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RESUMO
No Brasil há pouca divulgação dos efeitos da Cultura Corporativa no processo
de gestão de sistemas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). Raros são os
estudos que tratam do processo de quebra de paradigmas e das etapas necessárias
para a mudança de comportamento dos colaboradores. Por meio deste trabalho,
buscou-se tornar mais clara essa questão, obtendo dados que pudessem
exemplificar o quão efetivo estão sendo os processos de mudança e como os
colaboradores enxergam essa questão. Para tanto, foi realizada uma pesquisa
quantitativa utilizando um questionário com 12 perguntas relacionadas a aspectos
que evidenciam a compreensão e participação dos colaboradores nos processos de
Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Colaboradores esses que compõe o
quadro de funcionários de empresas de diversas áreas no Brasil clientes da
Empresa X e os colaboradores da Empresa X. A Emrpesa X foi tomada como
referência na questão de Gestão de SMS e de exemplo de trabalho efetivo em
termos de desenvolvimento de uma cultura colaborativa e participativa entre seus
funcionários. Os resultados da pesquisa mostram que: a Empresa X possui Cultura
Corporativa mais sedimentada e alinhada com os objetivos corporativos e seu
sistema de gestão de SMS encontra-se efetivamente implementado e baseado na
participação colaborativa de seus funcionários e contratados; existem oportunidades
de melhoria nos processos de gestão de SMS por meio do aumento do foco na
questão da sedimentação de uma Cultura Corporativa dentro dos processos
administrativos e produtivos das empresas e as ferramentas aplicadas pela Empresa
X podem ser utilizadas por outras empresas para fomentar a Cultura Corporativa
voltada para SMS.

Palavras Chave: Saúde; Segurança; Meio Ambiente; Gestão; Gerenciamento, SMS.

ABSTRACT

Corporate culture as a factor in decision-making performance of Safety,
Environment and Health management systems.

In Brazil, not has been done much to improve the process of corporate culture
change when we talked about the process of consolidate a effective Safety,
Environment and Health management. Although this issue be part of the
implementation process of the management systems, there are a few studies that
deal about the steps in the working process to consolidate this culture, how break the
paradigms and the steps for change the employees behavior. In this work was
clarified these issues by obtaining data that would exemplify how effective are the
changing behavior processes in Company X and also show how to improve the
performance of the company based on the employee’s concern about the
effectiveness of the management system. These topics were analyzed through a
questionnaire with 12 questions related to aspects of understanding and effective
participation of employees in the process of Safety, Health and Environment
management. Those employees are the staff of companies, costumers of the
Company X, in various areas in Brazil and from Company X, which was taken as the
standard for a good Safety, Health and Environment management and an example of
positive work in terms of developing a participatory and collaborative culture among
its employees. With this work became clear that exist an opportunity to improve the
Safety, Health and Environment management processes in some Brazilian
companies through the increased of focus on establish an effective corporate culture
as part of the companies processes. It is also suggested to improve management
processes, the use of the tools applied by the Company X, that demonstrates in the
comparative study that its corporate culture is well established and aligned with the
corporate objectives defined and that has implemented a system of continuous
improvement based on a effectively participation of employees and contractors. In
Brazil nowadays there is an opportunity for improvement regards to establish a more
consistent process of sedimentation of a Corporate Culture that adds value to the
business effectively, but also companies need to better understand how to work with
this issue and use the right tools to consolidate the process.
Keywords: Health; Safety; Environment; Management, HSE
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1 INTRODUÇÃO

Segurança, Meio Ambiente, Saúde (SMS) do trabalhador e a integração
destes tópicos com as empresas e a sociedade, são pontos que precisam ser
constantemente revistos e aprimorados para atender às mudanças no modo de vida
do ser humano, que a cada dia tornam-se mais frequentes.
Entender as novas necessidades e saber como proceder para implementá-las
é imprescindível para que as empresas atendam aos novos requisitos estabelecidos
e possam assim direcionar seus objetivos baseados nas expectativas que a
sociedade tem em relação a sua interação com a mesma.

1.1 Justificativa

As atividades industriais, nas suas mais diversas formas, têm grande impacto
na segurança, na saúde dos trabalhadores e, de uma forma geral, no meio
ambiente.
A emissão de partículas durante uma operação de mineração ou fundição,
por exemplo, pode causar doenças respiratórias no trabalhador e, no caso dessa
mesma poeira atingir o ambiente externo à empresa, isto é, ir além dos limites da
propriedade, pode causar impactos negativos ao meio ambiente e a outras pessoas
que não estão diretamente envolvidas no processo. A abrangência desse tipo de
impacto vai depender das formas de ocupação do entorno, do nível de
contaminação e de outras situações às quais esse impacto possa afetar.
O tratamento dessas questões relacionadas às atividades das empresas,
seus aspectos e impactos, tem evoluído muito ao longo dos últimos anos, quer por
força de lei, quer por pressão de trabalhadores e das comunidades.
No ambiente corporativo partiu-se de condições agressivas como: exposição
ao calor excessivo, falta de ventilação, excesso de umidade, ruído, manuseio
inadequado de substâncias perigosas, descarte inadequado de produtos, máquinas
com riscos operativos, entre outros, para a adoção de medidas de proteção e de
controle destes aspectos.
Podem ser citados alguns exemplos das medidas adotadas, tais como: o
efetivo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), dos Equipamentos de
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Proteção Coletiva (EPC) e de máquinas com a seção operativa enclausuradas com
sensores de abertura de porta para bloqueio da operação.
Na questão de proteção ao meio ambiente tem-se como exemplo os gases
eliminados nos processos produtivos e que inicialmente eram apenas lançados para
diluição na atmosfera por meio de altas chaminés. Estes gases passaram a ser
filtrados para reduzir a quantidade de emissões e para que houvesse um controle
mais rigoroso com relação à correta destinação final de diversos resíduos sólidos.
Na sequência destes eventos, um passo fundamental dado pelas empresas foi
o de organizar todos os processos e boas práticas de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde em sistemas de gestão, porém, isso resultou na criação de diferentes
sistemas com um mesmo objetivo. Visando equacionar esse problema, surgiu a
padronização dos requisitos dos sistemas de gestão por meio das normas técnicas.
No caso do meio ambiente, em 1996 foi publicada a ISO 14001:2004 Sistemas
de Gestão Ambiental desenvolvida pela International Organization for Standartization
(ISO), que possui a versão brasileira na NBR ISO 14001:2004, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Quanto à segurança e à saúde, não há, ainda, estudos para elaboração de
uma norma de validade mundial, em decorrência, principalmente, das assimetrias
existentes no aparato legal referente à proteção da segurança e saúde do trabalho
nos países que fazem parte da ISO. Entretanto a especificação OSHAS 18001:2007,
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, que foi elaborada por um
grupo de organizações1 e publicada pela British Standards Institution (BSI), tem sido
utilizada pelas empresas brasileiras como referência na implantação do Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde.
Os sistemas apresentados na NBR ISO 14001:2004 e na OSHAS 18001:2007
seguem a estrutura básica do ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), sendo
passíveis de integração. O sistema integrado de Gestão de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde (SMS) é um importante avanço das empresas no tratamento
dessa questão, entretanto a experiência tem mostrado que o fator humano tem

