europeia quanto nos EUA.
Ao mesmo tempo, as taxas de lesões relacionadas ao trabalho em pequenas
empresas são maiores do que nas grandes.
De acordo com Ozmec et al. (2015) pesquisas anteriores sobre segurança em
pequenas empresas mostraram que existem naquelas, particularidades que podem
ter implicações importantes em Segurança.
Para Ozmec et al. (2015), nas pequenas empresas a segurança não é tratada
com a mesma relevância que nas grandes e isso frequentemente resulta em ações
reativas para resolver problemas, muito mais do que em ações sistemáticas de
prevenção de doenças, formalizadas e proativas. Estes estudos focam na perspectiva
do proprietário e/ou gerente, suas atitudes em relação às regulamentações e sua
abordagem em relação aos acidentes.
Pelo que afirmam Ozmec et al. (2015), os empregados das pequenas empresas
que foram objeto de estudo deste artigo têm, de forma geral, uma postura positiva em
relação à segurança e, aparentemente, lhe atribuem uma alta prioridade. “Aqui a
segurança está sob controle” e “Segurança em primeiro lugar”, são algumas das
formas pelas quais essa prioridade é expressada. Se você aprofundar o olhar sobre
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as atitudes e estudar como a segurança é praticada em situações rotineiras, ela
parece ser uma prática muito complexa, o que é consistentemente mencionado como
“Cada um que cuide de si”, “Pense duas vezes” e “Use o bom senso”, o que confere
um aspecto muito individual ao assunto.
Uma consideração adicional observada por Ozmec et al. (2015), diz respeito ao
fato de que algo percebido como perigoso por um empregado, não necessariamente
o é para outro, uma vez que segurança tem a ver com a experiência de cada um, com
as ferramentas, posições de trabalho, etc.. Além disso, a experiência de cada
indivíduo com eventuais acidentes também influencia a consciência de cada um sobre
os riscos.
Ozmec et al. (2015), ainda complementam os pontos colocados anteriormente,
dizendo que, não são apenas experiências com acidentes, mas também, por exemplo,
experiências com relação à necessidade de ser eficiente, às demandas e humor do
proprietário ou gestor, ou dos clientes, que afetam os motivos que geram preocupação
nos funcionários. Além disso, da perspectiva dos funcionários, a segurança é muito
frequentemente vista apenas como uma forma de traduzir as legislações,
regulamentos e padrões em ações específicas em situações de trabalho, assim como
também são percebidas como algo que não se aplica adequadamente a várias
situações.
De acordo com Ozmec et al. (2015), nestas situações de trabalho altamente
variáveis e imprevisíveis, os empregados nem sempre enxergam como úteis as regras
de segurança, as avaliações do ambiente de trabalho e as boas intenções do
proprietário e/ou gerente. Ao mesmo tempo, a segurança é apenas uma das diferentes
preocupações que os empregados devem ter e que devem se encaixar na sua rotina
de trabalho, entre outras coisas.
Conforme Ozmec et al. (2015), as análises da compreensão sobre segurança
e as práticas entre os empregados de pequenas empresas, mostram que eles querem
priorizar a segurança, mas, ao mesmo tempo, a veem como mais um compromisso e
a

necessidade

de

equilibrá-lo

com

outras

diferentes

preocupações

que

frequentemente ocorrem no trabalho.
Para Sinclair; Cunningham (2014), uma das maneiras dos empregadores
prevenirem lesões e fatalidades ocupacionais é se engajando em atividades
relacionadas à segurança. Atividades tais como reuniões regulares com os
funcionários sobre segurança, descrições de atividades que contemplem as
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obrigações com relação à segurança, comunicações gerenciais regulares sobre
aspectos de segurança e o envolvimento dos empregados estão associados a
menores taxas de lesões e fatalidades. Entretanto, o fato é que nas empresas
menores, existem menos atividades relacionadas à segurança do que em empresas
maiores e as razões para esta diferença incluem a escassez de recursos, mais
atividades demandadas aos gerentes, menos atividades sobre segurança lideradas
pelos gerentes e menos empregados para engajar em atividades, tais como comitês
de segurança.
Uma análise conduzida por Sinclair; Cunningham (2014), mostrou também que
o tamanho da empresa é um dos mais importantes aspectos para companhias com
menos de 250 empregados, incluindo empresas com menos de 10 empregados. Com
recursos escassos, a motivação para realizar atividades focadas em segurança e uma
forte cultura de independência das conexões externas em pequenas empresas, os
estudos devem ser continuados para entender melhor as influências sobre os
comportamentos relacionados à SSO. Pesquisas futuras devem direcionar a atenção
nas menores empresas, pois pode ser que as recomendações para um programa de
segurança sejam significativamente diferentes para essas organizações.
Conforme Wang et al. (2019), procedimentos e comportamentos seguros
parecem ser insuficientes para manter a segurança, devido às complexas realidades
e situações pessoais. Estudos atuais focam em comportamentos proativos de
segurança que podem reduzir o número de acidentes e lesões e melhoram a
segurança de maneira mais proativa. Os mesmos autores propõem como a definição
da Teoria do Comportamento Planejado, que os comportamentos individuais são
impactados por atitudes, normas subjetivas e controle do comportamento percebido.
Segundo os mesmos autores, os comportamentos individuais serão mais positivos,
quando atitudes, normas subjetivas e controle do comportamento percebido forem
todos mais fortes. Assim, fatores demográficos podem ser fatores críticos em relação
a comportamentos proativos de segurança, pois, PMEs e microempresas possuem
características comuns de segurança. Primeiramente há que se considerar que PMEs
e microempresas têm taxas mais altas de lesões e um ambiente de trabalho mais
perigoso do que grandes empresas. Em segundo lugar, a maioria das PMEs e das
microempresas não conseguem cumprir as leis e regulamentações de Segurança. Em
terceiro lugar é necessário lembrar que a maioria dos proprietários-gerentes não tem
experiência profissional em Segurança ou conhecimento para implementar a gestão
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de Segurança, para controlar riscos ou para melhorar o gerenciamento da segurança
e para identificar riscos à segurança.
De acordo com Wang et al. (2019), há muitas razões que levam aspectos de
segurança a se tornar críticos para PMEs e microempresas. Especificamente no caso
dessas empresas, a prioridade é a sua sobrevivência e desenvolvimento e elas têm
dificuldades em melhorar a segurança devido aos seus recursos limitados. Sistemas
de Gestão de Segurança em PMEs e microempresas são operados solitariamente
pelos proprietários-gerentes e os valores da segurança para estas pessoas se tornam
a referência para a segurança na empresa. No entanto, a maioria dos proprietáriosgerentes acredita que os empregados devem assumir a responsabilidade pela sua
própria segurança. Além disso, eles também consideram que o investimento em
segurança é muito alto e fora da realidade das PMEs e microempresas.
O estudo realizado por Wang et al. (2019), propõe a adoção de uma ampla
perspectiva ao examinar as diferenças entre comportamentos proativos em segurança
e a gestão da segurança em empresas chinesas de pequeno porte usando fatores
demográficos. O objetivo do estudo conduzido por Wang et al. (2019) é examinar as
diferenças nos resultados, relacionadas a gênero, faixa etária, nível educacional e
social. Os resultados mostram que o comportamento proativo em segurança está
extremamente correlacionado com gênero e procedimentos e gestão de segurança e
a percepção de riscos apresenta significativa correlação com faixa etária e nível
educacional. Participantes abaixo de 22 anos são os que apresentam o nível mais
baixo de comportamento proativo de segurança, enquanto os que tem mais de 43
anos, mostram o mais alto nível deste mesmo tipo de comportamento, o que
representa uma possibilidade de um compartilhamento desta rica experiência e
conhecimento de segurança com os funcionários mais jovens. Funcionários com
ensino básico mostram o mais baixo nível de iniciativas em segurança, o que mostra
que proprietários-gerentes devem investir em treinamentos para funcionários deste
grupo. Com relação a gênero, homens demonstram maior compromisso com a
segurança, o que pode se dever ao fato de homens, em geral, desenvolverem
trabalhos mais arriscados, fisicamente falando. A segurança é um assunto
preocupante tanto para empregados quanto para proprietários. A necessidade de
aumentar as habilidades de conscientização para segurança e práticas neste campo
tanto para objetivos de bem-estar quanto para atendimento às regras e legislações é
um fator crítico atualmente na indústria chinesa e em qualquer outra. Não se pode
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afirmar que os resultados encontrados no estudo de autoria de Wang et al. (2019), se
repetem na realidade de MPEs brasileiras, porém, apreende-se daquele que uma
análise de dados relacionados a gênero, faixa etária e nível educacional, pode ser
importante para um direcionamento particularizado de ações focadas na gestão de
SSO.

3.2

CULTURA DE SSO

Segundo Naden (2018), com algo em torno de 130 milhões de trabalhadores
garantindo sua sobrevivência em condições informais de trabalho e 10% sem acesso
à proteção social, é esperado que SSO não esteja sempre como um assunto presente
na mente dos trabalhadores da América Latina. Entretanto, algumas organizações
estão desafiando o modelo mental de muitos dos seus empregados a fim de melhorar
o seu desempenho em SSO. “Mas o ponto principal na Colômbia é que inexiste uma
verdadeira cultura de SSO nos ambientes de trabalho. Este é um dos nossos desafios
e é também um dos pilares da nossa missão: transformar a segurança em um valor
para todo o time e algo que honramos em todas as nossas atividades”.
Luisa Fernanda Pallares membro do Comitê de Projetos da ISO/PC PC 283,
Occupational health and safety management systems, e profissional de padronização
no ICONTEC, membro da ISO na Colômbia, diz que muitas pessoas pensam que, em
função de nada ter lhes acontecido antes, nada lhes acontecerá no futuro. “Em alguns
aspectos da vida, esta atitude pode ser útil, porém não é propícia para criar uma
cultura de segurança e, como tal, as pessoas frequentemente não querem investir
tempo e esforço para se tornar mais cuidadosas ou preventivas como gostaríamos.”
(NADEN, 2018, p. 1).
Segundo Ximena Baldeón, uma especialista em padrões do Instituto
Ecuatoriano de Normalización (INEN), membro da ISO para o Equador e um membro
da ISO/ PC 283 afirma que “Muitos gerentes não têm consciência da relação custobenefício afeta à SSO e engajam-se menos com o assunto.” (NADEN, 2018, p.2).
Esta ausência de preocupação também é percebida em algumas organizações
no Panamá, de acordo com Anibal Ortega, especialista em padronização na
COPANIT, membro da ISO para o país e um especialista da ISO/PC 283. “Algumas
organizações não têm o conhecimento e o orçamento necessários para efetivamente
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investir em medidas preventivas,” declara Anibal Ortega e ele ainda acrescenta: “e
isto se reflete, às vezes, em um nível insuficiente de conscientização.” (NADEN, 2018,
p. 2).
Héctor Sáez, outro membro do Comitê e profissional de padronização do INN,
membro da ISO no Chile, diz que não é apenas uma questão de cultura, mas também
de educação. “Acredito que, para as empresas no Chile, o maior desafio está
relacionado à frequência de serem trabalhadores com baixo nível educacional os que
exercem as atividades de maior risco e que não possuem conhecimento e
compreensão para identificação de riscos de SSO.” “Uma organização pode
demonstrar seu comprometimento com SSO fornecendo os recursos certos, tais como
equipamentos e vestimentas, mas necessita que os empregados os utilizem
adequadamente e isto é um grande desafio.” (NADEN, 2018, p. 2).
Para Ingenio Pichichí S. A., o padrão de Saúde e Segurança da ISO estabelece
requisitos relacionados ao gerenciamento de perigos, riscos e oportunidades que são
chave para o sucesso de qualquer iniciativa, uma vez que permite a melhoria contínua
e a apropriada priorização dos recursos. (NADEN, 2018).
Conquistar o comprometimento das gerências seniores é o primeiro passo,
pois, caso contrário, “engajar os gerentes no planejamento de SSO e definição de
metas não será fácil” diz Anibal. Igualmente imperativo é o empoderamento dos
trabalhadores em matéria de Saúde e Segurança, pelo aumento da sua consciência
e pelo desenvolvimento das habilidades necessárias, que mostrem que o bem-estar
deles é levado a sério. (NADEN, 2018, p. 2).
“Ao mesmo tempo, as gerências precisam lembrar que enquanto algumas
medidas podem custar dinheiro, saúde e segurança no trabalho são investimentos e
não despesas.” Luisa concorda que o retorno do investimento é potencialmente alto.
“Desta forma, ter uma liderança comprometida e que pode engajar os empregados, é
fator-chave para o sucesso.” É claro que a América Latina não é a única que luta para
conquistar o referido engajamento e esta é uma das palavras de ordem do nosso
tempo. (NADEN, 2018, p. 3). Da mesma forma que não se pode afirmar que existe
uma correlação direta entre os resultados de estudos realizados entre empresas
italianas ou chinesas com empresas brasileiras, também não se pode afirmar sobre a
existência de uma necessária correlação da nossa realidade com as empresas de
outros países da América Latina. No entanto, pela maior proximidade cultural e até
mesmo econômica existente entre Brasil e outros países mencionados em (NADEN,
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2018, p. 3), entende-se no mínimo recomendável, analisar atentamente fatores em
comum e experiências com resultados positivos ou negativos, a fim de tentar seguir
caminhos com maior probabilidade de êxito.

3.3

FATORES QUE FAVORECEM E BARREIRAS QUE DIFICULTAM A
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SGSSO

De acordo com Versteeg et al. (2018), vários elementos favorecem a
implementação de um SGSSO e as melhorias resultantes deste, dentre os quais
estão:
– O consenso sobre a importância do comprometimento da mais alta liderança;
– O gerenciamento dos riscos como um elemento indispensável do desempenho de
SSO. Na verdade, uma empresa não consegue melhorar seu desempenho em SSO
sem controlar seus riscos ocupacionais. Este processo de gerenciamento de riscos,
geralmente

compreende

cinco

fases:

Identificação;

Análise;

Controle;

Acompanhamento e Monitoramento;
– O treinamento dos funcionários em boas práticas a se adotar no ambiente de
trabalho.
– A liderança do assunto “Melhoria de SSO” sendo exercida pelos gerentes e
supervisores de produção. De acordo com outros autores, dois aspectos da liderança
são os mais importantes: o favorecimento da participação dos trabalhadores e a
atenção às preocupações daqueles;
– O comportamento seguro incluindo o cumprimento de regras de segurança e a
participação na identificação e eliminação de riscos;
– A consideração da prevenção de uma perspectiva de melhoria contínua.
Por outro lado, Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), afirmam que os maiores
obstáculos

e

dificuldades

na

implementação

de

Sistemas

Integrados

de

Gerenciamento de Segurança geralmente estão relacionados à limitação de recursos,
à falta de conhecimento relevante para cobrir todos os requisitos do sistema e à
otimização dos recursos.
Conforme

Kontogiannis,

Leva

e

Balfe

(2017),

as

legislações

e

a

Responsabilidade Social exigem que empregadores proporcionem um ambiente de
trabalho seguro enquanto também são demandados pelos acionistas a entregar
resultados financeiros. Por muitos anos, processos industriais têm enxergado a
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produtividade em contradição com a segurança. Isto é parcialmente justificável já que
investimentos em segurança podem não trazer retorno no curto prazo, enquanto a
maioria dos acidentes e lesões podem demorar algum tempo para ocorrer e estes dois
fatores podem tornar os gerentes céticos com relação a fazer investimentos em
segurança e tendenciosos no sentido de aumentar a produção para garantir a
sobrevivência econômica em um mundo competitivo.
De acordo com Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), por exemplo, na sua
publicação HSG65, a “Health & Safety Executive (HSE, UK), forneceu algumas
evidências de que “Boa saúde é bom negócio”, já que acidentes de trabalho podem
trazer altos custos para o negócio. Outros estudos discutiram que um estudo de caso
de segurança deveria ser complementado com um estudo de caso da segurança que
envolva aspectos éticos. Por exemplo, Wright (1998), sugeriu que muitos gerentes são
mais suscetíveis a se motivar por fatores como valores da companhia, expectativas
dos pares e ameaças para o indivíduo ou para a reputação da empresa. A Sociedade
Real para Prevenção de Acidentes (RoSPA, UK) apoiou a ideia de que aspectos éticos
precisam avançar/evoluir como razão principal para tomada de ações focadas em
segurança. Por exemplo, PMEs geralmente se preocupam com seus funcionários,
porém geralmente não sabem o que fazer para transformar esta preocupação em
ações práticas.
Ainda conforme Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), os processos de
Gerenciamento Total da Segurança tem o potencial para oferecer os seguintes
benefícios para a organização:
•

Conformidade com normas internacionais e regulatórias;

•

Melhoria do processo de identificação de oportunidades e ameaças;

•

Estabelecimento de uma base confiável para planejamento e tomada de
decisões;

•

Incentivo ao gerenciamento pró ativo;

•

Medidas efetivas para o gerenciamento de riscos;

•

Melhoria de reportes mandatórios e voluntários;

•

Melhoria da efetividade e da eficiência;

•

Aprimoramento do desempenho de segurança bem como da proteção
ambiental;

•

Melhor aprendizado organizacional.
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De acordo com Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), nos últimos tempos têm
ocorrido mudanças nos sistemas de gerenciamento da segurança, deixando de ser
prescritivos, repletos de regras e estruturas de controle para sistemas mais pró ativos,
integrativos e orientados a resultados.
Em Naden (2018, p. 2), Ximena diz que muitas organizações no Equador têm
boas iniciativas, o que inclui treinamento das equipes e estabelecimento de metas
relacionadas à Saúde e Segurança adicionais às regulamentações nacionais e
internacionais. “Mas muitas PMEs não consideram ter o orçamento necessário para
implementar amplas medidas e a quantidade de documentação exigida pode, às
vezes, representar uma barreira.”