1

National Standards Authority of lreland; South African Bureau of Standards; British
Standards Institution; Bureau Veritas Quality lnternational; Det Norske Veritas; Lloyds
Register Quality Assurance; National Quality Assurance; SFS Certification; SGS Yarsley
lnternational Certification Services; Asociación Espanhola de Normalización y Certificación;
lnternational Safety Management Organisation Ltd; Standards and Industry Research
Institute of Malaysia; Quality Assurance Services; e lnternational Certification Services.
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papel fundamental no sucesso do desempenho desse sistema, pois, a implantação e
o funcionamento de um modelo normatizado de sistema de gestão exigem
mudanças de atitude e comportamento por parte de todos os colaboradores.
As atitudes e comportamentos desejáveis para o bom desempenho de um
sistema de gestão de SMS devem ser incorporados ao conjunto de comportamentos
e valores dos funcionários, consolidando-se, dessa forma, uma Cultura Corporativa
efetivamente focada em segurança, meio ambiente e saúde.
A consolidação do processo de gestão de SMS tem como um dos pilares a
efetividade desta Cultura Corporativa que pode ser definida como o conjunto de
normas e políticas de uma empresa, aceitas e aplicadas pelos seus colaboradores,
que garantem que a companhia desenvolva suas atividades alinhadas aos seus
objetivos.
Assim, esta dissertação visa obter respostas para as seguintes questões:
quais as boas práticas adotadas por essas empresas para desenvolver a Cultura
Corporativa desejável para o bom funcionamento do Sistema de Gestão de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde e estas empresas estão atuando para
estabelecer uma Cultura Corporativa que dê suporte ao Sistema de Gestão de
SMS?
Neste ponto é importante conhecer como o setor de petróleo e gás trata essa
questão, pois, no que tange a segurança e a saúde, essas empresas são
classificadas como de risco 4, o mais alto grau de acordo com a Classificação
Nacional

de

Atividades

Econômicas

(CNAE)

apresentada

na

Norma

Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR 4 - Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (104.000-6), aprovada pela
Portaria nº 33, de 27/10/1983.
Este trabalho justifica-se pela escassez de materiais sistematizados no Brasil
que discutam o tema e, portanto, o estudo do mesmo mostra-se relevante, pois,
aborda uma questão pouco conhecida no Brasil e que não é aplicada de forma
consistente em relação às necessidades atuais dos colaboradores e das
corporações.
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1.2 Objetivos

Os objetivos desta dissertação, para melhor compreensão, foram subdivididos
em geral e específicos.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral dessa pesquisa é comparar o padrão de gestão de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da Empresa X com outras empresas,
clientes da Empresa X, o mercado brasileiro e apresentar um modelo de requisitos
básicos para auxílio no processo de desenvolvimento da Cultura Corporativa
direcionada para Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos da pesquisa são:


identificar os requisitos básicos do processo de desenvolvimento da
Cultura Corporativa, direcionada para gestão de SMS de uma empresa
líder do setor de petróleo e gás, considerados como de sucesso;



identificar e comparar o nível de compreensão e efetividade dos sistemas
de gestão de SMS na empresa líder do setor de petróleo e gás e em
outras empresas;



Apresentar os requisitos básicos para o desenvolvimento da Cultura
Corporativa de SMS;



Avaliar, utilizando o estudo de caso comparativo entre a Empresa X e
outras empresas clientes da Empresa X no Brasil, como a Cultura
Corporativa influencia na operação e no êxito dos sistemas de gestão de
SMS.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A seguir tem-se a revisão da legislação e literatura relacionada com a área de
SMS.

2.1 Legislação

Nessa revisão foram abordados os temas da legislação que agregam valor
aos pontos discutidos durante o trabalho e que esclareceram as considerações com
relação à efetiva integração das questões de SMS dentro do nosso sistema
legislativo.

2.1.1 Segurança e Saúde no Trabalho

O tratamento das questões relacionadas aos acidentes de trabalho e às
doenças ocupacionais tem histórico antigo. “Em 1700 foi publicado ‘De Morbis
Artificum Distriba’, escrito pelo médico italiano Bernardino Ramazzini, conhecido
como ‘Pai da Medicina do Trabalho’, descrevendo doenças associadas a
aproximadamente 50 ocupações” (MENDES apud OLIVEIRA; MUROFUSE, 2001 p.
110). Entretanto, o primeiro serviço médico de empresa surgiu apenas em 1830, na
Inglaterra, com a Revolução Industrial e em decorrência do “processo acelerado e
desumano de produção exigir uma intervenção, sob pena de tornar inviável a
sobrevivência e reprodução do próprio processo” (MENDES; DIAS, 1991 p.341).
Esse primeiro serviço médico para atendimento de funcionários tinha como
elementos básicos (MENDES; DIAS, 1991 p.342):
a) o dirigente do serviço médico da empresa deveria ser pessoa de inteira
confiança do empresário e que se dispusesse a defendê-lo;
b) o serviço deveria ser centrado na figura do médico;
c) a prevenção dos danos à saúde resultantes dos riscos do trabalho deveria
ser tarefa eminentemente médica;
d) a responsabilidade pela ocorrência dos problemas de saúde ficava
transferida ao médico.
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Esse modelo foi adotado por outros países, mas, em termos de legislação, só
em 1953, a OIT – Organização Internacional do Trabalho emitiu a Recomendação
97 sobre a “Proteção da Saúde dos Trabalhadores” e, em 1959, a Recomendação
112 sobre “Serviços de Medicina do Trabalho”. Esta última passou a servir como
referencial e paradigma para o estabelecimento de diplomas legais em vários
países, inclusive no Brasil (MENDES; DIAS, 1991, p.342).
O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Inspeção do
Trabalho criou a Portaria nº 233 de 09 de junho de 2011, que busca fazer com que a
formação de comissões de elaboração das Normas Regulamentadoras sejam mais
representativas, por meio da participação da Comissão Nacional Tripartite Temática,
agregando valor, conhecimento e abrangência aos temas abordados.
Atualmente, no Brasil tem-se 342 Normas Regulamentadoras, relativas à
segurança e à medicina do trabalho, quais sejam:


NR 01 - Disposições Gerais;



NR 02 - Inspeção Prévia;



NR 03 - Embargo ou Interdição;



NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina 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;



NR 08 – Edificações;



NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;



NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;



NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de
Materiais;
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NR 12 - Máquinas e Equipamentos;



NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão;



NR 14 – Fornos;



NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;



NR 16 - Atividades e Operações Perigosas.

A NR 27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do
Trabalho e Emprego (TEM) foi revogada pela Portaria GM n.º 262/2008)
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NR 17 – Ergonomia;



NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção;



NR 19 – Explosivos;



NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis;



NR 21 - Trabalho a Céu Aberto;



NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração;



NR 23 - Proteção Contra Incêndios;



NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;



NR 25 - Resíduos Industriais;



NR 26 - Sinalização de Segurança;



NR 28 - Fiscalização e Penalidades;



NR 29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho
Portuário;



NR 30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho
Aquaviário;



NR 31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na
Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura;



NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde;



NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;



NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção e Reparação Naval;



NR 35 - Trabalho em altura.

Essas normas são de observância obrigatória pelas empresas privadas e
públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Muitas dessas normas possuem até alguns requisitos inovadores, porém não
estabelecem critérios mínimos da forma como o requisito deve ser atendido. Um
exemplo é o item 31.23.3.4 da Norma Regulamentadora n° 31, que exige a
disponibilização, nas frentes de trabalho, de instalações sanitárias fixas ou móveis,
compostas de vasos sanitários e lavatórios, na proporção de um conjunto para cada
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quarenta trabalhadores ou fração, atendidos os requisitos do item 31.23.3.2, sendo
permitida a utilização de fossa seca.
Na prática o que ocorre são tentativas de atender à norma já que esta fica
sujeita à avaliação do representante da empresa quanto a sua validade, como por
exemplo, o caso que foi observado em uma Usina de Álcool e Açúcar no Município
de Edéia, em Goiás, em 2009 (Fotografia 1).
Tomando-se o texto da norma como sendo o requisito necessário, pode-se
considerar a norma atendida, mas levando-se em conta o objetivo proposto de dar
condições de higiene adequadas, a solução encontrada pela empresa é pouco
satisfatória, pois, coloca os funcionários em uma situação de trabalho um pouco
melhor que a anterior, mas o que se observa é que ainda há oportunidades de
melhoria nesse processo.

Fotografia 1 - Instalações sanitárias em plantação de cana.
Município de Edéia, GO. Ano: 2009
Fonte: Autor.

Outro exemplo de necessidade de aperfeiçoamento nos textos das normas
pode ser observado na NR 15 onde são indicados quais são os produtos insalubres,
seu grau de insalubridade e a maneira pela qual é feito o pagamento do adicional de
insalubridade para o trabalhador que em suas atividades rotineiras tenha contato
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com esses tipos de substâncias. No seu anexo 13 estão os termos que tratam da
exposição aos agentes químicos. Especificamente no caso Hidrocarboneto e outros
compostos de carbono, tem-se a classificação do óleo mineral como insalubridade
de grau máximo, porém esse mesmo produto também faz parte da composição das
luvas químicas utilizadas para proteger os trabalhadores da exposição a agentes
químicos, conforme descrito na Ficha de Informação de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ) do produto Creme Protetor Luvex Special CA 11070 (Anexo A).
Assim, em busca de se ter uma legislação o mais abrangente possível,
acabou-se por criar uma regra que possui uma interpretação contraditória e que
dificulta as questões operacionais, não possui um texto alinhado com os fatos e não
deixa claro como essa questão pode ser resolvida. O que se vê, nesse caso, é um
produto que é aprovado pelos órgãos públicos para a proteção do trabalhador e que
também é considerado prejudicial a sua saúde, o que indica uma falta de interação
das diferentes áreas por ocasião da elaboração da norma.
Entretanto vale a pena destacar a inovação que a legislação trabalhista tem
apresentado em alguns estados da federação. Por exemplo, no Estado do Acre há a
recomendação do Ministério Público Estadual (MPE) nº 02, de 19 de março de 2007,
que determina o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos
trabalhadores catadores de lixo. O que se pode ver nessa recomendação do MPE é
a atenção demonstrada quanto à segurança dos trabalhadores, mesmo que
informais, ainda que seja apenas uma recomendação.
Quanto ao controle da aplicação dessas leis, no Brasil as agências
governamentais responsáveis têm-se mostrado bastante preocupadas com a
questão da fiscalização, aplicação de penalidades, criação de grupos de controle e
monitoramento e ampliação do campo de atuação dos fiscais do trabalho.
Conforme pode ser observado nos dados da Inspeção em Segurança e
Saúde no Trabalho, disponíveis no site do Ministério do Trabalho e Emprego, o
número de ações fiscais e de autuações vem crescendo.
Em 2004 foram 136.881 ações fiscais com 20.403 autuações e em 2008
foram 145.815 ações fiscais com 40.911 autuações conforme registrado no Sistema
Federal de Inspeção do Trabalho. Quanto maior o monitoramento, maior a garantia
de busca do atendimento às normas regulamentadoras, e maior a garantia de que
discussões estão ocorrendo quanto à aceitabilidade de alguns desvios e à
adequação aos novos modelos de trabalho.
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2.1.2 Meio ambiente