3.4

RETORNO DOS INVESTIMENTOS EM SSO E DEMAIS BENEFÍCIOS

Conforme Shirali et al. (2018) as estatísticas revelam que o investimento em
SSO apresenta um retorno que varia de 1:1 até 1:10, ou seja, R$1,00 investido para
R$1,00 retornado até R$1,00 investido para R$10,00 retornados. A Agência Europeia
para Segurança e Saúde no Trabalho, classificou os investimentos em segurança e
saúde ocupacional em dois subgrupos: diretos e indiretos. Benefícios diretos incluem
a redução de valores com seguros, a redução de pagamento de despesas com
doenças, a melhoria da produtividade, a diminuição de perdas de produtos e matériasprimas, menores despesas com acidentes e redução de atrasos de produção. Dentre
os benefícios indiretos, estão: redução do absenteísmo, número reduzido de pessoal,
melhora da imagem corporativa, maiores chances de ganhar concorrências e melhoria
da satisfação e moral.
Shirali et al. (2018) abordou o uso de uma ferramenta para avaliação de
produtividade para analisar custos e seus impactos sobre SSO em um ambiente de
trabalho fabril. Os dados do estudo estavam relacionados a empregados e locais de
trabalho, ao número de empregados, seus horários de trabalho e remuneração,
recrutamento e seguros. Os resultados do estudo mostraram que o uso de uma
ferramenta como esta, torna possível estimar a efetividade dos custos com a
segurança da mudança do local de trabalho antes da sua introdução. Shirali et al.
(2018) cita que, embora a segurança, como um objetivo do negócio, possa ajudar uma
empresa a obter benefícios a longo prazo referentes à sustentabilidade operacional,
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a condução de estudos adicionais é necessária para demonstrar de forma conclusiva,
o exato impacto dos investimentos em segurança no aumento da produtividade e
qualidade.
Conforme Shirali et al. (2018), os dados relacionados a 18 estudos de caso
foram coletados e analisados para determinar a influência dos investimentos em
segurança sobre a produtividade e qualidade. Em geral os achados dos estudos
revelaram um aumento de 66% na produtividade e 44% na qualidade. Adicionalmente,
o artigo ainda traz a ideia de que a segurança ocupacional tem uma relação com
custos da saúde, desempenho da segurança, satisfação dos empregados e custos
com acidentes. Eles reuniram dados de 159 empresas com sistema de gestão
certificados na OHSAS 18001 na Turquia. Os dados foram analisados usando uma
modelagem de equações estruturadas e os resultados mostraram que o desempenho
em segurança e a satisfação dos empregados podem aumentar a produtividade no
trabalho e diminuir os acidentes em uma empresa.
Para Micheli et al. (2019) um sistema sólido de gerenciamento, análises e
registros de lesões e acidentes, teria um impacto considerável em termos de um
melhor entendimento dos riscos, uma redução dos dias perdidos e consequente
melhores resultados econômicos e ainda introduziria uma cultura de maior
consciência entre os empregados no que se refere à SSO.

3.5

CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE GESTÃO DE SSO

Conforme Darabont, Antonov e Bejinariu (2017), segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a cada 15 segundos um trabalhador morre devido à
uma doença ou devido a um acidente relacionado ao trabalho e 153 trabalhadores
sofrem um acidente relacionado ao trabalho.
Como se não bastassem os efeitos sociais das doenças e acidentes de
trabalho, de acordo com Shirali et al. (2018), atualmente os acidentes de trabalho
levam à imposição de enormes custos para as empresas e empregadores, o que, por
sua vez, afeta o desempenho da segurança. Assim, programas focados em segurança
podem desempenhar um papel vital em países em desenvolvimento; por outro lado,
muitas companhias são incapazes ou não desejam controlar esses custos. Em tais
situações, os gerentes sempre encontram desafios no que tange à segurança: por
exemplo, até quanto devem “gastar” em programas de segurança? Os custos
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realmente trazem benefícios? A falta de crença na segurança ou crenças erradas com
relação a este assunto, causadas pela ignorância do custo-benefício da
implementação de programas de segurança, podem comprometer a implementação
de programas de segurança.
Para Sinclair; Cunningham (2014), pequenas empresas são sobrecarregadas
com taxas ainda mais altas de lesões e fatalidades ocupacionais do que as grandes
empresas. Os esforços para prevenir tais lesões e fatalidades são importantes por
causa das perdas humanas, mas também porque elas podem ameaçar a
sobrevivência dos pequenos negócios, que são vistos como o motor da criação de
empregos e do crescimento econômico.
Segundo os mesmos autores, Sinclair; Cunningham (2014), embora existam
métodos conhecidos para controlar os custos humanos e financeiros das lesões
ocorridas no ambiente de trabalho, a análise realizada por eles mostra que o uso de
tais métodos é influenciado principalmente por características da empresa (tamanho
e ramo de atuação) e pressões externas (inspeções de SSO), e não tanto por fatores
internos.

3.6

SGSSO E A ISO 45001:2018

Conforme Micheli et al. (2019), proprietários de MPEs consideram um sistema
de gerenciamento caro, causador de desperdício de tempo, além de ineficiente.
Sistemas padrão como os planejados e implementados conforme definido na
Occupational

Health

Safety

and

Assessment

Series

18001:2007

(OHSAS

18001:2007) ou ISO 45001:2018, são desenhados para grandes empresas, de certa
forma semelhantes entre si e, isto não vem ao encontro da diversidade das MPEs.
De acordo com Darabont, Antonov e Bejinariu (2017), a principal obrigação dos
empregadores é garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores em todos os
aspectos relacionados ao trabalho. Neste contexto, o principal papel da norma ISO
45001:2018 é servir como um instrumento útil para preparar as organizações a
melhorar seu desempenho de SSO de uma maneira proativa.
Darabont, Antonov e Bejinariu (2017), abordam a expectativa de que um
SGSSO baseado na ISO 45001:2018 capacite uma organização a melhorar seu
desempenho pelos seguintes aspectos:
•

Desenvolvimento e implementação de uma Política e objetivos de SSO;
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•

Estabelecimento de processos sistemáticos que considerem o contexto em que
a organização está inserida, seus riscos, oportunidades e seus requisitos
legais, dentre outros;

•

Determinação dos perigos e riscos associados às atividades da empresa;

•

Estabelecimento do controle operacional para gerenciar os riscos de SSO bem
como requisitos legais, dentre outros;

•

Aumento da consciência sobre os riscos de SSO;

•

Avaliação do desempenho e busca da sua melhoria;

•

Garantia de que os trabalhadores têm um papel ativo nos aspectos de SSO.
Segundo Gasiorowski-Denis (2018), o nível de complexidade da SSO tem

aumentado devido à extrapolação das fronteiras nacionais de muitos negócios. A
natureza dispersa das cadeias de fornecimento cria níveis crescentes de risco para
negócios multinacionais, tornando SSO ainda mais crítica e complexa. Importante
considerar que, sem gerenciar efetivamente a Segurança e Saúde Ocupacional na
cadeia de fornecimento, resta um ponto cego potencial no gerenciamento, que pode
resultar em uma exposição legal, financeira e reputacional. Uma organização deve,
portanto, olhar além dos seus próprios aspectos de SSO e considerar o que a
sociedade – de forma ampla - espera daquela. E não é só isso que deve ser analisado
e considerado, deve-se pensar também como seus parceiros conduzem seus
negócios, pois a forma como o fazem pode, por exemplo, afetar a vizinhança na qual
estão instalados.
De acordo com Gasiorowski-Denis (2018), claramente, a gestão de SSO em
toda cadeia de fornecimento não é algo facilmente atingível, pois requer uma base
sólida e melhoria contínua ao longo do tempo e é aí que entra a ISO 45001:2018.
Richard Jones, responsável por Política e Assuntos Públicos na Institution of
Occupational Safety and Health (IOSH), é um dos principais especialistas em SSO e
atuou como o líder da IOSH para o desenvolvimento da ISO 45001:2018. Para ele
tudo se resume à segurança e saúde no ambiente de trabalho ultrapassando fronteiras
nacionais e econômicas.
Conforme Gasiorowski-Denis (2018), muitos empregadores reconhecem que
uma gestão bem-sucedida de riscos relacionados à SSO, não apenas previne lesões,
doenças e mortes, mas suporta meios de subsistência, negócios e comunidades e
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vale lembrar que a abordagem da ISO 45001:2018 pode ajudar as organizações a
atingir estes objetivos.
Gasiorowski-Denis (2018) pergunta o que isso significa em termos práticos.
Para que um SGSSO seja forte e saudável, todos na Organização devem sentir que
ele ou ela compartilha alguma responsabilidade pela manutenção de um ambiente
seguro e isso inclui todos os níveis hierárquicos, incluindo os executivos.
Segundo Gasiorowski-Denis (2018), o engajamento de toda a Companhia é um
dos principais benefícios da ISO 45001:2018. O novo padrão reconhece o valor da
consulta ao trabalhador no desenvolvimento de melhores práticas de SSO e atribui
mais ênfase à ativa participação dos empregados no desenvolvimento, planejamento,
implementação e melhoria contínua do sistema de gerenciamento de SSO.
Conforme colocado por Gasiorowski-Denis (2018), a alta administração deve
ter um papel ativo, promover uma cultura positiva e comunicar o que precisa ser feito
e, principalmente, por que é importante que seja feito. Os líderes mais sêniores,
precisam demonstrar que eles estão ativamente envolvidos e engajados com a
integração do SGSSO com os demais processos do negócio. “A ISO 45001 tem um
grande foco na liderança e na participação dos trabalhadores, bem como na garantia
de que o Sistema considera o “mundo” no qual a Organização opera e nos fatores
internos e externos que a afetam – conhecido também como seu contexto,” diz
Richard Jones. “Isso significa que a alta liderança deve assumir um papel visível e
diretivo e estar ativamente envolvida com a implementação do sistema, além de
assegurar a integração deste com outros sistemas do negócio. De acordo com Jones,
o Sistema precisa ser proporcional à complexidade e perfil dos riscos da Organização.
Por exemplo, em Organizações menores a participação dos trabalhadores pode
acontecer de maneira direta, sem a necessidade de comitês estruturados e coisas do
gênero.
Em Gasiorowski-Denis (2018), David Smith, presidente da ISO/PC 283, afirma
que as Organizações precisam assegurar que elas gerenciam todos os seus riscos
para sobreviver e prosperar. “SSO é um aspecto fundamental que todo negócio deve
gerenciar proativamente”, ele diz.

Ainda segundo a mesma:
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Além do devastador impacto sobre as pessoas, a má gestão de SSO pode
ter muitos efeitos negativos nas Organizações, tais como perda de
empregados-chave, interrupção do negócio, reclamações, prêmios de
seguros, ações regulatórias, danos à reputação, perdas de investidores,
chegando à perda de negócios (GASIOROWSKI-DENIS, 2018, não p.).

Ainda em Gasiorowski-Denis (2018), Smith diz que a abordagem baseada em
riscos contida na ISO 45001:2018 para gerenciar SSO, defende a tomada de ações
preventivas em termos de SSO, a fim de identificar quais atividades e processos
podem prejudicar trabalhadores a serviço da empresa, bem como outras pessoas (ex.:
visitantes, sociedade, etc.) e atender quaisquer requisitos de conformidade legal. Ele
ainda acrescenta que identificar riscos no trabalho é um pré-requisito para minimizar
ou eliminar aqueles que são significativos.
Como pode-se verificar em Gasiorowski-Denis (2018), entusiastas da ISO
45001:2018 acreditam que Organizações que implementarem o padrão, estarão em
uma posição melhor para controlar riscos relacionados à SSO, melhorar seu
desempenho geral de segurança e fornecer sólidas evidências para clientes, sobre
seu compromisso com a segurança e saúde de seus trabalhadores.
De acordo com Gasiorowski-Denis (2018), construir SSO no ambiente global
atual é uma oportunidade, não um peso. As Empresas que levarem a Segurança a
sério, comunicarão a seus empregados e à comunidade que o bem-estar daqueles é
valorizado, que eles estão seguros, que não perderão vidas, nem patrimônio e nem
mesmo negócios.
ISO (2018) afirma que a ISO 45001:2018 não especifica critérios para o
desempenho de SSO, nem é prescritiva quanto ao desenho de um SGSSO. O SGSSO
de uma organização deve ser específico o suficiente para atingir suas próprias
necessidades no que se refere à prevenção de doenças e lesões; consequentemente
um pequeno negócio com baixos riscos pode precisar implementar um sistema
relativamente simples, enquanto uma organização maior, com riscos elevados, pode
necessitar de um sistema muito mais sofisticado. Qualquer tipo de sistema pode estar
em conformidade com os requisitos do padrão, ser apropriado à Organização e ser
efetivo. A ISO 45001:2018 não endereça especificamente aspectos como a segurança
do produto, danos à propriedade ou impactos ambientais e não se solicita que a
Organização leve estes riscos em consideração a menos que eles representem riscos
aos seus trabalhadores. A ISO 45001:2018 não pretende ser um documento
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legalmente obrigatório, ela é uma ferramenta de gerenciamento para uso voluntário
por Organizações – desde pequenas e médias até as grandes – cujo objetivo seja
eliminar ou minimizar o risco de danos e prejuízos.
Conforme Salguero-Caparrós et al. (2020) as autoridades do Trabalho na
Europa estão encarregadas de supervisionar a adaptação das legislações,
regulamentações e regras às atuais necessidades de um ambiente de trabalho em
mudança. Os legisladores então estão focando em fornecer condições seguras de
trabalho pela aplicação das legislações. Atender os requerimentos legais é a
responsabilidade primária de qualquer empresa e, embora esta seja uma estratégia
de segurança minimalista, é a primeira em termos de prevenção. Entretanto, em
círculos acadêmicos, existem muitas críticas sobre a regulamentação de SSO estar
restringindo iniciativas e desenvolvimento industrial, alimentando assim uma cultura
de aversão burocrática. Em vários países, propostas têm sido apresentadas para
repelir regulamentações e para reduzir a carga regulatória onde possível. Ainda assim,
instituições internacionais, tais como o Banco Mundial e a OCDE defendem que as
regulamentações e sua força são cruciais para o desenvolvimento econômico,
mostrando os importantes benefícios para produtividade e crescimento a longo prazo.
Ainda de acordo com Salguero-Caparrós et al. (2020), as empresas, como
parte interessada, devem participar do processo regulatório desde o início. Desta
forma, reguladores não seriam vistos necessariamente como adversários da
comunidade regulada. Particularmente, em PMEs, o gerenciamento do cumprimento
de legislações de SSO se tornou uma tarefa difícil. Pequenas empresas são
organizadas de forma diferente das grandes e é nas pequenas e médias que a maioria
dos problemas existe. O objetivo desta revisão bibliográfica é determinar como o
cumprimento das legislações, regulamentações e padrões influencia a gestão de SSO
nas empresas. O resultado deste trabalho é destacar e discutir tanto as estratégias
regulatórias de sucesso em SSO e as principais dificuldades, fraquezas, limitações e
desafios que as empresas enfrentam para se adaptar e cumpri-las. Este estudo
mostrou claras evidências da eficácia do cumprimento da legislação em termos de
melhoria de SSO. Desta forma, o estudo mostra que particularmente em PMEs, seus
limitados recursos econômicos, humanos e materiais, pode tornar complicado o
atendimento às legislações aplicáveis.
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3.7

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SSO, GERENCIAMENTO
ESTRATÉGICO E MELHORIA CONTÍNUA
Nesta revisão da literatura, de acordo com Versteeg et al. (2018), apresenta-se

uma visão geral de pesquisa e práticas industriais relativas à avaliação de
desempenho de SSO e, portanto, das ferramentas de coleta de dados desenvolvidas
ou adaptadas para este propósito, com ênfase no contexto de Pequenas Médias
Empresas. O objetivo deste trabalho foi identificar linhas de pesquisa que levem a
meios práticos de integração da SSO com a cultura de PMEs. A principal conclusão
dos autores do artigo é que as particularidades do contexto das PMEs não atraíram a
atenção de um número significativo de pesquisadores na área de SSO.
De acordo com Versteeg et al. (2018), em países industrializados, esforços
concentrados para prevenir lesões relacionadas ao trabalho tiveram um sucesso
tangível e, embora isso seja reconfortante, percebe-se que o desempenho em PMEs
não melhorou tanto
Segundo os mesmos autores Versteeg et al. (2018), a literatura não apresenta
nenhuma definição padrão de desempenho de SSO e cada autor propõe a sua. Alguns
pesquisadores descrevem o conceito como “o desempenho de um Sistema de
Gerenciamento em termos de SSO”, outros o definem como “a capacidade de prevenir
lesões ocupacionais” e alguns definem um bom desempenho do Sistema como “um
recorde de tempo sem lesões (acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais)”.
Como a ocorrência de lesões é absolutamente aleatória, esta definição tem suas
limitações. Um negócio pode estar sem lesões por um longo tempo devido à uma
coincidência de circunstâncias favoráveis. Em tais casos, não fica claro que o
desempenho de SSO é verdadeiramente superior, nem que a ocorrência esporádica
de poucas lesões necessariamente indica que o desempenho do Sistema piorou. Para
os objetivos deste estudo, a definição de desempenho de SSO está baseada em dois
critérios sendo eles: ”um negócio desempenha bem se seu SGSSO é eficaz” e “um
SGSSO é eficaz se leva à redução ou eliminação de lesões e doenças ocupacionais
em um curto a médio prazo”.
De acordo com Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), os programas de gestão de
segurança são, na sua maioria, reativos e implementados baseados simplesmente na
investigação de acidentes, novas abordagens mais integradas e pró ativas têm sido
incentivadas por órgãos consultivos e reguladores da segurança.
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Por muitos anos, conforme afirmam com Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), os
Princípios da Qualidade Total têm sido uma base para o desenvolvimento de vários
sistemas de Saúde e Segurança. Os elementos fundamentais do “Gerenciamento
Total da Segurança” incluem uma abordagem estratégica da segurança, ênfase na
avaliação do desempenho, empoderamento dos funcionários, confiança em métodos
robustos de análises de riscos e melhoria contínua. Entretanto, processos
organizacionais mais específicos e práticos para a Segurança têm sido propostos pela
abordagem do Gerenciamento Estratégico da Segurança, que enfatiza uma
integração da Segurança na estratégia corporativa e no posicionamento da segurança
como um valor do negócio.
Pelo que colocam Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), na abordagem de um
Sistema de Gerenciamento da Segurança, o objetivo maior passa a ser a análise dos
processos de trabalho, muito mais do que a análise de atividades críticas isoladas.
Um processo de trabalho é uma complexa rede de interdependências entre as
entidades físicas, informações, comunicação, formas de conhecimento e de tomadas
de decisão. Assim, quando se analisa o que está errado com um processo de trabalho,
profissionais da Segurança podem avaliar o sistema integralmente, atentando para
aspectos da Segurança, Qualidade e produtividades.
A filosofia comum de gerenciamento “Planejamento, Execução, Checagem e
Ação” (PDCA), de acordo com Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), forneceu uma base
útil para a integração dos padrões de gerenciamento.
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4 MATERIAIS E MÉTODO
Os materiais descritos a seguir são os utilizados para a consecução deste
trabalho e que são fundamentais para sua repetição caso desejado, sendo que o
mesmo ocorre com o Método.
4.1 MATERIAIS
•

Base de dados de empresas para realização das pesquisas sobre nível de
gestão;

•

Planilha eletrônica (neste trabalho utilizou-se o Microsoft Excel ©)

•

Rede mundial de computadores (World Wide Web)

•

Aplicativo para realização da pesquisa via rede mundial de computadores (no
caso deste trabalho utilizou-se o Mail Chimp ©);

4.2 MÉTODO
Com o objetivo de facilitar o entendimento do caminho percorrido durante a
realização deste trabalho, apresenta-se a seguir a FIGURA 1 contendo o fluxograma
com suas principais etapas.
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FIGURA 1 - FLUXOGRAMA

FONTE: A AUTORA (2019)