A questão do meio ambiente no Brasil começou ser a tratada de forma mais
concreta no “Código Civil de 1916, que revogou expressamente as ordenações e
demais leis, que até então cuidavam dos interesses privados, abordou a questão
ambiental apenas no momento em que regula as relações de vizinhança, assim a
sua proteção deu-se de forma indireta” (CONTI PEREIRA, 2006, p. 62).
“O que pode ser considerada como a norma que versou sobre a questão do
meio ambiente foi o Decreto nº 16.300, de 1923, sobre saúde e saneamento, que
abordou o tema da poluição ao regular a instalação de fábricas em áreas
residenciais” (CONTI PEREIRA, 2006, p.62).
Porém, somente na criação do Código Florestal Brasileiro, Lei nº 4.771, de 15
de setembro de 1965, foram tratadas efetivamente as primeiras questões relativas à
preservação ambiental, tais como as áreas de preservação permanente das
margens de cursos de rios, nascentes, encostas com declive superior a 45 graus,
restingas, dunas e mangues, áreas que protegem sítios de valor estético, científico
ou histórico ou que abrigam espécies ameaçadas de extinção. O Código determina
que o manejo das terras indígenas deva ser feito somente pelos mesmos, de forma
sustentável

e

também

aborda

a

obrigatoriedade

do

reflorestamento

em

determinados casos.
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 consolidou esse processo criando a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, fazendo com que o tema se tornasse uma constante nas discussões
sobre o futuro ambiental do país.
Atualmente, a pauta ambiental está presente em todas as discussões
governamentais que tratam do futuro do país no que se refere ao seu potencial
crescimento e à necessidade de um alinhamento desse crescimento com a
preservação ambiental. Esse assunto tem gerado muita polêmica e produzido
diversas perguntas, porém, muitas ainda não possuem respostas claras.

2.2 Sistemas de gestão

Segundo Milan, Pretto e Pigozzi (2005), para implantar e desenvolver um
sistema

de

gestão

é

necessário

compreender

a

cultura

organizacional,
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estabelecendo claramente os objetivos diretivos e as metas a que os gestores se
propõem, contando com a colaboração, cooperação e envolvimento de todos os
colaboradores e, dentro do possível, inclusive dos clientes e dos fornecedores,
elevando o nível de competitividade do negócio e do desempenho organizacional
(participação no mercado, faturamento, lucratividade e rentabilidade). Têm-se, a
seguir, os tópicos abordados e relacionados aos sistemas de gestão e sua interação
com as questões de SMS.

2.2.1 Aspectos gerais

O objetivo dos sistemas de gestão é criar uma estrutura, passível de
auditoria, para gerenciar e continuamente melhorar as políticas, procedimentos e
processos de sua organização, fazendo com que a empresa tenha todo o seu
potencial organizacional estimulado e trabalhando como unidades completas que
compartilham a mesma visão.
As empresas hoje enfrentam desafios significativos, tais como lucratividade,
competitividade, globalização, velocidade de mudança, adaptabilidade, crescimento
e necessidade de desenvolver melhores tecnologias. Equilibrar esses e outros
requisitos do negócio pode ser um processo difícil e complicado e é justamente aqui
onde os sistemas de gestão podem ajudar, alavancando o potencial das
organizações.
Ao implantar um sistema de gestão eficaz a empresa passará a gerenciar
seus riscos sociais, ambientais e financeiros, melhorar a eficácia operacional,
melhorar a satisfação dos clientes e “stakeholders”, proteger sua marca e imagem,
conseguir melhorias contínuas, promover a inovação, remover as barreiras ao
comércio e deixar as suas regras de trabalho claras no mercado.
Usar um sistema de gestão comprovado permite a renovação contínua da
missão, estratégias, operações e níveis de serviço de uma empresa (BRITISH
STANDARDS INSTITUTION GROUP, 2011). No Brasil os conceitos de gestão
baseados nas normas ISO passaram a fazer parte da rotina das empresas mais
intensamente a partir da década de 1980, por pressão das empresas multinacionais,
especialmente os fabricantes de veículos que exigiam que seus fornecedores
tivessem suas estruturas de gestão de qualidade baseadas nos princípios da norma
ISO 9001.
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Essa exigência fez com que somente as empresas que possuíssem uma
capacidade de adequação a esses requisitos pudessem continuar a fornecer
produtos para essas empresas e, consequentemente, sedimentassem o ciclo de
melhoria contínua em seus processos, ficando assim alinhadas com as solicitações
de seus clientes.
O ciclo de melhoria contínua, conhecido como PDCA (Plan, Do, Check e Act)
foi originalmente desenvolvido na década de 1930, nos Estados Unidos, pela Bell
Laboratories, pelo estatístico americano Walter A. Shewhart, como sendo um ciclo
de controle estatístico do processo que pode ser repetido continuamente sobre
qualquer processo ou problema (ANDRADE, 2003). É hoje amplamente utilizado
pelas empresas e pode ser considerado como a base dos princípios de aplicação
dos sistemas de gestão.

2.2.2 Segurança e saúde no trabalho

Visando organizar as atividades de segurança e saúde, muitas empresas, de
forma voluntária, estabeleceram sistemas de gestão de segurança e saúde. Assim,
além de atenderem aos requisitos legais, deram um passo à frente estabelecendo
procedimentos próprios que permitissem melhorar continuamente seu desempenho
quanto à segurança e à saúde de seus funcionários.
Como já citado, embora não exista uma norma com validade internacional, a
OSHAS 18001:2007 vem sendo adotada por muitas organizações como parte de
sua estratégia de gestão de riscos para lidar com mudanças na legislação e proteger
seus colaboradores (BRITISH STANDARDS INSTITUTION GROUP, 2011).
A OSHA 18001:2007 promove um ambiente de trabalho seguro e saudável
por meio de uma estrutura que permite à organização identificar e controlar
consistentemente seus riscos à saúde e segurança, reduzir o potencial de acidentes,
auxiliar na conformidade legal e melhorar o desempenho geral, sendo uma
especificação de auditoria internacionalmente reconhecida para sistemas de gestão
de saúde ocupacional e segurança (BRITISH STANDARDS INSTITUTION GROUP,
2011).
Essa norma foi desenvolvida com compatibilidade com a ISO 9001 e a ISO
14001 para ajudar as organizações a cumprirem suas obrigações de saúde e
segurança de um modo eficiente com enfoque nos seguintes tópicos: planejamento
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da identificação de perigos; avaliação de riscos e controle dos riscos; estrutura e
responsabilidade;

treinamento;

conscientização

e

competência;

consulta

e

comunicação; controle operacional; prontidão e resposta a emergências e medição
de desempenho; monitoramento; e melhoria.
Em um mercado competitivo as companhias precisam demonstrar que seus
negócios são gerenciados de forma eficiente, com responsabilidade e que podem
fornecer um serviço confiável sem tempos de parada excessivos causados por
acidentes e incidentes relacionados a trabalho.
A certificação do sistema de gestão OHSAS 18001:2007 permite às
organizações provarem que estão em conformidade com a especificação, provendo,
ainda, os seguintes benefícios:


Redução potencial no número de acidentes;



Redução potencial no tempo de parada e custos associados;



Demonstração de conformidade legal e regulatória;



Demonstração às partes interessadas de seu comprometimento com a
saúde e a segurança;



Demonstração de uma abordagem inovadora e voltada para o futuro;



Melhor gestão dos riscos relativos à saúde e à segurança;



Redução potencial de seus custos de seguros por responsabilidade
pública.

2.2.3 Meio ambiente

Impactos ambientais estão tornando-se um tema cada vez mais importante no
mundo e as pressões para minimizá-los são oriundas de uma série de fontes:
autoridades

governamentais

locais

e

nacionais,

reguladores,

associações

comerciais, clientes, colaboradores e acionistas. As pressões sociais também
aumentam em decorrência da crescente gama de partes interessadas, tais como
consumidores,

organizações

ambientais

e

não

governamentais

(ONGs),

universidades e vizinhos.
No meio industrial a questão ambiental só passou a ser tratada de forma mais
sistemática em 1996 com a primeira edição da norma ISO 14001 que determinava
os padrões necessários a serem estabelecidos para que uma empresa tivesse um
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sistema de gestão ambiental implementado, garantindo que suas atividades
tivessem seus aspectos ambientais identificados e seus impactos controlados.
A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida que define o que
deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) efetivo. A
norma é desenvolvida com intuito de criar o equilíbrio entre a manutenção da
rentabilidade e a redução do impacto ambiental com o comprometimento de toda a
organização (BRITISH STANDARDS INSTITUTION GROUP, 2011).
Por meio dessa norma as empresas podem: identificar os aspectos do
negócio que impactam o meio ambiente; compreender a legislação ambiental
relevante à situação; estabelecer objetivos para melhoria; definir um programa de
gestão para atingir os objetivos propostos e realizar análises críticas regulares para
melhoria contínua.
A norma ISO 14001 foi revisada em 2004 e atualmente tornou-se um requisito
essencial para as empresas que querem ter um processo de gestão ambiental
efetivo e demonstrar seu compromisso com o meio ambiente.
No tocante à gestão ambiental privada, a família de normas ISO 14000
fornece às organizações ferramentas de gerenciamento para o controle de seus
aspectos

ambientais

e

para

a

melhoria

de

seu

desempenho

ambiental

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2008).
Juntas, essas ferramentas podem oferecer diversos benefícios econômicos,
que estão associados a benefícios ambientais. Segundo a International Organization
for Standardization (2008), estes benefícios incluem: redução no uso de matériasprimas; redução no consumo de energia; melhoria da eficiência do processo;
redução da geração de rejeitos e de custos de disposição; e melhoria do
gerenciamento de rejeitos, utilizando processos como a reciclagem e a incineração
para tratar resíduos sólidos ou utilizando técnicas mais eficientes para o tratamento
de efluentes líquidos (POMBO; MAGRINI, 2008).
O Brasil ocupa uma excelente posição no ranking dos países com o maior
número de certificados emitidos, chegando a sugerir que se assemelha a um país
altamente industrializado (POMBO; MAGRINI, 2008).
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2.2.4 Integração de sistemas de gestão

Atualmente a integração dos sistemas representa diversas vantagens para as
empresas e mais um requisito importante para sua manutenção em um mercado
altamente competitivo e que cada vez mais exige responsabilidade com o meio
ambiente, com o bem estar da força de trabalho e com a certificação dos produtos
comercializados.
A gestão separada dos sistemas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, além
de dificultar uma boa interação entre as partes, pode ser um custo a mais para a
organização sem a garantia de obtenção dos resultados desejados. Estes sistemas
quando tratados separadamente podem gerar uma administração muito complexa e
tornarem-se competitivos entre si sem a garantia de agregar o valor desejado aos
objetivos da empresa.
Em um modelo de gestão não integrado existe uma diversidade de linhas de
comunicação com os processos da empresa e geralmente uma dificuldade de
comunicação entre as áreas que afetam esses processos produtivos (Figura 1).

Figura 1 - Gestão de SMS não integrada
Fonte: Elaborado pelo autor.

No modelo de gestão integrada existe uma linha direta de comunicação com
os processos da empresa (Figura 2) e a comunicação entre as áreas passa a ser
uma necessidade para a efetividade do sistema de gestão.
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Figura 2 - Gestão de SMS integrada
Fonte Elaborado pelo autor.