A primeira etapa deste trabalho foi a busca de empresas para teste do modelo
que seria proposto e como este trabalho é focado em MPEs, procurou-se um critério
de classificação de empresas com relação à sua dimensão e adotou-se o encontrado
no Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), conforme
explanado no item 1.1 CONTEXTO.
Importante esclarecer que a forma de condução do trabalho originalmente
pensada, consistia em uma pesquisa em campo, seguida da implementação de um
piloto de um SGSSO, com acompanhamento de resultados decorrentes da referida
implementação. A pesquisa seria realizada com MPEs atuantes em diferentes
segmentos (comércio, indústria e serviços) e contaria com a participação dos
proprietários, bem como de outros funcionários, a fim de se poder captar de maneira
fidedigna a realidade das empresas envolvidas. A prospecção inicial das empresas
ocorreu por meio de contatos pessoais e profissionais e, entre novembro/18 e
fevereiro/2019, foram visitadas empresas de poda de árvores, de consultoria e
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treinamento em automação industrial, de instalações industriais, projeto, montagem e
manutenção, uma marcenaria, uma indústria de tintas e um restaurante, foram
expostos os objetivos e principais etapas do trabalho e validada a participação de cada
uma delas com seu(s) proprietário(s). A etapa seguinte às visitas seria o diagnóstico
inicial do nível de gestão de SSO nas empresas e a intenção era entrevistar cada
proprietário, esclarecendo eventuais dúvidas, questionando-o e fazendo-o refletir
sobre cada uma das respostas. O que ocorreu nesta etapa é que os proprietários
alegavam preferir que os questionários fossem enviados por e-mail para que eles os
respondessem, o tempo para obtenção das respostas foi bem mais extenso do que o
planejado e poderia comprometer todo o trabalho, o que levou à uma mudança da
forma de obtenção das respostas que não mais foram coletadas em campo e
passaram a ser buscadas via pesquisa por e-mail.
A sequência consistiu em um processo de busca de empresas solicitando-se
ao SEBRAE um banco de dados de empresas para efetuar contato, porém, o referido
órgão alegou não dispor de um banco como este, bem como não ter permissão de
compartilhar qualquer dado de empresa. Procurou-se então outras opções como a
Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores
Individuais (CONAMPE) e Portal Paranaense da Micro e Pequena Empresa, mas
nenhuma delas dispunha dos dados necessários a este trabalho. Durante a fase de
prospecção de empresas que pudessem fornecer o banco de dados necessário,
chegou-se a Empresômetro que é uma empresa de Inteligência de Mercado que
nasceu de um projeto sócio tecnológico do Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT), que vem desde 2006 construindo projetos com base na
arrecadação tributária nacional e que presta dentre outros serviços, a venda de banco
de dados de mais de 20.000.000 entidades brasileiras ativas públicas/privadas
atuantes no mercado nacional. O principal diferencial da Empresômetro está em
realizar um atendimento personalizado, sempre pautado na segurança da informação,
utilizando um banco de dados reais, atualizados e de fontes seguras, certificados pelo
IBPT (SEBRAE, 2017b).
Adquiriu-se os dados de todo o universo de 7.162 empresas, classificadas
como MPE pelo critério do SEBRAE e atuantes nos setores de Comércio, Indústria e
Serviços, localizadas em Curitiba.
Conforme o site do Sebrae:
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O portal Empresômetro das Micro e Pequenas Empresas reúne dados e
estatísticas (conteúdo pago) sobre a atividade empresarial no território
nacional. É uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT), encomendada pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC) e pelo Fórum das Micro e Pequenas
Empresas.SEBRAE (2017b).

A partir do pacote básico comercializado pela Empresômetro decidiu-se pela
aquisição dos seguintes dados:
•

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

•

Razão Social

•

Nome Fantasia

•

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)

•

Setor de atuação e

•

e-Mail.

Após a aquisição dos dados, desenvolveu-se o questionário para levantamento
inicial do nível de gestão de SST existente nas empresas, seguido da prospecção e
definição do melhor aplicativo para condução da pesquisa. Uma vez tendo definido
qual o aplicativo que melhor atenderia as necessidades do trabalho, disponibilizou-se
o questionário às empresas para obtenção das respostas. Após a etapa anterior,
tabulou-se os dados, elaborou-se os gráficos, analisou-se e interpretou-se as
respostas, de forma a considerar aspectos importantes a incluir no Manual a ser
elaborado.
Outra fase do trabalho que ocorreu paralelamente à pesquisa, foi o estudo da
Norma ISO 45001:2018 para seleção dos requisitos a abordar no Manual. A referida
seleção fundamentou-se nas respostas recebidas na etapa de levantamento inicial do
nível de gestão de SST nas MPES e na experiência profissional da pesquisadora. A
TABELA 3 mostra a definição atribuída a cada requisito no Manual como sendo
obrigatório, optativo ou excluído de um SGSST.
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TABELA 3 - REQUISITOS DA NORMA ISO 45001:2018 E SUA APLICABILIDADE NO MANUAL
(CONTINUA)

REQUISITOS DA
NORMA ISO
45001:2018

APLICABILIDADE

Prefácio

Excluído

Apenas apresentação da Norma.

Introdução

Excluído

Nenhuma exigência para o Sistema.

1 Escopo

Optativo

Desejável, mas não obrigatório em um
sistema simplificado.

2 Referências
normativas

Excluído

Importante para sistemas a certificar, o
que não é o objetivo.

3 Termos e
definições

Obrigatório

Importante para alinhamento de
conceitos utilizados na Empresa.

4 Contexto da
organização

Obrigatório

4.1 Entendendo a
organização e
seu contexto

Optativo

Importante para que se reflita
minimamente sobre quem é e como está
a empresa. Requisito relacionado com a
pergunta 3.
Classificação devida às respostas à
pergunta 3, porém classificado como
optativo por apresentar uma certa
complexidade para um sistema
simplificado.
As respostas à pergunta 14 sugerem a
importância deste requisito pois facilita o
alinhamento de expectativas, mas pode
ser complexo para MPEs no início da
implementação de um sistema.

4.2 Entendendo
Optativo
as necessidades
e expectativas
dos trabalhadores
e outras partes
interessadas

RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO:
OBRIGATÓRIO, OPTATIVO OU
EXCLUÍDO
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TABELA 3 - REQUISITOS DA NORMA ISO 45001:2018 E SUA APLICABILIDADE NO MANUAL
(CONTINUAÇÃO)

REQUISITOS DA
NORMA ISO
45001:2018

APLICABILIDADE

4.3 Determinando
o escopo do
sistema de
gestão da SST

Obrigatório

4.4 Sistema de
gestão da SST

Excluído

5 Liderança e
participação dos
trabalhadores

Excluído

5.1 Liderança e
Obrigatório
comprometimento

5.2 Política de
SST

Optativo

5.3 Funções,
Optativo
responsabilidades
e autoridades
organizacionais

5.4 Consulta e
participação dos
trabalhadores

Optativo

RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO:
OBRIGATÓRIO, OPTATIVO OU
EXCLUÍDO
Requisito relacionado à pergunta 3.
Importante definir os limites do sistema
para saber o que está incluído e o que
está excluído daquele. Esta definição
requer apenas reflexão e tomada de
decisão.
Para fins de um sistema simplificado, a
recomendação deste requisito está
embutida em outros.
Apesar de importante, dependendo do
clima organizacional, a implementação
deste requisito pode não ser simples
sem apoio externo.
Classificação deste requisito deve-se à
conhecida importância, constatada na
literatura e na experiência profissional,
do papel fundamental da liderança para
o sucesso de um sistema de gestão.
Considerando as respostas às Perguntas
4 e 5 o requisito foi incluído, pois mostra
o que se espera das pessoas. No
entanto, não foi considerado
fundamental por se tratar de um sistema
simplificado.
Requisito conectado com 7.5 e 7.5.3 e
que, por esclarecer os papéis de cada
um, pode facilitar a operação do sistema,
mas sua não implementação não deve
comprometê-lo, daí sua não
obrigatoriedade.
Incluído devido às respostas à pergunta
14, embora requeira um clima
organizacional de confiança e
maturidade das pessoas envolvidas.
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TABELA 3 - REQUISITOS DA NORMA ISO 45001:2018 E SUA APLICABILIDADE NO MANUAL
(CONTINUAÇÃO)

REQUISITOS DA
NORMA ISO
45001:2018

APLICABILIDADE

6 Planejamento

Obrigatório

Requisito desdobrado nos seus subitens.

6.1 Ações para
abordar riscos e
oportunidades

Obrigatório

Obrigatório devido às respostas à
pergunta 8.

6.1.1
Generalidades
6.1.2
Identificação de
perigos e
avaliação de
riscos e
oportunidades
6.1.3
Determinação de
requisitos legais e
outros requisitos
6.1.4
Planejamento de
ações

Excluído

Nenhuma exigência de ordem prática.

Obrigatório

Obrigatório devido às respostas à
Pergunta 8 e, além disso, é um requisito
que não é suficiente, mas é
absolutamente necessário a um sistema
de gestão.

Obrigatório

Este assunto está entre os que mais
preocupam os proprietários, daí sua
obrigatoriedade.

Obrigatório

Incluído devido às respostas à pergunta
3 e por ser extremamente conectado
com requisitos 6.1.2 e 8.1.2.

6.2 Objetivos de
SST e
planejamento
para alcançá-los

Optativo

Classificação devida às respostas à
pergunta 6. O atendimento a este
requisito é importante para saber a
evolução da SST no tempo, porém sua
não implementação não comprometerá
um sistema simplificado.
Classificação devida às respostas à
pergunta 6. O atendimento a este
requisito é importante para saber a
evolução da SST no tempo, porém sua
não implementação não comprometerá
um sistema simplificado.
Classificação devida às respostas à
pergunta 6. O atendimento a este
requisito é importante para saber a
evolução da SST no tempo, porém sua
não implementação não comprometerá
um sistema simplificado.

6.2.1 Objetivos de Optativo
SST

6.2.2
Planejamento
para alcançar os
objetivos de SST

Optativo

RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO:
OBRIGATÓRIO, OPTATIVO OU
EXCLUÍDO

57

TABELA 3 - REQUISITOS DA NORMA ISO 45001:2018 E SUA APLICABILIDADE NO MANUAL
(CONTINUAÇÃO)

REQUISITOS DA
NORMA ISO
45001:2018

APLICABILIDADE

RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO:
OBRIGATÓRIO, OPTATIVO OU
EXCLUÍDO

7 Apoio

Obrigatório

Requisito desdobrado nos seus subitens.

7.1 Recursos

Obrigatório

7.2 Competência

Obrigatório

7.3
Conscientização

Excluído

7.4 Comunicação

Obrigatório

7.4.1
Generalidades

Excluído

A implementação deste requisito passa
pela análise sobre como serão
priorizados os recursos disponíveis,
aonde se pretende chegar e em quanto
tempo. Ignorar este requisito pode
induzir a expectativas não realistas.
Devido às respostas à pergunta 10,
classificou-se como obrigatório este
requisito, cujo objetivo é entender
eventuais lacunas de competências que
podem comprometer, não apenas os
aspectos de SSO, mas também a
empresa de um ponto de vista sistêmico.
Em função das respostas à pergunta 11
(mostram que mais de 83% dos
funcionários colaboram com sua própria
segurança), excluiu-se o requisito.
Obrigatório devido as respostas à
Pergunta 14, embora a extensão,
conteúdo, forma e frequência da
comunicação possa ser definida pelo
proprietário. De qualquer forma a
Comunicação tem que necessariamente
existir em algum grau, sob o risco de
comprometer totalmente o sistema.
Nenhuma exigência de ordem prática.

7.4.2
Comunicação
interna

Obrigatório

Obrigatório devido as respostas à
Pergunta 14, embora a extensão,
conteúdo, forma e frequência da
comunicação possa ser definida pelo
proprietário. De qualquer forma a
Comunicação tem que necessariamente
existir em algum grau, sob o risco de
comprometer totalmente o sistema.
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TABELA 3 - REQUISITOS DA NORMA ISO 45001:2018 E SUA APLICABILIDADE NO MANUAL
(CONTINUAÇÃO)

REQUISITOS DA
NORMA ISO
45001:2018

APLICABILIDADE

RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO:
OBRIGATÓRIO, OPTATIVO OU
EXCLUÍDO

7.4.3
Comunicação
externa

Excluído

Por se tratar de MPEs, a comunicação
externa não foi considerada
fundamental.

7.5 Informação
documentada

Optativo

7.5.1
Generalidade

Excluído

Requisito desejável, mas muito
dependente de recursos humanos
disponíveis. Incluído como optativo pelas
respostas à pergunta 9.
Nenhuma exigência de ordem prática.

7.5.2 Criando a
atualizando

Excluído

Requisito excluído pela relativa
complexidade e escassez de recursos
humanos nas MPEs.

7.5.3 Controle de
informação
documentada

Excluído

8 Operação

Obrigatório

Desejável, mas muito dependente de
recursos humanos disponíveis e seria
um refinamento do requisito 7.5 que foi
classificado como optativo.
Requisito desdobrado nos seus subitens.

8.1 Planejamento
e controle
operacionais

Obrigatório

Por experiência, requisito
importantíssimo para o funcionamento
do sistema.

8.1.1
Generalidades

Excluído

Nenhuma exigência de ordem prática.

8.1.2 Eliminando
perigos e
reduzindo riscos
de SST

Obrigatório

Está relacionado à parte prática do
requisito 6.1.2. que, por sua vez, está
conectado com as respostas à pergunta
8.
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TABELA 3 - REQUISITOS DA NORMA ISO 45001:2018 E SUA APLICABILIDADE NO MANUAL
(CONTINUAÇÃO)

REQUISITOS DA
NORMA ISO
45001:2018

APLICABILIDADE

RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO:
OBRIGATÓRIO, OPTATIVO OU
EXCLUÍDO

8.1.3 Gestão de
mudanças

Optativo

8.1.4 Aquisição

Excluído

8.2 Preparação e
resposta a
emergências

Optativo

9 Avaliação de
desempenho

Obrigatório

9.1
Monitoramento,
medição, análise
e avaliação de
desempenho
9.1.1
Generalidades

Obrigatório

Obrigatório devido às respostas à
pergunta 7, lembrando que ausência de
medição implica em ausência de gestão.

Excluído

Nenhuma exigência de ordem prática.

9.1.2 Avaliação
do atendimento
aos requisitos
legais e outros
requisitos

Obrigatório

Apesar de 97% dos respondentes terem
afirmado que tem toda documentação
legal atualizada, a inclusão deste
requisito deve-se à sua relevância e ao
fato do assunto estar entre os que mais
preocupam os proprietários.

Desejável em função das respostas à
pergunta 17, porém com relevância
bastante particular para diferentes tipos
de empresas, portanto requer uma
análise individualizada.
Para MPEs não tão aplicável
inicialmente.
Apesar de 82% dos respondentes à
pergunta 19 terem afirmado nunca terem
vivenciado emergências na empresa,
pela severidade de um evento
emergencial, decidiu-se pela inclusão.
Requisito desdobrado nos seus subitens.
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TABELA 3 - REQUISITOS DA NORMA ISO 45001:2018 E SUA APLICABILIDADE NO MANUAL
(CONCLUSÃO)

REQUISITOS DA
NORMA ISO
45001:2018

APLICABILIDADE

9.2 Auditoria
Interna

Excluído

Requisito complexo para sistema
simplificado em estágio inicial de
implementação.

9.2.1
Generalidade

Excluído

Nenhuma exigência de ordem prática.

9.2.2 Programa
de auditoria
interna

Excluído

Requisito complexo para sistema
simplificado em estágio inicial de
implementação.

9.3 Análise crítica
pela direção

Optativo

Requisito que contribui muito com
requisitos 5.1 e 9.1.

10 Melhoria

Obrigatório

Requisito desdobrado nos seus subitens.

10.1
Generalidade

Excluído

Nenhuma exigência de ordem prática.

10.2 Incidente,
Excluído
não conformidade
e ação corretiva

10.3 Melhoria
contínua

Obrigatório

RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO:
OBRIGATÓRIO, OPTATIVO OU
EXCLUÍDO

Apesar do porcentual de respostas
positivas sobre a ocorrência de
incidentes, preferiu-se não incluir este
requisito no Manual devido à
complexidade de análise de causa raiz
que, se não bem realizada, pode levar a
consumo inadequado de recursos, como
tempo e dinheiro.
É a essência do ciclo PDCA que, por sua
vez, é a base de um sistema de gestão,
portanto implementação obrigatória.