A busca da excelência em SMS tornou-se parte irrevogável da estratégia
empresarial que busca a sustentabilidade do negócio e o entendimento de que a
incorporação dos fatores humanos aos processos é a forma pela qual será possível
atingir um novo salto de qualidade no desempenho de SMS. Neste início de século
representa uma clara demonstração de que novamente a indústria coloca-se em
uma posição de vanguarda (THEOBALD; LIMA, 2007).

2.3 Cultura Corporativa

Uma Cultura Corporativa estabelecida e alinhada com os objetivos da
empresa é imprescindível para a garantia do processo de melhoria contínua e para
se atingir os objetivos propostos.
Nas organizações existem três grandes forças operando ao mesmo tempo e
ligadas ao comportamento das pessoas que ali trabalham. Estas forças genéricas
são Estrutura, Cultura e Processos e as mesmas estão dinamicamente interrelacionadas, ou seja, a força particular de cada uma é determinada pelas outras
duas. Um fator importante sobre este sistema é que a cultura organizacional não
pode ser isolada das estruturas e do processo (GULDENMUND, 2007).
Como as pessoas são a base do sucesso de qualquer organização e estão
diretamente ligadas à cultura da empresa, é necessário garantir que as mesmas
compreendam, absorvam e pratiquem a cultura que a organização promove de
forma a tornarem-se parte integrante do processo.
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Embora tenha sua origem no início dos anos 1980, a partir do trabalho
Organizational Culture and Leadership (Schein, 1985), o conceito de Cultura
Corporativa só foi amplamente divulgado em 1987 no relatório da Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD), sobre o desastre de Chernobyl,
sendo usado comumente para descrever a atmosfera corporativa ou a cultura de
empresas em que se reconhece que a questão da segurança deve ser posicionada
e aceita como prioridade “número um” dentro da corporação (COOPER, 2002).
A Cultura como conceito tem uma história longa e muito debatida. Os leigos
usaram a palavra para indicar sofisticação, quando por exemplo é citado que alguém
tem muita Cultura. Antropologistas tem usado esta palavra para se referir aos
costumes e rituais que as sociedades desenvolveram no decorrer de suas histórias.
Nas últimas décadas, pesquisadores organizacionais e gestores, tem usado ela para
descrever as normas e as práticas que as empresas desenvolveram para fazer a
gestão de pessoas ou para expor os valor e crenças de uma organização (Schein,
1985).
Apesar de não existir uma definição universal de Cultura Corporativa, sendo
seu conceito ainda objeto de discussão (COOPER, 2002), pode-se dizer que ela
aparenta refletir os comportamentos, crenças, atitudes e valores compartilhados por
meio dos objetivos organizacionais, funções e procedimentos (FURNHAM;
GUNTER, 1993).

Um dos efeitos da cultura é encorajar a conformidade entre as

pessoas (CORCORAN, 2007); e se esta conformidade estiver alinhada com
objetivos da empresa será um fator que impulsiona para se atingir os resultados
esperados.
A cultura de uma organização é mais forte que o indivíduo (BLAIR, 2003) e
ela dita o que é importante e quem é importante para ter sucesso, tendo enorme
impacto no direcionamento futuro de uma organização (KRISKO, 1997).
Talvez o mais intrigante aspecto da Cultura como conceito e que ela aponta
para um fenômeno que está abaixo da superfície, que é muito forte no seu impacto,
mas não visível e que possui um grau considerável de inconsciência (Schein, 1985).
Não são muitos os trabalhos no Brasil que buscam estudar a questão da
Cultura Corporativa e sua influência nos processos produtivos e administrativos.
Dentre estes deve ser citado o trabalho de Richers (2009), no qual foram estudadas
as razões pelas quais organizações que possuem Sistema de Gestão de Segurança
e Saúde implementados continuam a ter acidentes em suas operações; e a
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importância do comportamento da liderança como fator sedimentador de uma cultura
efetiva.
Como resultado, Richers (2009) destaca a importância do papel dos sistemas
de gestão para a promoção de uma cultura de segurança forte; a importância dos
treinamentos para propiciar a propagação dessa cultura desde o primeiro ano de
trabalho na empresa; o papel da liderança na motivação dos colaboradores para o
atendimento das políticas as quais devem ser apresentadas de forma clara e o
suporte da direção da empresa que também tem seu papel de atuação e o
compromisso em garantir que os objetivos corporativos baseados em uma Cultura
Corporativa sedimentada sejam atingidos.
Loureiro, Lima e Barros (2008) descrevem que ao se elaborar um manual
corporativo de SMS o enfoque seja fortemente voltado para o fator comportamental
e que este é o começo de uma mudança cultural de segurança dentro de empresas
onde o foco na proteção do homem e do meio ambiente passou a ter o mesmo peso
que o da produção.
Na empresa estudada por esses autores, as atividades realizadas na gestão
de SMS entraram na organização pelo conceito de valor agregado ao negócio e com
isso elas puderam finalmente entrar em sintonia com a tendência mundial de
valorização da atuação das funções de SMS dentro das empresas.
É facilmente identificável uma organização que possui Cultura Corporativa
sedimentada por meio do claro entendimento por todos dos requisitos das políticas
internas, da preocupação em se cumprir a lei, do conhecimento das metas
estabelecidas pelas lideranças e dos objetivos corporativos a serem atingidos. Assim
como pelo nível de clareza com o qual são tratadas as questões relativas à
segurança, meio ambiente e saúde dos trabalhadores.
Outro ponto importante é fazer com que a informação circule entre todos os
colaboradores de forma fácil e natural, sendo uma característica importante desta
cultura da informação ter um ambiente onde as pessoas estejam preparadas para
reportar seus erros e quase acidentes (HOPKINS, 2002), sem receio de algum tipo
de represália.
As grandes organizações reconhecem que a Cultura Corporativa é a área
mais promissora para se focar com o objetivo de se melhorar suas performances
(CARRILLO, 2005) e a literatura aponta para o gerenciamento como a influência
chave na cultura de segurança de uma organização (GADD; COLLINS, 2002).
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Segundo Sorensen (2002) existe um claro consenso entre autores que tratam
da área de gestão de segurança de que as atitudes dos trabalhadores com relação à
segurança fazem diferença. O que não é claro é o mecanismo pelo qual estas
atitudes, ou a cultura de segurança, afeta a segurança das operações.
A Cultura Corporativa, apesar de ser um tema discutido entre empresários,
escolas e os meios de comunicação, ainda é objeto de estudos e de entendimento
em face de toda a subjetividade envolvida no assunto.