FONTE: A AUTORA (2019)

O conteúdo da TABELA 3 apresenta cada requisito da ISO 45001:2018, a
aplicabilidade atribuída a cada um deles e razão da sua classificação para ter sido ou
não considerado no Manual e a TABELA 4,FONTE: A autora (2020)
TABELA 5 e FONTE: A autora (2020)
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TABELA 6 apresentam parte do conteúdo de uma forma resumida.
TABELA 4 - REQUISITOS DA ISO 45001:2018 CLASSIFICADOS COMO OBRIGATÓRIOS NO
MANUAL

FONTE: A AUTORA (2020)
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TABELA 5 - REQUISITOS DA ISO 45001:2018 CLASSIFICADOS COMO DESEJÁVEIS NO MANUAL

FONTE: A AUTORA (2020)
TABELA 6 - REQUISITOS DA ISO 45001:2018 CLASSIFICADOS COMO EXCLUÍDOS NO MANUAL

FONTE: A AUTORA (2020)
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A elaboração do Manual e sua disponibilização para avaliação dos
proprietários, especialmente quanto à aplicabilidade e facilidade de compreensão,
foram os próximos passos. Os retornos dos proprietários sobre a sua percepção
relativamente ao Manual, foram analisados para possibilitar a elaboração da sua
versão final.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram enviados às 7162 empresas, mais de 11.000 e-mails com o questionário
de diagnóstico inicial. Os referidos e-mails foram direcionados à todas as MPEs
localizadas em Curitiba atuantes nos setores de Comércio, Indústria e Serviços e o
retorno desta pesquisa foi de 1,7%.
Para todas as empresas respondentes do questionário de diagnóstico inicial,
enviou-se o Manual e as perguntas sobre aplicabilidade do mesmo e facilidade de
compreensão e nesta etapa obteve-se 15% de retorno.
A seguir apresento a TABELA 7, a TABELA 8 e a FIGURA 2 e a FIGURA 3, que
contém dados que embasarão a sequência do texto.
TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DE EMPRESAS RESPONDENTES POR SETOR DE
ATUAÇÃO
SETOR
% SOBRE O
QUANTIDADE
TOTAL
SERVIÇOS
43%
92
COMÉRCIO
27%
59
INDÚSTRIA
19%
41
OUTRO
8%
17
AGRONEGÓCIO
2%
4
FINANCEIRO
1%
2
TOTAL
100%
215
FONTE: A AUTORA (2019)

TABELA 8 – DISTRIBUIÇÃO DE FAIXA DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS
RESPONDENTES
QUANTIDADE DE
% SOBRE O
QUANTIDADE
FUNCIONÁRIOS

TOTAL

Até 9

15%

33

De 10 a 49

61%

130

Acima de 50

24%

52

TOTAL

100%

215

FONTE: A AUTORA (2019)
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FIGURA 2 – SETORES DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS RESPONDENTES DO
QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSTICO INICIAL DE GESTÃO DE SSO

FONTE: A AUTORA (2019)

FIGURA 3 – FAIXAS DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS RESPONDENTES DO
QUESTIONÁRIO DE DIAGNOSTICO INICIAL DE GESTÃO DE SSO

15,3%

24,2%

60,5%

ATÉ 9

DE 10 A 49

ACIMA DE 50

FONTE: A AUTORA (2019)
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Na sequência são apresentadas as perguntas e respostas relativas aos
assuntos abordados no Bloco Institucional do questionário, seguidas da análise e
discussão pertinentes.
TABELA 9 -QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL – BLOCO INSTITUCIONAL
SIM

NÃO

3. Sua empresa tem planos estabelecidos para futuro a curto, ou médio, ou
longo prazo?

75,7%

24,3%

4. A empresa tem alguma Política seja de Qualidade, ou Meio ambiente ou de
Segurança e Saúde do Trabalho (SST)?

67,0%

33,0%

5. Sua empresa tem estabelecidas a Missão, a Visão e os Valores
institucionais?

68,8%

31,2%

6. A empresa tem objetivos e metas institucionais?

65,4%

34,6%

7. Existe alguma área responsável pelo acompanhamento dos resultados da
empresa?

65,6%

34,4%

FONTE: A AUTORA (2019)

A TABELA 9 não traz os resultados às perguntas 1 e 2 pois estes foram
apresentados na FIGURA 2 e na FIGURA 3.
A pergunta 3 não foi específica com relação à empresa possuir algum plano
para o futuro que contivesse aspectos de SSO, desta forma, mesmo que as respostas
sejam positivas para a pergunta, ainda assim não se pode afirmar que SSO tenha sido
considerada pelos proprietários. Pela experiência profissional e pelos contatos
realizados neste trabalho, tudo indica que no caso das empresas que possuem planos
para o futuro, estes devem estar ligados apenas a questões como expansão e/ou
aumento de faturamento.
O que mais impressiona nas respostas à pergunta 3 é o porcentual de
respondentes que reconhecem não planejar o futuro da sua empresa (nem a curto,
nem a médio, nem a longo prazo). Nesses casos, os proprietários estão conduzindo
os negócios para o presente, sem atentar para os contextos em que as empresas
estão inseridas, para as mudanças que estão acontecendo, para as tendências do
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mercado e nem para as eventuais necessidades de correções de rota. Esta situação,
por si só, já pode comprometer o crescimento ou, minimamente, a perenidade das
empresas.
Por mais que a maioria dos respondentes à pergunta 4 afirmem ter uma Política
da Qualidade, ou do Meio-Ambiente ou de SST, existe sim uma grande lacuna em
relação à gestão de SSO pois, ainda que este não seja um item obrigatório,
dificilmente existe um SGSSO que inicie de um outro ponto de partida que não uma
Política. Uma Política estabelece o que os proprietários consideram prioritário na
empresa e define uma forma de conduta. Sabe-se que não é o fato de se ter uma
Política formalmente definida que vai assegurar a sinergia entre proprietários e
funcionários, mas sua existência pode colaborar com a transmissão da mensagem do
que os proprietários desejam comunicar como diretriz para atuação de todos.
Ao se afirmar que uma empresa possui Missão, Visão e Valores (MVV)
(pergunta 5), não necessariamente isto implica que a SSO esteja contida naqueles e,
ao se considerar o porcentual de respostas relativas à inexistência de uma Política, a
tese de que a MVV provavelmente não contemple SSO, fica bastante reforçada. De
maneira semelhante ao que foi discutido em relação à existência de uma Política,
simplesmente escrever MVV também não garante qualquer compromisso verdadeiro
com o que quer que esteja escrito nos documentos. De qualquer forma, representa no
mínimo uma intenção de comunicar a razão da existência da empresa, onde ela
pretende estar dentro de algum tempo e o que acredita que deve ser preservado como
fundamento / alicerce das ações de cada pessoa ligada à empresa.
Dentre as respostas afirmativas para a pergunta 6 que aborda a existência de
objetivos e metas, não é possível afirmar que aquelas estão ou não relacionadas à
SST. Idealmente falando, esperava-se aqui obter no mínimo 67%, já que este é o
porcentual de respostas que afirma ter uma Política estabelecida. Quando o assunto
é gestão, para que faça sentido a existência de uma Política, devem ser estabelecidos
objetivos e metas para acompanhar a evolução do desempenho da gestão. Há que se
considerar também que muitos empreendedores brasileiros o são por necessidade e,
não apenas, mas especialmente nestes casos, a sobrevivência da empresa é a
preocupação maior. Ainda assim, saber que mais de 30% das empresas não tem
objetivos e metas estabelecidos, é absolutamente preocupante, pois demonstra uma
falta de conhecimento de gestão de negócios. A incerteza sobre o futuro de qualquer
empresa é praticamente inquestionável e conhecendo a realidade brasileira e
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observando-se os porcentuais expostos na TABELA 9, percebe-se o despreparo dos
proprietários para gerir seu próprio negócio e compreende-se que este é um fator com
importante contribuição para o triste cenário de “fechamento precoce” de tantas
empresas no país. De acordo com SEBRAE (2016), entre 2010 e 2014, a taxa de
sobrevivência das empresas com até 2 anos passou de 54% para 77%. Não é possível
atribuir a um único fator a causa da mortalidade, mas sim, a uma combinação de
fatores em quatro grandes áreas: a situação do empresário antes da abertura, o
planejamento dos negócios, a capacitação em gestão empresarial e a gestão do
negócio em si. A probabilidade de fechamento é maior entre os empresários que
estavam desempregados antes de abrir o negócio, que tinham pouca experiência no
ramo, que abriram o negócio por necessidade (ou exigência de cliente/fornecedor),
tiveram menos tempo para planejar, não conseguiram negociar com fornecedores,
não conseguiram empréstimos em bancos, não aperfeiçoaram produtos ou serviços,
não investiram na capacitação da mão-de-obra, não buscaram inovar, não fizeram o
acompanhamento rigoroso de receitas e despesas, não diferenciaram seus produtos
e não investiram na sua própria capacitação em gestão empresarial.
Ainda falando sobre objetivos e metas cabe ressaltar que, de nada adianta sua
definição se não se estabelecer indicadores para acompanhar sua evolução,
lembrando que tanto indicadores de tendência (que apontam para um possível
resultado futuro), quanto indicadores de resultados (mostram o que já ocorreu), tem
seu valor e são úteis à gestão do negócio.
Uma boa parte das empresas afirmou não ter uma área responsável por
acompanhar os resultados (pergunta 7) e isso preocupa do ponto de vista que, se só
não existe a definição da área, mas se acompanha os resultados, a situação ainda
não é tão crítica. Porém, se, independentemente da existência de uma área com esta
atribuição específica, também não existe o acompanhamento dos resultados, o
cenário se agrava, até porque, quando não se mede resultados não se gerencia o
negócio.
Com relação às empresas que afirmam ter alguma área responsável por
acompanhar objetivos e metas, há que se considerar que, como a pergunta foi aberta,
aquelas podem estar relacionadas apenas a vendas e/ou finanças, que são os
aspectos mais comumente acompanhados por donos de negócios.
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Segue a análise e discussão das respostas às perguntas do Bloco Técnico.

TABELA 10 - QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL – BLOCO TÉCNICO
SIM

NÃO

8. A empresa já levantou os eventuais riscos inerentes a seus processos e/ou
atividades?

79,2%

20,8%

9. Existe algum procedimento formal sobre como as atividades da empresa
devem ser realizadas?

64,4%

35,6%

10. Os trabalhadores recebem treinamento formal (registrado), para realização
das atividades?

64,4%

35,6%

11. Os trabalhadores colaboram espontaneamente com a sua própria
segurança ao realizar suas atividades?

83,1%

16,9%

12. Existe alguma atividade principal da empresa que seja terceirizada?

31,8%

68,2%

13. Sua empresa observa também a segurança dos terceirizados?

68,8%

31,2%

14. Existe um canal para receber solicitações dos funcionários, relativas à
segurança e saúde do trabalho?

46,8%

53,2%

FONTE: A AUTORA (2019)

Importante observar que apenas 202 proprietários responderam à pergunta 8
(de um total de 215 respondentes à pesquisa em geral), o que pode significar, por
exemplo, que não tenham compreendido o que significa conhecer (ou identificar),
riscos dos processos ou mesmo que tenham optado por não divulgar a realidade da
sua empresa no que se refere a este quesito. Em situações nas quais se desconhece
os perigos e riscos existentes, não se pode saber se os eventuais treinamentos
aplicados são suficientes, se as medidas de controle e proteção, como EPIs por
exemplo, são adequadas, quais os potenciais incidentes ou acidentes, dentre várias
outras consequências.
Segundo Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), uma avaliação de riscos é um
processo complexo que geralmente é conduzido por profissionais de segurança bem
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preparados em engenharia. Na maioria dos casos, a avaliação de riscos é
desenvolvida sobre como o trabalho, na teoria, deveria ser feito e não sobre como ele
é de fato realizado. Como resultado, sérias divergências ou violações de
procedimentos não aparecem neste tipo de avaliação. Para evitar esta visão irreal, é
necessária a participação de pessoas de todos os níveis organizacionais, em alguns
dos estágios da avaliação de riscos. Esta prática, além de capturar os riscos
associados a como o trabalho é realmente realizado, também tem a vantagem de
engajar as pessoas nas questões da segurança. Outra vantagem desta abordagem é
o fato de se encorajar a força de trabalho a monitorar e reportar riscos emergentes,
que podem atualizar e melhorar os resultados da análise original. Cabe destacar ainda
que seria mais fácil elaborar medidas de segurança compatíveis com as competências
e preferências dos trabalhadores quando eles se sentem parte do processo e, com
isso, se reforça uma interação mais eficiente entre homem – sistema de
gerenciamento.
O número absoluto de respostas à pergunta 9, relacionada à existência de
procedimentos formais foi 202. Cabe considerar que existem empresas que afirmam
ter LPR, mas não procedimentos formais, o que até pode ocorrer, mas sugere alguma
oportunidade, uma vez que geralmente quando se identifica os perigos e riscos,
também se deduz quais as atividades e processos críticos requerem um procedimento
formal. Muitas vezes as vantagens da padronização de atividades e processos,
especialmente de maneira formal, não são visualizadas por empregadores, mas a
existência e o cumprimento dos procedimentos facilitam a capacitação das pessoas,
contribuem para uma menor variação na forma de execução das atividades, reduzem
perdas de matérias-primas, diminuem a probabilidade de falhas na comunicação e até
de incidentes e acidentes e contribuem para a manutenção do processo em contínuo
funcionamento, independente da ausência de uma determinada pessoa, por exemplo.
Um ponto interessante a ser observado a partir das respostas à pergunta 10, é
que quase 36% das empresas afirmam não prover treinamentos formais para os
colaboradores, o que pode representar que as pessoas vão aprendendo o trabalho na
própria execução. Para reforçar a importância de treinar as pessoas, de acordo com
Wang et al. (2019), baseado em dados de microempresas localizadas em Chipre, o
desempenho da segurança pode ser melhorado por informações, condições e
treinamentos de segurança. Uma oportunidade a ser ressaltada aqui é que,
diferentemente dos treinamentos exigidos por legislação (como é o caso dos
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treinamentos para operação de empilhadeira ou trabalho em altura, por exemplo),
alguns podem ser ministrados por colaboradores mais experientes e formalizados até
mesmo para proteção do empregador. Mesmo que, dependendo da atividade os
treinamentos não sejam exigidos por lei, recomenda-se um treinamento prévio à
realização da atividade, especialmente para aquelas mais críticas. Cabe fazer uma
relação aqui com as respostas à pergunta 8, pois quando os proprietários afirmam não
conhecer os riscos das atividades, também fica mais difícil saber quais treinamentos
devem ser ministrados, dentre outras definições de ordem operacional, como as
relacionadas a tipos de EPIs a utilizar.
O porcentual de respostas positivas (afirmativas) à pergunta 11 é bastante
alto para uma sociedade em que a segurança não é um valor cultural. Evidência disto
é que foi necessário, por exemplo, fazer leis para que as pessoas usem cintos de
segurança nos meios de transporte e para que não dirijam após a ingestão de bebidas
alcoólicas, lembrando que os resultados destas atitudes, se revertem diretamente
para e sobre as vidas das próprias pessoas que resistem em adotar tais práticas
protetivas e preventivas. Adicionalmente, convém complementar esta análise citando
aquelas relacionadas à ocorrência de incidentes (mais de 60% responderam
afirmativamente para a ocorrência de incidentes – ver respostas à pergunta 18) e
acidentes (pelo menos 25% afirmam ter vivenciado acidentes nos últimos dois anos –
ver respostas à pergunta 21), o que parece sugerir uma contradição em relação ao
percentual de respostas positivas à pergunta 11. Além disso a constatação de
Versteeg et al. (2018) é a de que SSO não é exatamente um valor ou prioridade na
cultura de PMEs e, em geral, os gerentes têm preconceitos e percepções inflexíveis
sobre o assunto. Segundo Ozmec et al. (2015), como outros estudos já mostraram,
em geral os proprietários delegam a segurança aos funcionários, que são os próprios
responsáveis pela sua própria segurança.
Os resultados aqui apresentados, parecem não corroborar com a afirmação
de Ximena Baldeón em Naden (2018), quando ela diz que no Equador “Muitos
empregados pensam que SSO é assunto para a gerência, mas não para eles próprios”
e ela ainda acrescenta: “É vital que os empregados compreendam a importância da
Saúde e Segurança e que os beneficiados serão eles e não as gerências”.
Cabe adicionalmente uma outra reflexão pois, considerando as altas taxas de
acidentes em MPEs, não há coerência entre estas e as respostas obtidas – ainda que
nem todos os acidentes ocorram por atos/comportamentos inseguros e possam
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ocorrer por condições inseguras, que tem uma ligação menor entre o comportamento
da pessoa e o fato ocorrido.
Voltando às respostas à pergunta 8, sobre riscos, ficam algumas dúvidas com
relação à própria percepção daqueles pelos proprietários, o que pode levá-los a
pensar que a forma de realização do trabalho está correta e que os empregados
trabalham de forma suficientemente segura.
Considerando que se está falando de MPEs, minha expectativa era de um
porcentual mais baixo para respostas afirmativas à pergunta 12 (relacionada às
empresas terem atividade principal terceirizada) e isso pode representar riscos
adicionais pois, gerir terceiros representa um desafio a mais.
Outro ponto bastante importante aqui e que comprova a exposição legal e de
imagem das MPEs, é que tem-se 64 proprietários que responderam terceirizar a
atividade principal e apenas 44 responderam observar a segurança dos terceirizados
(ver respostas à pergunta 13), ou seja, 20 proprietários declaram que tem outras
empresas e pessoas trabalhando indiretamente para o seu próprio negócio e que eles
desconhecem, em termos de SSO, as condições de trabalho daquelas.
Além do anteriormente exposto, sabe-se que, em uma situação de acidente,
além da responsabilidade legal compartilhada e que jamais deve ser desconsiderada,
ainda existe uma tendência da mídia, a procurar e citar o nome da empresa mais
conhecida, mesmo que essa não seja a principal responsável ou agente do
incidente/acidente.
Observar e atentar para a segurança de terceiros não é uma opção e, portanto,
as respostas à pergunta 13 preocupam e devem servir como alerta, pois a
terceirização das atividades não implica em terceirização das responsabilidades
quanto a aspectos de SSO e em caso de acidentes, tanto o empregador da pessoa
acidentada quanto o contratante do serviço, poderão responder pelo ocorrido.
Segundo Richard Jones, responsável por Política e Assuntos Públicos na IOSH
afirma em Gasiorowski-Denis (2018), “No nosso mundo cada vez mais globalizado,
com o desenvolvimento de cadeias de fornecimento amplas e complexas e com o
crescimento de pessoas migrantes e vulneráveis, a ênfase da norma ISO 45001:2018
no gerenciamento de segurança e saúde nas cadeias de fornecimento, deveria
significar processos de contratação, aquisição e terceirização gerenciados de forma
mais responsável, potencialmente salvando vidas.” Isto poderia ter um impacto de
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longo alcance, com empresas ampliando seu gerenciamento de riscos até onde suas
próprias cadeias de fornecimento possuem controle ou influência.
Possuir um canal para receber solicitações, sugestões e manifestações gerais
dos funcionários – foco da pergunta 14 - não constitui uma obrigação, mas tê-lo, pode
transmitir a ideia de que as opiniões dos funcionários são importantes. No entanto, um
canal, qualquer que seja ele, só deve ser estabelecido caso haja, de fato, uma pessoa
ou equipe preparada para analisar as demandas e dar os devidos retornos. Caso
contrário, é melhor que não se implementar nada neste sentido, pois a ferramenta
cairá rapidamente em descrença, o que pode ser pior para o clima organizacional.
Nas empresas que são obrigadas a possuir a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), geralmente esta é utilizada como o principal canal de
comunicação entre empregados e empregadores para tratativa de assuntos de SSO
tais como condições inseguras de trabalho, mas como em MPEs, com raras exceções,
esta não é uma obrigatoriedade legal, este canal geralmente inexiste. Outra prática
entendida como sendo um meio de contato à disposição de funcionários para reportar
dificuldades ou necessidades de melhoria quanto à SSO, é a contratação de pelo
menos um profissional da Segurança Ocupacional, porém esta alternativa em geral
só é utilizada em empresas maiores e, por si só, não garante a segurança, uma vez
que esta deve ser acima de tudo, uma responsabilidade individual e também coletiva
(no sentido de todos se preocuparem com aquela).

A seguir, dados e discussão do Bloco Técnico.
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TABELA 11 - QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL – BLOCO SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL
SIM

NÃO

15. As atividades da empresa requerem o uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI)?

66,3%

33,7%

16. As entregas de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são
registradas?

88,3%

11,7%

17. Novos processos inseridos na empresa tem seus riscos avaliados?

67,4%

32,6%

18. Já ocorreu incidente na empresa com danos materiais, perda de matériaprima, de produto acabado ou necessidade de retrabalho?

60,9%

39,1%

19. Já aconteceu alguma situação de emergência na empresa, como um
incêndio ou enchente ou qualquer outro evento que impactasse a segurança
ou a saúde das pessoas?

18,0%

82,0%

20. A empresa já realizou alguma melhoria no ambiente de trabalho para
oferecer condições mais seguras e saudáveis aos trabalhadores?

87,0%

13,0%

21. Ocorreram acidentes na empresa nos últimos dois anos?

25,0%

75,0%

22. As causas dos acidentes foram estudadas?

85,0%

15,0%

23. Se já ocorreu algum acidente na empresa, foi tomada alguma ação para
evitar a repetição do mesmo tipo de acidente?

87,5%

12,5%

24. Já houve casos de doenças ocupacionais (produzidas ou desencadeadas
pelo trabalho) na empresa?

13,5%

86,5%

25. A empresa detém toda a documentação legal atualizada?

97,0%

3,0%

27. Você gostaria de algum apoio externo para assegurar a conformidade
legal da sua empresa?

27,0%

73,0%

FONTE: A AUTORA (2019)

Há que se considerar que os proprietários que apontaram para uma não
necessidade de uso de EPIs (pergunta 15), podem ter na sua empresa atividades que
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realmente dispensem o uso deste tipo de equipamento, ou podem ter implementado
outras medidas de controles dos riscos, ou podem ainda desconhecer o risco (LPR
inexistente).
Apesar do uso de EPI ser como uma das medidas mais comuns para o controle
de perigos e riscos, considero importante frisar que a proteção individual só deve ser
considerada após a avaliação da possibilidade de:
•

eliminar ou reduzir ou substituir a fonte do perigo;

•

implementar soluções de engenharia ou

•

adotar medidas administrativas tais como treinamentos.

A pergunta 16 questiona sobre a formalização da entrega de EPIs pois esta é
apenas uma das exigências da NR 6, uma vez que essa ainda solicita que o
empregador instrua os colaboradores sobre o uso e higienização dos equipamentos e
fiscalize seu uso e, se o empregador fornece EPI, mas não faz o devido registro, está
exposto às consequências de uma fiscalização, por exemplo.
Assim, um proprietário que acredita estar atendendo à legislação referente a
EPIs pelo fato de os estar entregando a seus funcionários, pode estar erroneamente
achando que tem um porcentual de atendimento à legislação maior do que na verdade
o tem e pode ainda estar incorrendo em riscos legais para sua empresa. O mesmo
raciocínio se aplica ao se ministrar treinamentos e não os registrar devidamente.
Considero importante esclarecer que, quando na pergunta 17, menciono a
avaliação de riscos de novos processos implementados, estou me referindo desde
pequenas mudanças como uma nova forma de realizar uma atividade, ou a aquisição
de novas ferramentas, até mudanças maiores como a compra ou substituição de
equipamentos, ou mesmo a mudança física de toda a empresa, por exemplo.
A avaliação de riscos quando da implantação de um novo processo, pode
parecer algo pouco importante porém, em geral é mais barato inclusive, implantar
alguma medida protetiva antes de qualquer incidente ou acidente, pois o incidente
geralmente leva a alguma despesa com conserto de ferramentas, equipamentos, ou
infraestrutura e, em caso de acidente, ainda somam-se despesas com eventuais
ausências do funcionário acidentado, horas extras com quem supriu a ausência do
primeiro, dentre outras.
Caso se compreenda a importância de se avaliar os riscos, mas não se conduza
tal avaliação por julgar ser algo muito complexo, uma técnica que pode ser utilizada
sem necessidade de contar com um especialista em segurança, é avaliar a mudança
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com o acompanhamento de quem vai efetivamente executar a atividade/processo e
imaginar tudo o que pode acontecer de errado do ponto de vista da segurança e, em
seguida, buscar as soluções para evitar tais ocorrências.
Outra consideração importante é que quando novos processos são
implementados sem que seus riscos sejam avaliados, é de se supor que processos
que hoje já são considerados “antigos”, também podem ter seus riscos desconhecidos
e este fato pode trazer sérias consequências para a empresa.
Incidentes (foco da pergunta 18), podem ser visualizados a partir de pelo menos
dois pontos de vista: como potencial de acidentes (em geral a visão mais comum em
SSO) e, quando não bem gerenciados, como gerador de crises. Segundo Neto (2019),
a Pirâmide de Bird constata que a cada 3000 incidentes, há a probabilidade de ocorrer
300 acidentes sem afastamento, 30 com afastamento e 1 fatalidade. Consideradas
estas possibilidades, talvez se justifique tratar incidentes com mais atenção do que
geralmente se dispensa aqueles. Ao se pensar em incidentes como possíveis inícios
de crises, é importante lembrar que um fluxo básico de gerenciamento de incidentes
deve contemplar as seguintes etapas:
•

Identificação ou caracterização;

•

Análise;

•

Implementação de medidas corretivas ou contenção;

•

Acompanhamento da evolução;

•

Registro das lições aprendidas;

•

Fechamento.

O porcentual de respostas afirmativas para a ocorrência de emergências tema
da pergunta 19, fica ainda mais preocupante se considerarmos também o porcentual
de empresas com incidentes em seu histórico, pois se tem-se um grande número de
incidentes, mas não se tem acidentes ou emergências, isso pode significar que os
incidentes estão sendo devidamente tratados, evitando que aconteçam reincidências
com consequências mais graves. Ao contrário, a ocorrência de incidentes, acidentes
e emergências sugerem uma não tratativa adequada, que está permitindo uma
propagação de situações mais sérias.
De acordo com Kontogiannis, Leva e Balfe (2017), nos últimos anos, a
incidência de grandes contratempos, crises e acidentes têm deixado claro que as
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organizações devem melhorar suas capacidades de gerir a segurança pela aplicação
de uma abordagem mais sistemática e pró ativa.
Respostas afirmativas à pergunta 20 indicam que algum aspecto já foi
modificado com o objetivo de melhorar as condições ambientais de segurança e
saúde, o que é extremamente positivo, independente da iniciativa ter sido proativa ou
reativa, como decorrente de algum incidente ou acidente, por exemplo. Como
profissional da área de SSO, defendo as melhorias relacionadas à SSO, mas também
considero necessário e sensato reconhecer que elas podem representar (e na maioria
das vezes, representam), despesas que podem ser muito significativas para MPEs.
De acordo com Shirali et al. (2018), uma pesquisa da literatura relacionada,
mostra a realização de um grande número de estudos sobre os custos de SSO (por
exemplo, custos com segurança, custos com prevenção e custos com acidentes);
entretanto, até onde se sabe, poucos estudos têm sido conduzidos no que se refere à
efetividade dos custos de segurança sobre a produtividade e qualidade, por meio de
abordagens quantitativas.
Como apontado por Shirali et al. (2018), os investimentos em segurança não
terão um efeito positivo sobre a prevenção de acidentes se o nível de risco e de cultura
da segurança forem baixos. Entretanto, também foi apontado que estes investimentos
não deveriam ser considerados como um peso financeiro, mas sim como um
acelerador da rentabilidade de um negócio, pela redução de custos decorrentes de
acidentes. Apresentou-se também um índice de eficácia para, propositalmente,
quantificar um SGSSO. Os dados utilizados no estudo foram validados com o Instituto
Nacional para Seguros contra Acidentes no Trabalho, o que é conhecido como a base
de dados INAIL. Os resultados mostraram que investimentos preventivos em
segurança podem ser positivos para os programas de SSO focados nos trabalhadores
em seus ambientes de trabalho. O estudo foi conduzido em PMEs.
A conclusão de Shirali et al. (2018) é a de que a segurança é vista como uma
área na qual o dinheiro é gasto com pouco ou nenhum retorno, o que significa dizer
que ela é tratada como apenas uma área geradora de custos. Neste contexto, os
valores investidos em programas de segurança são frequentemente “encarados”
como custos excessivos, muito mais do que como investimentos benéficos.
As respostas à pergunta 21, que trata da ocorrência de acidentes nas empresas
nos últimos dois anos, associadas às respostas sobre ocorrência de incidentes,
comprovam a necessidade de melhorias na gestão de SST, uma vez que incidentes
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não tratados ou sem identificação de causas e sem proposição e implementação de
medidas corretivas, apontam para a ocorrência de situações mais graves no decorrer
do tempo.
Conforme Wang et al. (2019), pesquisas mostram que 90% dos acidentes e
lesões são causadas por comportamentos inseguros e que empregados em
microempresas tendem a se recusar a usar EPIs, bem como outras medidas de
proteção. Adicionalmente os mesmos autores trazem a constatação de que o
ambiente de trabalho de PMEs e microempresas não muda mesmo depois da
ocorrência de acidentes, assim conclui-se que os fatores-chave que afetam a
segurança em PMEs e microempresas estão relacionados à natureza (própria
dimensão) das empresas, à falta de experiência e conhecimento sobre segurança e
às atitudes negativas em relação ao assunto.
Segundo Micheli et al. (2019) a literatura provou que pequenas indústrias tem
uma média maior de acidentes do que as grandes, mas, por outro lado, devido ao
pequeno número de empregados nestas empresas, a quantidade de lesões é
relativamente baixa. Por esta razão, frequentemente os proprietários subestimam os
riscos nas suas empresas, o que piora as condições de SSO na empresa.
Se não se estuda as causas dos acidentes (ver pergunta 21), é improvável que
se implemente ações que realmente evitem sua reincidência, ou seja, se estará, na
melhor das hipóteses, atuando sobre o efeito e agindo apenas reativamente.
Não é simples conduzir uma análise efetiva de causa de um acidente, tanto que
a repetição de um mesmo tipo de ocorrência é bastante comum e, para agravar a
situação, mesmo em casos em que a(s) causa(s) é(são) devidamente identificada(s),
nem sempre é possível e viável a implantação da solução. Se mesmo em grandes
empresas que, em geral, possuem uma equipe de profissionais preparados para tal
atividades, a referida tratativa é complexa, não seria diferente em MPEs, as quais,
segundo Micheli et al. (2019) MPES tem uma inabilidade para analisar acidentes e
lesões.
Em números absolutos, os 87,5% de respostas positivas à pergunta 23,
representam 42 empresas que tomaram ações para evitar a reincidência dos
acidentes, lembrando que 48 empresas das respondentes tiveram acidentes nos
últimos dois anos, ou seja, mesmo com a ocorrência daqueles, alguns proprietários
permitem que o “suposto acaso”, tome conta da eventual reincidência dos acidentes.
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Para embasar a discussão das respostas à pergunta 24, segue a definição
encontrada em Ministério do Trabalho (2017), sobre doenças ocupacionais: são
aquelas produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo exercício da atividade ou em
função de condições especiais de trabalho.
O porcentual de afirmação para a ocorrência de doenças ocupacionais é
preocupante pois um acidente pode ocorrer de forma repentina, porém doença é um
processo evolutivo que só ocorre com a exposição prolongada ao perigo, ou seja, é
possível identificar a presença do agente nocivo e eliminá-lo ou evitar a exposição das
pessoas aquele, com o objetivo de assegurar condições laborais que não
comprometam a saúde dos trabalhadores.
A FIGURA 4 apresenta, de acordo com o Ministério do Trabalho (2017), alguns
exemplos de doenças ocupacionais, suas principais causas e possíveis medidas de
prevenção. A observância da existência de agentes como os listados na coluna
“Principais causas”, deve alertar empreendedores sobre as possíveis consequências
que poderão existir ao longo do tempo, que são as doenças. Adicionalmente, a
FIGURA 4 contém também a lista de possíveis medidas de prevenção a adotar em
cada caso.

80

FIGURA 4 - DOENÇAS OCUPACIONAIS, SUAS CAUSAS E MEDIDAS DE
PREVENÇÃO

FONTE: MINISTÉRIO DO TRABALHO (2017)
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Sabendo da complexidade, especificidade e quantidade das legislações de
SSO, o atendimento à absoluta maioria daquelas não é tão facilmente atingível e por
est arzão, considero dois aspectos muito importantes na interpretação das respostas
à pergunta 25: o primeiro (o que não significa uma ordem de importância), diz respeito
à possibilidade dos proprietários (187 que responderam positivamente à pergunta),
realmente acreditarem que estão atendendo as legislações por desconhecimento de
todas que se aplicam às suas empresas e não tendo nenhum especialista na área que
lhes apoie e não constituírem foco de fiscalização, não tem conhecimento das
pendências e o segundo aspecto refere-se ao receio de expor a fragilidade da sua
própria empresa. Outros destaques que acredito merecerem registro dizem respeito
ao fato inegável de que, atender legislações representa um aumento de despesas e
aquelas (dependendo da sua natureza), ainda podem ser percebidas como causas de
redução de produtividade.
As respostas à pergunta 27 podem sugerir que ou os proprietários acreditam
ter certeza de que conhecem todas as legislações aplicáveis ao seu negócio e,
portanto, realmente não tem nenhum interesse ou não identificam necessidade de
qualquer tipo de apoio, ou mesmo que tem receio de que alguém externo à empresa
tome conhecimento de eventuais não atendimentos à legislação.
No meu entendimento, há aqui um ponto um tanto quanto obscuro: se
considerado que 97% (187 respondentes – pergunta 25) afirma ter toda
documentação legal atualizada, os 27% (52 de um total de 192 respondentes), que
afirmam ter interesse em algum apoio externo para assegurar conformidade legal
podem ou ter muita dificuldade para assegurar a referida regularidade e por isso um
apoio externo lhes seria conveniente, ou podem estar aqui assumindo que as
respostas obtidas à pergunta 25 realmente não correspondem à realidade. Há que se
considerar que estas podem não ser as únicas explicações plausíveis para um
assunto tão complexo, o que significa dizer que existe aqui espaço para
aprofundamento do estudo.
Com relação à pergunta 26 do questionário, segue a FIGURA 5.
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FIGURA 5 – ASSUNTOS MAIS PREOCUPANTES PARA AS EMPRESAS HOJE
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FONTE: A AUTORA (2019)

O aspecto que mais aparece como preocupante para os proprietários,
demonstra que existe a ciência de que as Organizações dependem das pessoas,
independente da preocupação estar relacionada à retenção de bons profissionais, a
salários e outras obrigações, à qualificação de pessoal, ou qualquer outro ponto. Ainda
observando o gráfico anterior e considerando que se está tratando de organizações
que visam lucro, o aspecto financeiro aparecer em um porcentual expressivo de
respostas é absolutamente natural. Como com relação ao aspecto concorrencial, cada
proprietário é absolutamente impotente e o aspecto “Outros”, por ser genérico, não
esclarece quais os motivos que podem levar cada proprietário a selecioná-lo, restam
os demais aspectos a discutir. Destaco o “Atendimento à legislação” e o
“Conhecimento da legislação” aparecerem inúmeras vezes nas respostas recebidas,
o que corrobora com as discussões relativas aos resultados das perguntas 25 e 27.
O conjunto de respostas e análises apresentadas até este momento constitui
o diagnóstico do nível de gestão da SST nas MPEs de Curitiba, que era um dos
objetivos deste trabalho.
Em paralelo ao período de obtenção das respostas ao questionário que
objetivava realizar o diagnóstico inicial do nível de gestão, aprofundou-se o
conhecimento da Norma ISO 45001:2018. O estudo da Norma em questão, associado
à experiência e ao resultado do Diagnóstico, levou à seleção dos requisitos
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minimamente necessários à implementação de um sistema de gestão simplificado em
uma micro ou pequena empresa, conforme apresentado na TABELA 3.
Considerando-se as respostas obtidas às perguntas do diagnóstico inicial, os
assuntos que mais apresentaram oportunidades de gestão são os relativos à
ocorrência de incidentes (não incluído no Manual devido à sua complexidade), à
inexistência de canal para receber solicitações de SSO (incluído no Manual), à não
formalização de treinamentos e procedimentos (também incluídos), à falta de
definição de objetivos e metas (incluído), à indefinição de uma área para
acompanhamento dos resultados da empresa (incluído), à inexistência de Política
(incluído), à não avaliação de riscos de novos processos (incluído), à inexistência de
Missão, Visão e Valores e planos para futuro (incluído).
Segundo Micheli et al. (2019), diferentes estudos têm mostrado que padrões
e leis nacionais tratam as MPEs como um todo e não levam em consideração a
quantidade infinita de detalhes que as diferenciam, inclusive muitas vezes do mesmo
segmento e dimensão. Isto leva à uma falta de interesse das MPEs sobre este tópico,
o que se transforma em uma falta de informação sobre SSO e seus impactos.
A constatação dos autores Micheli et al. (2019) reforçou a preocupação em
elaborar um Manual que viesse ao encontro de um dos objetivos específicos deste
trabalho e que fosse flexível o suficiente para que pudesse ser aplicado a diferentes
MPEs.
De todos os itens contidos na Norma, levando-se em conta as respostas
obtidas no referido diagnóstico inicial e minha vivência profissional na área, 64% dos
requisitos da referida Norma de Gestão foram incluídos (ver TABELA 3) no Manual
que resultou deste trabalho, enquanto os 36% restantes não o foram por terem sido
considerados pouco contributivos para os SGSSTs de MPEs.
Todos os resultados apresentados até aqui decorreram da pesquisa inicial
deste trabalho e da experiência profissional e em seguida, são apresentados os
resultados obtidos após a disponibilização do Manual para as empresas.
O porcentual de respostas recebidas após a disponibilização do Manual a
respeito da sua aplicabilidade e facilidade de compreensão foi de 15%.
Segundo Ozmec et al. (2015) pequenas empresas geralmente são gerenciadas
pelos donos, que são responsáveis por várias diferentes tarefas simultâneas
(planejamento, administração, contabilidade, licitações, trabalho prático junto com os
funcionários, entre outros). Desta forma, assuntos relacionados à Segurança, às
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vezes, são deixados de lado em favor de tarefas mais tangíveis e urgentes, incluindo
a luta pela sobrevivência econômica da empresa.
De acordo com Micheli et al. (2019), nas MPEs em geral, os executivos afirmam
não ter tempo suficiente para tratar de aspectos de SSO, quando comparados com
desafios mais imediatos, entretanto, as razões pelas quais as MPEs não adotam
efetivamente um SGSSO, não estão totalmente esclarecidas.
FIGURA 6 – APLICABILIDADE DO MANUAL

FONTE: A AUTORA (2019)

O alto porcentual de respostas considerando o Manual como aplicável (93%)
(FIGURA 6), representa um aspecto tão positivo quanto o fato de todos os
respondentes terem afirmado que o Manual é de fácil compreensão.
Adicionalmente, solicitou-se aos proprietários que compartilhassem suas
sugestões de melhoria sobre o Manual, as quais são apresentadas, literalmente, a
seguir:
•

“Você poderia incluir mais exemplos de partes do PPRA e PCMSO.”

•

“O tema é interessante, mas seu trabalho precisa ser mais bem

estruturado, tem excesso de figurinhas, links dentro do corpo do trabalho,
frases de reflexão de filósofos em todos os capítulos, etc., sugiro que revise
estes pontos.” Esta foi a única sugestão recebida que não considerarei no
trabalho, pois entendo que para o propósito, o formato está adequado.
•

“Ficou muito claro este manual e com uma linguagem de fácil acesso.