2.3.1 Conceito

A busca pela definição da Cultura Corporativa passa por diversas citações,
em artigo de Keith Molenaar (2002), e a seguir tem-se o exemplo de algumas
dessas definições:


Um padrão de pressupostos básicos inventados, descobertos ou
desenvolvido por um determinado grupo, de como ele aprende a lidar com
seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que tem
funcionado bem o suficiente para ser validado internamente e ser ensinado
a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em
relação a esses problemas (HAMPDEN-TUNER, 1990);



Cultura Corporativa é um conjunto de crenças uniformes e duradouras,
costumes,

tradições

e

práticas

compartilhadas

e

continuada

por

funcionários de uma corporação (HAI, 1986);


A Cultura Corporativa refere-se a uma configuração única de normas e
comportamentos que caracterizam a maneira com a qual os empregados
se acordam para atenderem às suas tarefas (GRAVES, 1986);



“Primeiro de tudo, a cultura não tem nada a ver com a segurança por si só.
A segurança não é uma subfunção da cultura. Cultura é uma das coisas
que estabelece o que vai acontecer na organização em termos de
produtividade, e para tudo, incluindo a segurança. Cultura é a forma como
trabalhamos uns com os outros (WILLIAMSEN, 2007)”3.

3

Entrevista do Dr. Mike Williamsen a Dan Petersen, ex-presidente da National Safety
Managment Society e ex-vice presidente da American Society of Safety Engineer, em 2007.
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Para este trabalho adotou-se a definição Cultura Organizacional definida por
Schein (1985):
...um conjunto de pressupostos básicos aprendido por um
grupo na medida em que solucionava seus problemas de
adaptação externa e de integração interna e que tem
funcionado bem o suficiente para serem considerados válidos e,
portanto, ensinados a novos membros como a forma correta de
perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas.
2.3.2 Função

Uma cultura de segurança ideal é o mecanismo que direciona o sistema em
direção ao objetivo máximo de resistência contra os riscos operacionais, sem se
preocupar com os aspectos pessoais da liderança ou as preocupações comerciais
correntes (REASON, 1998). A falta de um direcionamento claro para os
colaboradores de uma empresa pode comprometer as estratégias da empresa na
busca de seus objetivos, por isso, a função básica de uma Cultura Corporativa é
garantir que todos dentro da organização trabalhem de forma a promover esses
objetivos e estabelecer quais serão os caminhos trilhados para atingi-los.
A liderança dentro de uma organização tem, essencialmente, duas atividades
específicas: fazer com que os trabalhadores desenvolvam o trabalho correto da
maneira correta e manter um relacionamento de sucesso com as pessoas que
desenvolvem essas atividades (KRAUSE; WEEKLEY, 2005). Nesse ponto, a Cultura
Corporativa fornece para a liderança uma plataforma única de trabalho
disponibilizando as ferramentas que a corporação entende como sendo as mais
adequadas para a gestão de seus objetivos e metas.
A Cultura Corporativa deve ser baseada em um processo educacional em que
seja propiciado aos participantes entenderem a necessidade de seguir os
procedimentos e as políticas da empresa (GELLER, 2000), para tanto a liderança
deve estar preparada para atuar como educador e não simplesmente ministrar
treinamento e supor que os conceitos e atividades sejam absorvidos de acordo com
as expectativas da empresa.
É importante também garantir que este sistema seja periodicamente avaliado
quanto a sua efetividade e por meio destas avaliações identificar as oportunidades
de melhoria e as adequações necessárias para as novas demandas internas e
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externas, a fim de garantir que a cultura corparativa esteja alinhada aos objetivos da
empresa, as necessidades do mercado e as demandas da sociedade, matendo-se
assim um processo em constante transformação, o que é extremamente salutar e
necessários para a existência de uma empresa.
Assim sendo, a função principal de uma Cultura Corporativa é garantir que
todos os colaboradores dentro da organização atuem da mesma forma facilitando
assim os processos de gestão.

2.3.3 Relação entre Cultura Corporativa e a empresa

Toda organização tem algumas características internas comuns que
chamamos de cultura. Essas características muitas vezes tornam-se invisíveis para
quem está dentro da organização, mas podem ser surpreendentes para outras
pessoas que sejam provenientes de uma cultura diferente (HUDSON, 1999).
A sedimentação do processo de gestão baseado em uma Cultura Corporativa
dentro da empresa é uma garantia de que o ciclo de melhoria contínua esteja
efetivamente implementado e, consequentemente, que a empresa tenha agregado
aos seus trabalhos o comprometimento dos colaboradores no atendimento às suas
políticas, facilitando assim a inserção dos colaboradores que venham de outras
culturas neste processo.
O que pode ser observado com base nos dados obtidos da Empresa X e que
se uma empresa que possui um processo de gestão de SMS baseado em uma
Cultura Corporativa efetiva, ela possui os benefícios de estar mais próxima de atingir
seus índices de redução de acidentes com pessoas, de controlar seus impactos no
meio ambiente e de minimizar outros incidentes relacionados à suas áreas de
atuação e que podem gerar como consequência efetiva, um menor impacto
financeiro em seus processos, uma maior estabilidade administrativa, confiabilidade
por parte de seus consumidores e parceiros e uma atuação mais socialmente
responsável.
Dentro das expectativas que hoje os países, mercados e consumidores têm
com relação ao tipo de interação desejada entre as empresas e a sociedade e da
sua atuação responsável e alinhada com os processos produtivos, com as pessoas
e com o meio ambiente, é imprescindível que o fator humano seja considerado como
uma premissa para esse sucesso.
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Entender a relação das pessoas com as políticas da empresa e saber
administrar esse processo de forma efetiva é uma necessidade eminente para
aquelas empresas que buscam efetivamente estabelecer-se no mercado.
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3 MÉTODO DE PESQUISA