Acredito que poderia ser mencionado nele que a empresa poderia eleger
alguém que já trabalhe na empresa e capacitá-lo com treinamentos para que
assuma essa responsabilidade, assim, como é empresa de pequeno porte
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não terá o custo com mais um colaborador. Para controle dos exames a
empresa pode fazer através de planilha para não ter custo com sistema, ou
então, se já possuir um sistema pode ser personalizado para enviar e-mail
automático de exames não precisando ter uma pessoa que controle essa
tarefa.”
•

“Minha sugestão é diminuir o número de páginas, hoje em dia as pessoas

querem algo mais prático para ler. Às vezes formatação já dá uma diferença,
páginas onde tem capítulo poderiam ser excluídas e colocar o capítulo no
título e na sequência o assunto.”
Das sugestões recebidas, foram consideradas e contempladas na versão final
do Manual as seguintes: a que sugeriu a inclusão de partes do PPRA e PCMSO, a
exclusão das frases motivacionais a cada capítulo, a diminuição do número de páginas
e as “figurinhas”.
Além das sugestões recebidas e aqui citadas, os e-mails recebidos com as
respostas continham também algumas considerações que considerei importantes
para o trabalho e que estão colocadas a seguir:
•

“É aplicável em qualquer negócio, o manual norteia desde a implantação

como atualização das políticas de segurança. Aqui na empresa temos uma
equipe para cuidar desses assuntos. Fácil entendimento e compreensão, até
mesmo por leigos no assunto.”
•

“O assunto SST é muito importante, visto que, além de poder dar prejuízo

financeiro para a empresa, pode acarretar prejuízos e danos irreversíveis à
saúde dos colaboradores.”
•

“Confesso que tenho tudo isso pronto, uma empresa faz. E teria que me

familiarizar e adaptar para a minha empresa, prestadora de serviços. Mas me
instigou a me informar melhor e como poderia fazer sozinha.”
•

“Considerando que, no Brasil, a cada 4 horas morre um trabalhador por

acidente de trabalho, esse assunto é de grande importância para todos.”
•

“Vou aplicar este estudo em nossa empresa, vou fazer um Plano de

Implementação e gostaria se possível fazer uma reunião para entendermos
se teu estudo vai ser funcional.”
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6 CONCLUSÕES / TRABALHOS FUTUROS

Naturalmente, pelo fato de ser o primeiro objetivo específico, o também
primeiro produto deste trabalho foi o desenvolvimento de um questionário que, aliás,
serviu como base para a continuidade daquele e que foi utilizado com a finalidade de
se fazer o diagnóstico inicial do nível de gestão de SSO existente nas MPEs que
participaram da pesquisa. As etapas percorridas ao longo da execução deste trabalho,
os contatos iniciais com alguns proprietários de MPEs e principalmente o diagnóstico
mencionado, mostraram que há um certo desinteresse no assunto SSO.
Trabalhos como este, que tem um caráter investigativo das condições das
empresas especialmente no que se refere a atendimento às legislações, enfrentam
barreiras relacionadas à transparência das informações fornecidas pelos proprietários,
por receio de eventuais denúncias e fiscalizações, o que é compreensível.
Outra constatação diz respeito à incerteza dos empreendedores sobre a
aplicação de recursos em sistemas de gestão de SSO. Recursos em geral são
escassos e, quando se trata de MPEs, este fator é ainda mais crítico, dificultando a
decisão de investir em algo que não tem retorno garantido.
As respostas obtidas no diagnóstico realizado foram analisadas e comparadas
com as solicitações de cada requisito da Norma ISO 45001:2018 e a partir da
comparação mencionada, com alguns acréscimos da experiência profissional e em
atendimento ao segundo objetivo específico do trabalho, foram identificados os
requisitos que deveriam ou não constar da metodologia proposta no Manual,
considerando que o foco é a implementação de um SGSST simplificado.
Antes da edição da versão final do Manual, como planejado no terceiro
objetivo específico, aquele foi submetido à avaliação dos proprietários que estavam
participando da pesquisa para que se pudesse conhecer a percepção dos possíveis
usuários do produto a seu respeito Assim, o trabalho realizado produziu um Manual
que contém uma metodologia que possibilita a proprietários de MPEs, a possibilidade
de implementar um SGSTT simplificado que deve, ao longo do tempo, evitar
despesas, contribuindo com melhores resultados. Além disso, a adoção de um
Sistema como o proposto no Manual proporcionará aos micros e pequenos
empreendedores a possibilidade de se posicionarem e atuarem também como
gestores de Segurança e Saúde Ocupacional.
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Com relação a trabalhos futuros, constatou-se três possibilidades, sendo que,
uma delas diz respeito ao desenvolvimento de um método de investigação de causas
de incidentes e acidentes, que seja aplicável por não especialistas em SSO. A
segunda possibilidade está relacionada à criação de uma lista de verificação de itens
de segurança, para ser aplicada in loco e que permita uma avaliação das condições
de trabalho de terceiros, sob o ponto de vista da segurança ocupacional. O terceiro
trabalho sugerido é a inclusão da avaliação e apresentação de aspectos financeiros
em um trabalho como este, a fim de aumentar sua atratividade para micro e pequenos
empreendedores.
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APÊNDICE 1 – GLOSSÁRIO
1. Gerenciar SST (o mesmo que gerir SST): administrar aspectos de Segurança
e Saúde do Trabalho, a fim de garantir um ambiente laboral seguro e saudável,
evitando incidentes, acidentes, lesões e fatalidades, além de outras perdas
relacionadas à produtividade, imagem ou patrimônio.
2. Quase acidentes: situações imprevistas e indesejadas que não causam nem
perdas materiais nem lesões corporais, mas que tem o potencial de causá-los.
3. SGSST (o mesmo que SGSSO): é o resultado da interrelação de processos
que contemplam:
•

Definição do escopo

•

Mapeamento dos processos e atividades da empresa e seus respectivos
perigos e riscos;

•

Planejamento das ações a serem implantadas para eliminar ou reduzir
os perigos (ou os riscos) dos processos e atividades;

•

Identificação de legislações aplicáveis e forma de monitoramento do
nível de atendimento daquelas;

•

Forma de acompanhamento das mudanças nas legislações;

•

Definição de objetivos e metas a serem atingidos;

•

Definição de responsabilidades e autoridades;

•

Capacitação da equipe;

•

Acompanhamento de indicadores para avaliar a evolução do Sistema;

•

Gerenciamento de Incidentes e Acidentes e estudo das suas causas;

•

Aplicação do conceito do PDCA – Planejamento, Execução, Checagem,
Ação)

4. SST (o mesmo que SSO): é o conjunto de ações que visam proteger a
integridade física e emocional dos trabalhadores, evitando doenças e acidentes
relacionados ao trabalho ou causados por ele, atuando para tanto sobre a
redução ou eliminação dos perigos existentes no ambiente laboral.
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APÊNDICE 2 – e-MAILS E QUESTIONÁRIOS ENVIADOS DURANTE PESQUISA
e-MAIL ENVIADO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL

Prezado(a), meu nome é Rose Lombardi, sou aluna da turma 2018-2020 do
Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Tecnologia no LACTEC em Curitiba e
gostaria de pedir sua colaboração por alguns minutos, pelos quais já agradeço sua
atenção.
Minha dissertação de mestrado abordará o desenvolvimento de um sistema de
gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) em micro e pequenas empresas,
visando a elaboração de um manual de auxílio empresarial neste tema. Sendo
assim, preciso da participação e ajuda de micro e pequenos empreendedores,
respondendo a algumas perguntas em poucos minutos. São apenas 27 perguntas,
distribuídas em 3 blocos, todas com resposta "SIM" ou "NÃO", necessitando apenas
marcar a alternativa escolhida como resposta.
Clique neste link para acessar o questionário
Agradeço pelas respostas o mais breve possível e informo que todos os dados serão
mantidos sob sigilo pela instituição de ensino e pós-graduação.
Links para eventuais consultas a respeito desta pesquisa:
•

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=4D82B70
D680D7345BA7DBAF3A602CC48#

•

https://br.linkedin.com/in/rose-lombardi-6358b19

•

http://www.lactec.org.br/submenu-capacitacao/mestrado-profissional/

Antecipadamente agradeço sua participação.
Rose Lombardi

93

QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

BLOCO INSTITUCIONAL
Qual o setor econômico de atuação da empresa?
- Agronegócio
- Comércio
- Financeiro
- Indústria
- Serviços
- Outros
Quantos funcionários a empresa possui?
Sua empresa tem planos estabelecidos para futuro a curto, ou médio, ou longo prazo?
A empresa tem alguma Política de Qualidade, ou de Meio Ambiente ou de Segurança e
Saúde do Trabalho (SST)?
Sua empresa tem estabelecidas a Missão, a Visão e os Valores institucionais?
A empresa tem objetivos e metas institucionais?
Existe alguma área responsável pelo acompanhamento dos resultados da empresa?
BLOCO TÉCNICO
A empresa já levantou os eventuais riscos inerentes a seus processos e/ou atividades?
Existe algum procedimento formal sobre como as atividades da empresa devem ser
realizadas?
Os trabalhadores recebem treinamento formal registrado para realização das atividades?
Os trabalhadores colaboram espontaneamente com a sua própria segurança ao realizar
suas atividades?
Existe alguma atividade principal da empresa que seja terceirizada?
Em caso afirmativo, sua empresa observa também a segurança dos terceirizados?
Existe um canal para receber solicitações dos funcionários, relativas à Segurança e Saúde
do Trabalho?
BLOCO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
As atividades da empresa requerem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)?
Em caso positivo, as entregas são registradas?
Novos processos inseridos na empresa, tem seus riscos avaliados?
Já existiu a ocorrência de incidente na empresa, com danos materiais, perda de matériaprima, de produto acabado ou necessidade de retrabalho?
Já aconteceu alguma situação de emergência na empresa, como um incêndio ou enchente
ou qualquer outro evento que impactasse a segurança ou a saúde das pessoas?
A empresa já realizou alguma melhoria no ambiente de trabalho para oferecer condições
mais seguras e saudáveis aos trabalhadores?
Ocorreram acidentes na empresa nos últimos dois anos?
As causas dos acidentes foram estudadas?
Se já ocorreu algum acidente na empresa, foi tomada alguma ação para evitar a repetição
do mesmo tipo de acidente?
Já houve casos de doenças ocupacionais (produzidas ou desencadeadas pelo trabalho) na
empresa?
A empresa detém toda a documentação legal atualizada?
Em relação aos tipos de problemas listados a seguir, quais são os mais preocupantes na
sua empresa? (Assinale quantos desejar)
- Atendimento à legislação
- Concorrentes
- Conhecimento legislação
- Equipamentos
- Financeiros
- Fornecedores
- Funcionários
- Logística
- Procedimentos
- Outros
Você gostaria de algum apoio externo para assegurar a conformidade legal da sua
empresa?

Até 9
Sim

De 10 a Acima de
49
50
Não

Sim

Não

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim

Não

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não
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e-MAIL ENVIADO COM MANUAL
Bom dia!
Prezado(a), gostaria de agradecer por sua colaboração ao responder o questionário enviado como
parte da pesquisa que estou conduzindo para compor minha dissertação de mestrado. Recebi 190
respostas que serão a base da conclusão do trabalho, que já está quase no fim.
Para o fechamento, foi elaborado o Manual de Auxílio Empresarial, visando facilitar à micro ou
pequenas empresas, a busca de informações relativas a seus procedimentos de Segurança e Saúde do
Trabalho, seja para controle interno ou para situações de auditorias ou outros questionamentos.
Assim, envio em anexo o referido Manual, que elaborei para que proprietários de Micro ou Pequenas
Empresas possam ter a oportunidade de implementar, nas suas organizações, um Modelo Simplificado
de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho.
O texto (composto apenas de 35 páginas, mais alguns anexos com modelos de planilhas e ferramentas
práticas), está sendo disponibilizado gratuitamente para avaliação e uma eventual aplicação – seja
parcial ou total – do modelo. Se a aplicação for de seu interesse e puder colaborar nesta última etapa
do meu trabalho, estarei à disposição para ajudar e apoiar, de forma absolutamente gratuita, na
implantação rápida na sua empresa.
Assim, como última etapa deste trabalho, será realizada aplicação de um curto questionário final, que
será enviado daqui a 1 mês, apenas para saber em quais aspectos o material foi útil, se o(a)
proprietário(a) tem sugestões, dentre outras rápidas perguntas.
Neste momento, agradeceria se pudesse dedicar algum tempo à leitura do Manual em questão, para
avaliar se deseja e se pode aplicá-lo na sua empresa.
Finalmente peço apenas um breve retorno por e-mail, para continuidade deste trabalho, se houver
interesse na aplicação do Manual ou apenas com sua opinião e/ou sugestões.
•

Aplicabilidade do Manual
É aplicável? Sim ou Não

•

Nível de facilidade de compreensão
É fácil compreender? Sim ou Não

•

Tem alguma sugestão de melhoria? Qual?

Aguardo seu retorno e mais uma vez agradeço sua colaboração.
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e-MAIL ENVIADO COMO 1ª COBRANÇA APÓS ENVIO MANUAL

Boa noite!
Prezado(a), estou fazendo mais um contato para pedir sua participação na minha pesquisa de
mestrado.
No dia 03/10 às 22:42h, enviei um e-mail com um Manual para sua avaliação e eventual
implementação de um Sistema Simplificado de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho na sua
empresa.
Reitero que sua contribuição (através das respostas às perguntas abaixo), é muito importante para o
desenvolvimento do meu trabalho e por isso peço a gentileza de dedicar poucos minutos para
responder às 3 perguntas a seguir:
•

Aplicabilidade do Manual
É aplicável? Sim ou Não

•

Nível de facilidade de compreensão
É fácil compreender? Sim ou Não

•

Tem alguma sugestão de melhoria? Qual?

Aguardo seu retorno e agradeço.
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e-MAIL ENVIADO COMO 2ª COBRANÇA APÓS ENVIO MANUAL

Boa tarde!!
Prezado(a), desculpo-me pela insistência, mas sua contribuição é fundamental na minha pesquisa de
mestrado e, portanto, mais uma vez solicito sua gentil participação.
No mês passado enviei um e-mail com um Manual (segue novamente), para sua avaliação e eventual
implementação de um Sistema Simplificado de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho na sua
empresa.
Peço a gentileza de responder as 4 perguntas abaixo:
1) O assunto Segurança e Saúde do Trabalho é importante? Sim ou Não
2) O Manual é aplicável? Sim ou Não
3) É fácil compreender o Manual? Sim ou Não
4) Tem alguma sugestão de melhoria? Qual?
Conto com seu retorno e agradeço.
Att.,
Rose Lombardi
Aluna de Mestrado do LACTEC
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APÊNDICE 3 – MANUAL
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MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE S I STEMA
DE GESTÃO DE SEGURANÇA
E SAÚDE DO TRABALHO EM MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS,
BASEADO NA I SO 45001 : 2018
Elaborado por Rose Lombardi
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PREZADOS(AS),
BEM-VINDOS(AS)!
Este Manual foi elaborado sob a orientação do Professor Doutor Eduardo
Marques Trindade e é resultado da minha dissertação de Mestrado, cujo objetivo
principal é mostrar aos proprietários(as) de Micro ou Pequenas Empresas que é
possível ter um “Sistema Simplificado de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional”, sem se preocupar com custos.
A Norma utilizada como base para a proposta deste trabalho é a ISO 45001:2018
e as dicas contidas nas páginas a seguir devem contribuir para se ter um Sistema
Simplificado de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional.
Se você, proprietário(a) de uma Micro ou Pequena Empresa, tem interesse em
evitar possíveis despesas decorrentes da falta da gestão da Segurança e Saúde
Ocupacional, ou está querendo saber como melhorar a segurança dos
trabalhadores da sua empresa, aproveite este material – ele foi feito para você!
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1.

. INTRODUÇÃO

Prezado(a) proprietário(a), seja muito bem-vindo(a)!!!!
Espero que este trabalho seja útil a você como gestor(a) de Segurança e Saúde no
Trabalho (SST) na empresa. Então mãos à obra!
Antes de falar sobre a ligação deste Manual com a Norma ISO 45001:2018 (1),
cito os principais objetivos da implementação de um Sistema de Gestão de
Segurança e Saúde do Trabalho (SGSST), bem como os objetivos específicos deste
Manual.

1.1. OBJETIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
• Evitar incidentes e acidentes, emergências e situações que possam prejudicar a
imagem da empresa;
• Aumentar o nível de atendimento à legislação de SST e com isso diminuir o
risco de notificações, autuações ou multas;
• Melhorar os resultados de SST;
• Proporcionar ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.

1.2. OBJETIVOS DO MANUAL
• Definir as fases necessárias para implementar um sistema de gestão de SST;
• Esclarecer o que precisa ser feito para se implementar cada fase de um SGSST
em uma microempresa ou pequena empresa.

1.3. CORRELAÇÃO DO MANUAL COM ISO 45.001
Como já comentei na apresentação deste Manual, ele foi construído com base na
ISO 45001:2018 e, portanto, apresenta semelhanças com esta Norma. Porém,
considerando que o objetivo aqui é a proposição de um modelo simplificado de
gestão, excluí aproximadamente 35% dos requisitos da referida Norma, sem
perda de qualidade.
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Vamos agora conhecer a estrutura da Norma ISO 45001:2018! Antes, porém, te
convido a observar a simbologia utilizada no quadro que você verá nas próximas
páginas.
Quando existir este símbolo, deve-se entender que a implementação
deste pilar é obrigatória para a existência de um SGSST.
Quando este símbolo estiver presente, deve-se entender que a
implementação deste pilar é desejável, porém, se o(a) proprietário(a)
quiser simplificar ainda mais o modelo, poderá optar por desconsiderar
do seu SGSST, o pilar em questão.
Este símbolo indica que o pilar foi excluído do modelo e não está neste
Manual.
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2.

. ESCOPO (Itens 1 e 4.3 da ISO 45001:2018)

É importante que o escopo do SGSST seja formalmente definido e,
preferencialmente, divulgado aos trabalhadores da empresa, mas, o que
significa “definir o Escopo”? É muito simples: significa simplesmente dizer o que faz
parte do SGSST, ou seja, quais áreas, departamentos ou processos fazem parte
do Sistema.
Como você que está lendo este Manual provavelmente é o(a) proprietário(a)
de uma empresa de pequeno porte, é provável (embora não seja obrigatório),
que o SGSST seja aplicado à empresa toda, desde a entrada de um pedido
ou de uma matéria-prima até a entrega dos produtos ou serviços.
Agora vamos dar um passo adiante! Minha recomendação é que o escopo esteja
formalmente definido em um documento que descreva o SGSST da empresa.
Neste Manual me referirei ao documento que descreve o Sistema como “Manual
do Sistema de Gestão de SST”, ou MSGSST.
O MSGSST mostrará, entre outras coisas, os limites do Sistema, ou seja, o que
faz parte do mesmo e o que não faz.
Na sequência você encontrará algumas definições de escopo e, tenho certeza de
que após conhecê-las, você entenderá como é simples fazer tal definição.
- “O SGSST desta empresa abrange desde a entrada da matéria-prima até a
entrega do produto ao consumidor”.
- “O SGSST desta empresa abrange desde o pedido do cliente até a execução do
serviço”.
- “O SGSST desta empresa contempla desde a entrada da matéria-prima até a
assinatura do termo de aceite pelo cliente, relativo à entrega do produto”.
- “O SGSST desta empresa é composto por todas as atividades realizadas pelos
funcionários daquela. Esclarecemos que estão excluídas do SGSST, as atividades
realizadas por terceiros/parceiros”.
- O nosso SGSST refere-se apenas ao processo produtivo.
- O SGSST da nossa empresa abrange a produção e a distribuição, porém não
considera o processo de vendas.
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3.

. L I STAS DE TERMOS E DEFINIÇÕES

(Item 3 da ISO 45001:2018)
Quando se elabora a lista de termos, definições e siglas, o resultado é,
praticamente. um dicionário dos termos usados na empresa.
Importante esclarecer que tal lista deve conter as siglas, definições e termos
usados apenas na empresa e podem também conter siglas, definições e termos
públicos, que são de conhecimento geral.
Para melhor entendimento deste item, recomendo uma rápida olhada na lista de
termos e definições usados neste Manual e que segue no ANEXO I.
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4.

. CONTEXTO DA EMPRESA

(Itens 4, 4.1 e 4.2 da ISO 45001:2018)
Este pilar é muito importante porque, quando se entende o contexto da empresa,
se conhece:
• Qual o cenário no qual ela está inserida em termos econômicos, de legislação,
de concorrência, dentre outros;
• Os fatores internos e externos que podem ajudar ou atrapalhar o que se
pretende ter como resultado do Sistema de Gestão;
• As necessidades e expectativas de todas as partes interessadas, ou seja, todo
mundo que pode afetar os resultados da empresa ou ser afetado por ela, de modo
positivo ou negativo.
Para se entender o contexto no qual a empresa está inserida, recomendo analisar
a empresa e o cenário onde ela se encontra, sob diferentes pontos de vista, tais
como os que estão apresentados a seguir como exemplos:

AMBIENTE FÍSICO
• Organização do ambiente de trabalho – O ambiente é organizado? As atividades,
especialmente na produção, se for o caso, são definidas de maneira sequencial?
• Sinalizações de segurança no ambiente de trabalho – Existem sinalizações? Estão
atualizadas? Estão colocadas nos locais corretos?
• Máquinas e/ou equipamentos – Qual o estado de conservação desses itens?
Possuem as proteções e dispositivos de segurança necessários?
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ASPECTOS LEGAIS
• Conhecimento das legislações de SST – Você, proprietário(a), conhece a
legislação de SST aplicável à sua empresa?
• Cumprimento das legislações de SST – As legislações de SST aplicáveis à
empresa são cumpridas? O(a) proprietário(a) conhece as consequências do
eventual descumprimento?
• eSocial (2) – O(a) proprietário(a) conhece o eSocial e as obrigações a serem
cumpridas? O(a) proprietário(a) da empresa a está preparando para este novo
momento?
• Fiscalizações – A empresa já recebeu alguma? Se sim, teve algum
apontamento? Já está tudo resolvido? O(a) proprietário(a) considera que
sua empresa está pronta para receber tranquilamente uma eventual
fiscalização de SST?

COMPETITIVIDADE
• Concorrentes – Quem são?
• Exigências de clientes - Sua empresa tem condições de atender exigências de
SST colocadas como exigência de clientes, como grandes empresas, por exemplo?
• Demanda crescente pelo tipo de produto ou serviço da empresa – O(a)
proprietário(a) acompanha o mercado dos seus produtos ou serviços para avaliar
tendências de mercado e eventualmente fazer ajustes necessários à perenidade
da empresa?
• Qual o tempo de experiência no seu ramo de atuação?
• Imagem / nome no mercado – Qual a reputação da empresa no mercado?
Quanto a empresa é conhecida e reconhecida no seu ramo de atuação?

PROCESSOS
• Existência de procedimentos formalizados, nos quais está registrada a maneira
da empresa fazer as coisas – Sabe-se quais são as atividades ou processos críticos
(do ponto de vista do cliente, ou de legislação, por exemplo) da empresa? Se sim,
as formas de realizar essas atividades estão escritas?
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PESSOAS
• Capacitação dos trabalhadores - A empresa conhece as necessidades de
treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores? São realizados
treinamentos para capacitar seus colaboradores a realizar suas atividades? Os
treinamentos restringem-se aos exigidos pelas legislações ou vão além disso?
• Cultura de segurança – O assunto SST é falado na empresa? Quem fala sobre o
assunto? Com que frequência fala?
• Experiência dos trabalhadores – Para se contratar um trabalhador, considera-se
sua experiência? Se a atividade oferecer algum risco à sua segurança e/ou à sua
saúde, proporciona-se treinamento e acompanhamento por um determinado
tempo para diminuir a probabilidade de um incidente ou acidente?
Assim como mencionamos que a formalização do escopo é importante, a
adequada definição do contexto, além de colaborar para saber onde a empresa se
encontra em termos de SST, também facilitará a elaboração do MSGSST.
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. L IDERANÇA E PARTICIPAÇÃO
DOS TRABALHADORES
5.

(Itens 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 da ISO 45001:2018)
A frase a seguir é encontrada em praticamente toda literatura sobre gestão de SST:
“O sucesso da implementação de um sistema de gestão está sempre muito
relacionado ao quanto o(a) proprietário(a) da empresa acredita nos seus
resultados, bem como do apoio dedicado aquele.”
Dentre as formas mais importantes de você proprietário(a) demonstrar verdadeiro
apoio ao Sistema estão:
• A priorização da segurança em qualquer situação;
• Ações práticas que valorizam o assunto - o que ajuda a criação de uma cultura
de SST;
• Uma fala repetitiva sobre a importância do assunto SST na empresa.
Com o objetivo de deixar claro para os trabalhadores o nível de importância de
SST na empresa, recomendo pensar e elaborar uma Política que servirá para
declarar o que as pessoas devem praticar em termos de SST. Esta declaração pode
informar, por exemplo, que a Segurança e a Saúde estão em primeiro lugar na
empresa e que devem sempre ser prioridade em relação a qualquer outro objetivo.
No entanto, aqui farei um alerta fundamental: tudo o que for escrito deve ser
cumprido, ou seja, o que for falado deve ser praticado por todos, inclusive pelas
pessoas que formam opiniões e dentre elas, estão proprietários, líderes,
supervisores e coordenadores, dentre outras.
Cabe ainda esclarecer aqui que, se a empresa tiver uma estratégia de negócio, é
fundamental garantir o alinhamento desta com o SGSST não colocando, por
exemplo, o atingimento de objetivos a qualquer custo, exigindo resultados que
possam impactar na segurança ou na saúde dos trabalhadores.
No ANEXO II coloco alguns exemplos de Políticas, a fim de exemplificar o assunto
que estou tratando neste ponto.
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Outra responsabilidade do(a) proprietário(a), é garantir que os trabalhadores sejam
ouvidos a respeito das necessidades relacionadas a aspectos de SST. Esta ação
permitirá o conhecimento da percepção da sua equipe sobre SST, contribuirá para a
direcionamento de eventuais ações ou investimentos e para a melhor distribuição dos
recursos.
Também recomendo fortemente que o SGSST seja divulgado e comunicado aos
trabalhadores para que eles o entendam. Isso pode ser feito por meio de conversas,
reuniões, palestras, treinamentos, editais, materiais informativos, dentre outras
ferramentas a se escolher, conforme preferência e recursos de cada empresa. A
importância deste aspecto será detalhadamente abordada mais adiante, no capítulo
7.3 COMUNICAÇÃO.

Se possível e desejado pelo(a) proprietário(a), ele(a) pode ainda definir e comunicar
as responsabilidades de cada pessoa com o SGSST tais como, quem:
• Vai elaborar documentos;
• Vai calcular indicadores;
• Vai conhecer e acompanhar os resultados dos indicadores;
• Pode ou deve tomar alguma ação no caso de resultados indesejáveis;
• Deve cumprir as regras dos Sistema de Gestão.
A definição e comunicação de responsabilidades, ajudam muito a saber quem deve
fazer o quê no Sistema e isso, além de proporcionar uma visão mais clara daquele,
facilitará a elaboração do MSGSST.
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6.

. PLANEJAMENTO

(Itens 6, 6.1 e 6.2 da ISO 45001:2018)

6.1. LEVANTAMENTO DE PERIGOS E RISCOS
Quando você chegar a este ponto, perceberá que a partir daqui terá início,
digamos assim, a parte prática do SGSST, pois agora é o momento de identificar e
registrar todas as atividades, máquinas, equipamentos, locais e/ou situações que
possam oferecer algum perigo à integridade física dos trabalhadores.
O Levantamento de Perigos e Riscos (LPR) pode ser feito por um profissional com
conhecimento e/ou formação em Segurança e Saúde Ocupacional. No entanto,
como geralmente as micro e pequenas empresas não possuem esse tipo de
profissional na sua equipe, as melhores pessoas para realizar esta atividade são
as que melhor conhecem os processos da empresa, ou seja, proprietários e
funcionários.
DICA: Se houver um clima adequado de confiança na empresa, envolva os
funcionários nesta atividade, pois o conhecimento deles fará com que o
levantamento seja muito mais próximo da realidade.
A seguir apresento uma lista de atividades que, muito comumente, oferecem
perigos e riscos ao serem executadas:
1. Atividades realizadas em máquinas com partes rotativas sem proteção (serras,
esmerilhadeiras, lixadeiras, máquinas politrizes):
1.1. Perigo: exposição ou contato com lâminas ou atingimento dos olhos por
faíscas, por exemplo;
1.2. Risco: cortes ou queimaduras, por exemplo;
2. Atividades em equipamentos do tipo prensa:
2.1. Perigo: contato indevido com o equipamento;
2.2. Risco: esmagamento e/ou amputação;
3. Atividades com perfuro-cortantes:
3.1. Perigo: contato com lâminas, agulhas e objetos semelhantes ;
3.2. Risco: cortes e infecções;
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4. Atividades em equipamentos aquecidos como fornos ou fogões;
4.1. Perigo: contato com superfícies aquecidas;
4.2. Risco: queimaduras;
5. Atividades realizadas em ambientes com degraus ou diferença de nível:
5.1. Perigo: tropeções, escorregões;
5.2. Risco: quedas e suas consequências;
6. Trabalho com solda:
6.1. Perigo: exposição à radiação ou aos fumos de solda, dependendo do tipo
utilizado;
6.2. Risco: queimaduras dentre outras consequências possíveis dependendo do
tipo utilizado;
7. Trabalho em altura:
7.1. Perigo: queda;
7.2. Risco: fratura e, eventualmente, morte;
8. Trabalho com eletricidade:
8.1. Perigo: choque;
8.2. Risco: queimaduras e morte, dependendo do choque.
Ao ler as atividades anteriormente descritas, você pode estar pensando que
algumas delas não se aplicam à sua empresa, enquanto devem existir outras que
não foram mencionadas. Lembre-se, esta é uma lista exemplificativa e é
necessário que, no momento que você for pensar sobre os perigos e riscos
existentes na sua empresa, não se limite ao que foi aqui citado.
No ANEXO III deste Manual, disponibilizo um modelo que pode ser utilizado, com
ou sem ajustes, conforme a preferência de cada proprietário(a), para se fazer o
levantamento citado.
Este processo deve ser revisado sempre que alguma mudança ocorrer no
ambiente ou sempre que uma atividade for modificada ou incluída. Exemplos de
situações que requerem a revisão do LPR:
• Início da fabricação de um produto que antes não era produzido na empresa;
• Aquisição e uso de uma nova ferramenta, máquina ou equipamento no processo;
• Internalização de atividade que antes era terceirizada.
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6.2. IDENTIFICAÇÃO DE LEIS APLICÁVEIS
Este é o ponto alto deste Manual, pois, apesar de não ser suficiente, o
conhecimento das legislações aplicáveis ao negócio, desde o âmbito federal até o
municipal, é a condição mínima para o seu cumprimento. Cabe aqui deixar claro
que, alegar desconhecimento de qualquer legislação, não quer dizer que não se
deva cumpri-la e que não se sofrerá as penalidades cabíveis.
Um bom começo para se conhecer as legislações referentes à SST, é se
aprofundar no entendimento do Capítulo V (da Segurança e da Medicina do
Trabalho) da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que fala sobre:
• Os deveres do órgão de âmbito nacional competente em segurança e medicina
do trabalho, das Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs), das empresas e dos
empregados;
• Inspeção Prévia, Embargo ou Interdição;
• Os órgãos de Segurança e Medicina do Trabalho das empresas;
• EPI;
• Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho;
• Edificações;
• Iluminação;
• Conforto Térmico;
• Instalações Elétricas;
• Movimentação, Armazenagem e Movimentação de Materiais;
• Máquinas e Equipamentos;
• Caldeiras, Fornos e Recipientes sob Pressão;
• Atividades Insalubres e Perigosas.
• Prevenção da Fadiga;
• Outras Medidas Especiais de Proteção;
• Penalidades
O endereço a seguir conduz ao “Capítulo V DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO
TRABALHO” da CLT.
Endereço na internet: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm
(acessado em 18/01/20).
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Neste tópico, me deterei um pouquinho mais devido ao grande número de
legislações de SST existentes nos âmbitos municipal, estadual e federal. De todas
as legislações de SST do país, as Normas Regulamentadoras (NR) publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego MTE (atualmente Ministério da Economia), são
a base das legislações e é recomendável a verificação da aplicabilidade daquelas
ao negócio de cada empresa. As NRs constituem um conjunto de 37 regras, das
quais as mais conhecidas e mais amplamente aplicáveis são as seguintes: (3)
NR 03 – Embargo ou Interdição
NR 04 – Serviços Especializados em Medicina e Segurança do Trabalho
NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual - EPI
NR 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Ver exemplo de
estrutura do ANEXO VIII)
NR 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (Ver exemplo de estrutura
do ANEXO VII)
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR 12 – Máquinas e Equipamentos
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres
NR 16 – Atividades e Operações Perigosas
NR 17 – Ergonomia
NR 18 – Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
NR 23 – Proteção Contra Incêndios
NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
NR 26 – Sinalização de Segurança
NR 28 – Fiscalização e Penalidades
NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados
NR 35 – Trabalho em Altura
Além das NRs, existem outras normas básicas a serem seguidas como é o caso
daquelas emitidas pelos Corpos de Bombeiros. No caso do Estado do Paraná,
sugere-se acessar os endereços citados a seguir a fim de se conhecer/aprofundar
o entendimento das obrigações a serem atendidas.
Endereço na internet: http://www.bombeiros.pr.gov.br/ (acessado em 18/01/20)
http://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos_restritos/files/documento/201812/cscip_-_codigo_de_seguranca_contra_ incendio_e_panico_-_dez_2018.pdf (acessado
em 18/01/20)
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Adicionalmente, incluí aqui o endereço de um site que oferece um serviço
gratuito do Estado do Paraná para consulta aos atos normativos do Estado.
Endereço na internet: http://www.bombeiros.pr.gov.br/servicos/Administracao
/Legislacao-Estadual/Legislacao-do-Parana-4EoVbeon (acessado em 18/01/20)
Agora trago à cena um novo ator que vem causando grandes preocupações no
cotidiano do empresário brasileiro, que é o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). O eSocial foi
instituído pelo Decreto nº 8373/2014 e proporcionará ao Governo (praticamente
“on-line”), dados referentes aos trabalhadores dentre eles, comunicações de
acidente de trabalho. (9) O endereço a seguir, é o site oficial do eSocial e
recomendo fortemente uma consulta ao mesmo para melhor entendimento do
assunto.
Endereço na internet: http://portal.esocial.gov.br/ (acessado em 18/01/20)
Importante lembrar que as legislações anteriormente citadas, bem como todas as
outras aplicáveis a cada negócio, podem ser fiscalizadas pelos órgãos
competentes e, caso não estejam sendo cumpridas, podem ser aplicadas as
penalidades cabíveis. Em caso de descumprimento, as sanções podem variar desde
ações reclamatórias e ações civis públicas até o pagamento de multas e despesas
com tratamentos médicos. Abaixo alguns exemplos de consequências do
descumprimento das legislações de SST: (4)

Responsabilidade Administrativa
• Embargo da obra ou interdição do estabelecimento, máquinas ou equipamentos.

Responsabilidade Trabalhista
• Ação civil pública.
• Assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Responsabilidade Previdenciária
• Ação Regressiva Acidentária (de acordo com o artigo 120 da Lei nº 8.213/91).
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Responsabilidade Civil
Caso haja lesão corporal, os reflexos do acidente do trabalho/doença ocupacional
na área cível são previstos pelo artigo 949 do Código Civil:
• Despesas com o tratamento médico;
• Pagamento de pensão vitalícia em caso de morte do trabalhador.

Responsabilidade Tributária
• Aumento da alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) / Fator Acidentário
Previdenciário (FAP).

Responsabilidade Criminal
• A empresa receberá apenas uma infração penal caso descumpra as normas de
segurança sem resultado lesivo ou risco ao trabalhador (artigo 19, §2º, da Lei nº
8.213/91);
• Caso o descumprimento gere risco ou perigo de morte ou à saúde do trabalhador, é
caracterizado como Crime de Perigo (artigo 132 do Código Penal);
• Se houver dano físico ou lesão corporal efetiva ao trabalhador, o caso é
caracterizado como Lesão Corporal (artigo 129, §6º, do Código Penal);
• No caso de morte do trabalhador decorrente do descumprimento das normas de
segurança, o caso é tratado como um homicídio (artigo 121 do Código Penal).

Consequências para os empregados
IMPORTANTE: Existem direitos e deveres para toda as partes envolvidas e em
geral, fala-se muito sobre a responsabilidade do empregador em manter as
condições adequadas de trabalho, porém, não são apenas as empresas que podem
ser responsabilizadas no caso do descumprimento das Normas Regulamentadoras.
Como diz a Consolidação das Leis Trabalhistas:
“Art. 158. Parágrafo único: Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do
artigo anterior;
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.”
A punição pelo empregador ao empregado depende da empresa, da recorrência e
do grau de periculosidade da ação, podendo variar de uma simples advertência a,
até mesmo, uma demissão por justa causa. (4)
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Como as legislações passam por alterações, são criadas ou excluídas, é
fundamental, manter-se atualizado a respeito das mesmas, para evitar
descumprimento por desconhecimento, pois isto é inaceitável do ponto de vista
da responsabilidade legal, civil e criminal.
É importante salientar alguns dos importantíssimos benefícios do cumprimento
das legislações dentre eles:
• Melhores condições de trabalho,
• Diminuição dos riscos aos quais a empresa pode estar exposta,
• Proteção do patrimônio, da imagem e da marca e
• Diminuição de despesas decorrentes de descumprimento das obrigações legais.

6.3. MEDIDAS MITIGATÓRIAS (PLANO DE AÇÃO)
Uma vez conhecidos os Perigos e Riscos existentes nas atividades da empresa
(item 6.1 deste Manual) e leis aplicáveis ao seu negócio (Item 6.2), é necessário
identificar quais daqueles já estão sendo devidamente controlados e atendidos e
quais ainda necessitam de alguma medida de proteção adicional.
Para se escolher os Perigos e Riscos que serão mitigados, ou seja, aqueles para os
quais alguma ação será tomada para tentar evitar que a situação indesejada
aconteça ou para diminuir os seus efeitos, deve-se analisar os seguintes aspectos:
• A probabilidade da ocorrência (tem a ver com a chance de a situação acontecer);
• A severidade da ocorrência (está relacionada com a gravidade das consequências
do risco);
• O histórico relacionado a algum perigo ou risco que já tenha acontecido;
• O eventual investimento de tempo ou dinheiro para a implementação da ação
mitigatória.
Importante: tudo o que foi abordado para Perigos e Riscos, vale também para
legislações!! Com a definição dos Perigos, Riscos e Legislações que necessitam
de medida de proteção adicional, recomendo a criação de um Plano de Ação
(PA) que, se bem elaborado e constantemente acompanhado, ajudará a
verificar se as medidas de proteção estão se concretizando. Além disso, o
referido acompanhamento será útil para que o(a) proprietário(a) visualize a
evolução das medidas que ele(a) decidiu implementar.
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No ANEXO IV encontra-se um exemplo de PA que pode ser seguido total ou
parcialmente, conforme a preferência de cada proprietário(a). No modelo
anexado, existem os campos para registrar o que será feito para cada item,
por quem será feito, quando será feito, onde será feito, por que será feito,
como será feito e quanto custará.
OBJETIVOS DE SSO
Os objetivos servem como uma referência para se saber se o Sistema está
trazendo os resultados esperados, porém, embora seja recomendado que eles
existam, não são absolutamente fundamentais. Cabe, no entanto, esclarecer que
sempre que um objetivo for estabelecido, será necessário definir pelo menos um
indicador para acompanhar sua evolução. Resumindo, isso significa que podemos
ter indicadores sem ter objetivos, mas não podemos ter objetivos sem ter
indicadores.

6.4. INDICADORES
Com ou sem a existência de objetivos de SST definidos, indicadores devem ser
estabelecidos pois, são eles que mostrarão como o Sistema está se comportando
ao longo do tempo, se está indo na direção esperada, ou se precisa ser repensado.
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Apenas a título de informação, pode-se classificar os indicadores em dois grupos:
• Indicadores de tendência - apontam se os resultados devem melhorar ou piorar
no tempo e
• Indicadores de resultados - medem e mostram o que já aconteceu.
Alguns indicadores de tendência são:
• Treinamentos realizados;
• Investimentos feitos em SST que podem estar relacionados à infraestrutura
(sinalização, proteção de máquinas, aquisição de equipamentos mais modernos);
• Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), dentre outros.
Em termos de indicadores de resultados cito os exemplos a seguir:
• Taxa de frequência de acidentes (TF) – Ver fórmula de cálculo no ANEXO V;
• Taxa de gravidade de acidentes (TG) – Ver fórmula de cálculo no ANEXO V;
• Gastos com incidentes ou acidentes;
• Absenteísmo (sugere-se, pelo menos no início da implantação do Sistema,
considerar apenas as ausências por doenças ou acidentes que tenham a ver com
o trabalho e não por quaisquer outros motivos);
• Comunicados de Acidentes de Trabalho (CAT);
• Valores pagos ao Fator Acidentário Previdenciário (FAP).
Os indicadores de resultados são importantes para se tomar ações que mudem
uma direção que pode não ser a desejada, porém eles retratam o que já
aconteceu e, portanto, é como dirigir um veículo olhando-se apenas pelo espelho
retrovisor.
A vantagem de se usar indicadores de tendência é que eles, em geral, permitem à
empresa, antever incidentes, acidentes, despesas e/ou eventos que possam afetála financeiramente de forma negativa.
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7.

. SUPORTE

(Itens 7, 7.1, 7.2, 7.4 e 7.5 da ISO 45001:2018)

7.1. RECURSOS
Começo este capítulo esclarecendo que os recursos vão além dos financeiros,
envolvem também as pessoas, os equipamentos, os maquinários, os
instrumentos, a tecnologia, entre outros. Como os recursos costumam ser
escassos, é importante que o(a) proprietário(a) avalie aqueles que tem à sua
disposição e defina a sua utilização conforme sua prioridade/necessidade.
Para definir como distribuirá os recursos de modo a atender as suas prioridades,
recomendo avaliar, por exemplo, os seguintes pontos:
• A fragilidade da empresa no que se refere a um determinado aspecto como
treinamentos, substituição de equipamentos, sinalização, dentre outros;
• Os impactos (consequências) de não se alocar recursos em um determinado
assunto;
• A relevância do item que precisa do recurso, para a sustentabilidade do
negócio;
• O eventual potencial de notificações (ou mesmo o histórico de fiscalizações /
autuações / multas).
Como este Manual é direcionado à implementação de um Sistema de Gestão de
SST, é natural que recomende que aspectos de segurança e saúde sejam
cuidadosamente avaliados para que recebam os recursos necessários à
implementação do Sistema de Gestão, a fim de contribuir para a continuidade da
empresa ao longo do tempo.

7.2. COMPETÊNCIA
Outro aspecto importantíssimo a ser tratado em um Sistema de Gestão é a
chamada competência da equipe. Competência é a soma de conhecimento
(formação), com habilidade (experiência) mais atitude (vontade de fazer). Para
se poder afirmar que alguém tem a competência necessária ao exercício de
uma função, o ideal é que estes três fatores estejam presentes.
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Assim, é importante que o(a) proprietário(a) conheça as atividades da sua
empresa, as competências exigidas pelas legislações e as eventuais falhas a
preencher por meio de treinamentos teóricos, práticos, no trabalho em si, em
sala de aula ou mesmo à distância.

7.3. COMUNICAÇÃO
A comunicação pode ser classificada em interna e externa, sendo que a
primeira diz respeito a como as informações chegam aos funcionários da
empresa, enquanto a segunda está relacionada à divulgação da empresa, seus
produtos/serviços para os públicos externos como clientes e sociedade.
Tratando especificamente da comunicação interna, recomendo que, ao se
implementar um Sistema de Gestão, este seja comunicado aos
funcionários, pois estes terão um papel importante no resultado desejado.
Se a comunicação sobre o Sistema não ocorrer, ou ocorrer de forma pouco
clara ou ainda raramente, pode ser decisiva para que o Sistema não
apresente os resultados esperados.
O(a) proprietário(a) da empresa pode decidir o que informar, mas
recomendo informar o escopo do Sistema (conforme definido no item 2) e
os ganhos esperados com aquele, como por exemplo:
• Aumentar a segurança para realização do trabalho através da organização
do ambiente
• Melhorar a sinalização relacionada à segurança do trabalho;
• Melhorar ou realizar treinamentos;
• Reforçar a necessidade do uso de EPIs;
• Diminuir a ocorrência de acidentes (TF);
• Diminuir a gravidade de acidentes (TG);
• Reduzir o absenteísmo por acidentes de trabalho, dentre outros.
As ferramentas mais comuns utilizadas no processo de comunicação são:
reuniões, diálogos de segurança, editais, comunicados escritos, e-mails e
procedimentos.
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7.4. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
Além do Escopo, do Contexto e da Política (que já foram abordados nesse
Manual), outras informações que devem ser documentadas (escritas), são os
procedimentos que descrevem os processos mais importantes da empresa. Ter
esses processos formalizados, servirá para garantir que a empresa funcione
normalmente na ausência da(s) pessoa(s) que sabe(m) executar certa(s)
atividade(s), além deles constituírem uma base para treinamentos da equipe. Esta
etapa agilizará e facilitará muito a elaboração do MSGSST o que, insisto, é
bastante recomendado. O MSGSST pode ser chamado de “Manual do Sistema de
Gestão de SST da Empresa X” e no ANEXO VI encontra-se uma lista de tópicos que
podem compor o documento em questão.
Os processos variam de uma empresa para outra, mas de uma forma geral, podese ter formalizados os procedimentos listados a seguir:
• Recebimento de matéria-prima e testes de qualidade;
• Instruções de produção de cada produto da empresa;
• Testes de qualidade do produto acabado;
• Planejamento do serviço a ser prestado;
• Etapas a seguir para checar as condições da entrega;
• Etapas a seguir no pós-venda;
• Formas de verificação do nível de satisfação do cliente;
• Formas de análise dos resultados da pesquisa de satisfação.
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8.

. OPERAÇÃO

(Itens 8, 8.1 e 8.2 da ISO 45001:2018)
Finalmente, vamos à ação: Esta etapa consiste em colocar em prática o que foi
planejado até o momento, ou seja, fazer acontecer o que está escrito na Política,
cumprir os procedimentos, garantir a existência das medidas de proteção
colocadas no LPR, fazendo com que a melhoria dos resultados seja uma
realidade.
Tão importante quanto estar preparado para garantir a operação diária da
empresa, é estar preparado para atuar em uma emergência que, se não bem
gerenciada, pode se tornar uma crise.
Alguns exemplos de emergências são: incêndios, acidentes de trabalho com
grande impacto inclusive fora da empresa, dependência de fornecedor único,
dentre outros.
Uma vez identificadas as possíveis emergências e escolhidas aquelas que talvez
representem as maiores ameaças à empresa, o(a) proprietário(a) deve definir
medidas para evitá-las e/ou para reduzir suas consequências. Seguem alguns
exemplos de ações que podem ser planejadas para cada tipo de emergência
citada.
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• Incêndios: separação física de produtos combustíveis de produtos inflamáveis,
revisão das instalações elétricas, verificação das instalações de GLP por
especialista, disponibilização e devida manutenção de extintores e treinamento
das pessoas para uso desses equipamentos;
• Acidente de trabalho: capacitação dos trabalhadores, máquinas e equipamentos
em boas condições de uso, proibição e não aceitação de gambiarras, exigência do
respeito às normas de segurança como, por exemplo, cumprimento dos
procedimentos e uso de EPIs;
• Dependência de fornecedor único: desenvolvimento de parceria com um
possível segundo fornecedor a título de segurança.
Cabe lembrar que o(a) proprietário(a) pode enxergar outras possíveis emergências
que sejam aplicáveis à sua empresa, assim como diferentes ações a tomar para
cada uma delas. Neste processo é recomendável que as ações definidas pelo(a)
proprietário(a), ou sejam formalizadas em algum documento (como o MSG-SST
por exemplo), ou sejam no mínimo, compartilhadas com alguém de sua confiança.
Ainda vale a pena reforçar que ter parado para pensar obre as possíveis
emergências que podem ocorrer na empresa e estar minimamente preparado para
enfrentá-las, pode fazer a diferença entre isso representar apenas um incidente
ou uma crise que pode acabar com a empresa.
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9.

. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

(Itens 9, 9.1 e 9.3 da ISO 45001:2018)
Este pilar diz respeito à medição sobre como estão os resultados de SST da
empresa e são citados aqui exemplos de indicadores que servem para atender a
esta finalidade. Já citei alguns destes indicadores no item 6.5 deste Manual:
• Horas de treinamento ministradas;
• Legislações aplicáveis identificadas;·
• Atendimento a legislações identificadas;
• Investimentos feitos em infraestrutura (sinalização, proteção de máquinas,
aquisição de equipamentos mais modernos);
• Fornecimento de EPIs;
• Número de incidentes (ou seja, situações que implicam em perdas de matériaprima, produto acabado, porém sem lesões a pessoas);
• TF;
• TG;
• CAT;
• FAP (valores pagos);
• Absenteísmo (preferencialmente relacionado às questões ocupacionais).
Independente de quantos e quais forem os indicadores escolhidos pelo(a)
proprietário(a), é fundamental que sejam acompanhados todos os meses, ou
trimestralmente por exemplo. Este acompanhamento, quase contínuo, permitirá
que se tome ações para corrigir o rumo de algo que não esteja indo bem, evitando
perdas e garantindo que os objetivos sejam atingidos.
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10.

MELHORIA

(Item 10 e 10.3 da ISO 45001:2018)
Este aspecto só pode ser implementado se houver uma comparação de resultados
de indicadores, ou no mínimo, percepções, ao longo do tempo.
Algum evento indesejado como um incidente ou acidente, se tiver suas causas
identificadas, também pode servir para a tomada de alguma ação corretiva,
trazendo uma melhoria.
Quando se puder constatar mudanças progressivas ocorridas na empresa, tais
como: criação ou revisão de procedimentos (especialmente para se ter uma
condição de trabalho mais segura), melhor organização do ambiente, melhoria da
sinalização, mais treinamentos, aceitação e atendimento de alguma sugestão dos
trabalhadores, alcance de melhor desempenho com menos recursos através da
simplificação e agilização de atividades e/ou processos, pode-se afirmar que a
empresa está praticando a chamada “melhoria contínua”, que é um dos grandes
objetivos de um Sistema de Gestão.

Todas as imagens contidas no trabalho foram devidamente remuneradas ao site
Canva, o que permite o direito de uso das mesmas.
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ANEXO I
LISTA DE TERMOS E DEFINIÇÕES
CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho
CLT: Consolidação das Leis do Trabalho
CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
DD: Dias debitados (dias que se debitam, por incapacidade permanente ou morte) (4)
DP: Dias perdidos (dias de afastamento do trabalho, em virtude de lesão pessoal) (4)
DRT: Delegacia Regional do Trabalho
EPI: Equipamento de Proteção Individual
FAP: Fator Acidentário Previdenciário
GLP: Gás Liquefeito de Petróleo
LPR: Levantamento de Perigos e Riscos
MSGSST: Manual do Sistema de Gestão de SST
MTE: Ministério do Trabalho e Emprego
NR: Normas Regulamentadoras
PA: Plano de Ação
PPRA: Programa de Prevenção e Riscos Ambientais
PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
SAT: Seguro Acidente de Trabalho
SGSST: Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
SSO: Segurança e Saúde Ocupacional (sinônimo de SST)
SST: Segurança e Saúde do Trabalho (sinônimo de SSO)
TAC: Termo de Ajustamento de Conduta
TF: Taxa de Frequência de Acidentes
TG: Taxa de Gravidade de Acidentes
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ANEXO I I
EXEMPLOS DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
Exemplo 1
Com o objetivo de elevar o nível de qualidade dos produtos fabricados, aumentar
a colaboradores, a IMEFY tem implementado um sistema de gestão da SST,
resultado da evolução do seu Sistema de Gestão de Segurança no Trabalho e
orientado pelos requisitos da norma OHSAS 18001. Desta forma, tornamo-nos
numa organização socialmente responsável em matéria de segurança e saúde no
trabalho. Comprometemo-nos com a divulgação e conhecimento entre os
colaboradores e partes interessadas, realizando todas as revisões necessárias
para manter um grau ótimo de execução.
A presente Política de Prevenção de Riscos Profissionais fundamenta-se nos
seguintes “Princípios”:
• Manter um ambiente de trabalho seguro comprometendo-nos a integrar a
prevenção dos riscos profissionais na gestão, assumindo a responsabilidade,
atribuindo os recursos humanos e materiais necessários para a prevenção, e de
tomar as medidas necessárias, tanto organizacionais como de formação e
informação.
• Fornecer aos trabalhadores uma proteção eficaz em matéria de segurança e
saúde no trabalho, controlando os riscos inerentes a cada tarefa e à organização,
permitindo um melhor desenvolvimento.
• Gerir em cada uma das áreas da empresa os riscos resultantes da sua atividade.
• Implantar um sistema de gestão, que permita a identificação e prevenção de
riscos, apoiado e revisto periodicamente pela Direção.
• Cumprir com a legislação e regulamentação em matéria da prevenção da
segurança e saúde no trabalho, assim como com outros requisitos que IMEFY
subscreva em todos os seus processos.
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• Incluir todos os riscos decorrentes das novas tecnologias, formas de
organização do trabalho e novos avanço técnicos nesta área.
• Formar e informar todas as pessoas sobre os riscos profissionais.
• Envolver todos os trabalhadores nesta política, demostrando plena consciência
e colaboração dentro da estrutura empresarial em matéria de segurança e saúde.
• Colaborar com fornecedores e prestadores de serviços, assegurando o
cumprimento das normas aplicáveis na prevenção de riscos profissionais.
Direção Geral (6)
Exemplo 2
A Segurança não é negociável
Na Nestlé, acreditamos que o sucesso sustentável apenas poderá ser alcançado
através dos seus Colaboradores. Nenhum outro ativo da empresa é tão
importante como os recursos humanos que, com o seu trabalho, contribuem para
a nossa cultura e para os nossos resultados.
Por conseguinte, canalizamos toda a energia e atenção necessárias para a
proteção dos Colaboradores, dos prestadores de serviços e de quaisquer outras
pessoas envolvidas na vida da empresa ao longo da cadeia de valor, incluindo
fornecedores, clientes e o público em geral.
A presente Política sobre Saúde e Segurança no Trabalho tem por base os
Princípios Corporativos Empresariais da Nestlé, bem como os Princípios de
Gestão e Liderança da Nestlé, os quais são mandatórios para todo o Grupo Nestlé.
(7)
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ANEXO I I I
MODELO DE PLANILHA PARA LEVANTAMENTO DE PERIGOS E RISCOS
As duas primeiras linhas do LPR a seguir foram preenchidas apenas como
exemplo.
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ANEXO I V
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
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ANEXO V
FÓRMULAS DE CÁLCULO DE INDICADORES
TF = Número de acidentes de trabalho * 1.000.000
Soma das horas-homem trabalhadas * (5)
Horas-homem trabalhadas também podem ser denominadas horas-homem de
exposição ao risco (5)
TG = Tempo computado * 1.000.000
Soma das horas-homem trabalhadas (5)
Tempo computado = [Dias perdidos (DP) + Dias debitados (DD)] (5)
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ANEXO V I
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ANEXO VII
MODELO DE PPRA
Nome da empresa
Data da elaboração do documento
1 – Objetivo
2 – Identificação da empresa: nome, endereço, CNPJ, CNAE
3 – Atividades da empresa
4 – Identificação, reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais por
função e/ou atividade
5 – Medidas de controle dos riscos ambientais
6 – Plano das ações anuais
7 - Assinatura do profissional que elaborou o PPRA
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ANEXO V I I I
MODELO DE PCMSO
Nome da empresa
Data da elaboração do documento
1 – Objetivo
2 – Identificação da empresa: nome, endereço, CNPJ, CNAE, número de
trabalhadores, sexo, idade, turnos de trabalho
3 – Descrição dos riscos: podem ser usados como fonte o PPRA, o Mapa de
Riscos, a Análise Ergonômica do Trabalho, dentre outros documentos de
Segurança Ocupacional e o histórico de incidentes e acidentes
4 – Programação anual dos exames clínicos e complementares (estes quando
necessários, para os riscos detectados com relevância sobre a saúde dos
trabalhadores)
5 – Relatório Anual do PCMSO
6 - Assinatura do profissional que elaborou o PCMSO
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