Um estudo de caso surge do desejo de se compreender fenômenos sociais
complexos, ou seja, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar
as características holísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 2005).
No desenvolvimento do trabalho foram utilizadas os processos de gestão de
HSSE da Empresa X que incluem os treinamentos desenvolvidos, politicas
relacionadas, atas de reuniões, indicadores de performance, registros de incidentes,
registros de oportunidades de melhorias e plano de ações, integrados na forma de
Entrevista Estruturada (YIN, 2005), por meio da aplicação de questionários.
Foi realizada a triangulação dos dados e o desenvolvimento de linhas
convergentes de investigação, para que as conclusões do estudo de caso sejam
mais convincentes e acuradas pois baseiam-se em várias fontes distintas de
informação e obedecem a um estilo corroborativo de pesquisa Um estudo de caso
surge do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos, ou seja, o
estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características
holísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 2005).
Para tal é importante ter clara a questão que será desenvolvida neste
trabalho: saber se existe uma diferença significativa entre a cultura de uma empresa
reconhecida como líder nas questões de SMS e a cultura de outras empresas
situadas no Brasil, quando da aplicação dos conceitos dos sistemas de gestão e,
também, identificar quais são as ferramentas que fazem com que exista este
diferencial.
Na elaboração do trabalho foram realizadas as seguintes atividades:


Identificação de uma empresa líder do setor de petróleo e gás, com boas
práticas de SMS reconhecidas, doravante identificada com Empresa X;



Identificação de outras empresas, dentro da carteira de clientes da
Empresa X, que possuem sistemas de gestão para serem utilizadas no
estudo de caso e que tenham colaboradores dispostos a participar da
pesquisa;



Identificação, coleta e análise de dados secundários para elaboração de
questionário;



Elaboração do questionário;
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Aplicação do questionário na Empresa X e nas empresas clientes da
Empresa X identificadas;



Tratamento dos dados e análise dos resultados;



Apresentação de ferramentas de sedimentação de cultura;



Conclusão.

Ao final busca-se esclarecer as questões apresentadas com base nas
informações e evidências obtidas, assim como na exemplificação por meio de
estudo de caso de boas práticas que influenciaram na sedimentação ou demonstram
a importância da eficácia de uma Cultura Corporativa efetivamente estabelecida.
Uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de caso
são as entrevistas (YIN, 2005) e para este trabalho buscou-se fazer estas
entrevistas com base em um questionário estruturado para análise da Gestão de
SMS.
Um teste piloto com o questionário foi realizado para verificar a compreensão
das perguntas sendo aplicado a dois colaboradores da Empresa X, aos quais foi
entregue uma cópia do questionário e solicitado que respondessem e fizessem
observações sobre as perguntas. Nesses dois casos não foi evidenciada uma
necessidade de mudança e os questionários foram respondidos sem problemas.
No cabeçalho do questionário foi informado que não era necessário se
identificar e nem identificar a empresa, a fim de garantir que o funcionário da
empresa ao responder o questionário ficasse à vontade para responder de acordo
com suas percepções.
Um termo de compromisso livre e esclarecido não foi firmado com as
empresas entrevistadas e nem com os entrevistados, devido ‘as dificuldades de
acesso às lideranças das empresas e aos atrasos nas pesquisa que isto causaria e
também devido ao desconforto que causaria aos entrevistados pois poderia ser
vinculado o nome do entrevistado com a questionário respondido.

3.1 Identificação das empresas utilizadas no estudo de caso

As razões e os requisitos estabelecidos que levaram a escolha da Empresa X,
utilizada como modelo para modelo deste trabalho foram:
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a) Existência de dados consistentes e mensuráveis que demonstram que,
efetivamente existe um processo de melhoria contínua do Sistema de SMS
implementado; auditorias periódicas para avaliação do sistema; ações claras que
garantam o processo de melhoria contínua e a redução do número de acidentes
(Figura 4) e uma cultura de SMS clara e praticada por todos os colaboradores.
b) A Empresa X selecionada, possui todos os requisitos do item acima
documentados e registrados em seus sistemas de gestão, assim como seus
colaboradores podem claramente definir quais são as políticas de gestão de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Dentro da Empresa X cada colaborador possui
objetivos pessoais específicos voltados para a continuidade do sucesso do sistema
de gestão e para a melhoria continua de suas operações.

Figura 3 – Índice de acidentes a cada 200.000 horas trabalhadas da Empresa X
(Recordable Injury Frequency).
Fonte: Website da Empresa X.
c) Além disso, a Empresa X: (i) é classificada como uma das cinco maiores
empresas do mundo no ramo petrolífero pela revista Fortune em 2010, (ii) investiu
106,8 milhões de dólares em empreendimentos voltados para a área ambiental e
para as comunidades mais necessitadas, segundo website da Empresa X, (iii)
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Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) é considerada uma área estratégica para
a Empresa X, e, (iv) todos dentro da Empresa X possuem compromisso formal com
a melhoria do desempenho nas questões de SMS (FORTUNE GLOBAL, 2010).
Para a escolha das outras empresas a serem entrevistadas tomou-se como
regra o seguinte:
a) Estarem dentro da carteira de clientes da Empresa X devido à facilidade de
acesso aos líderes de nível intermediário que são os contatos dos representantes
técnicos da Empresa X, possuírem algum tipo de sistema de gestão implementado e
serem empresas de representação significativa no mercado nacional ou regional.
O fato de serem escolhidos os clientes da Empresa X se mostra relevante
porque assim pode-se evidenciar as diferenças existentes entre empresas que
possuem uma interação comercial, relativa dependência técnica e capacidade de
influenciar entre si, mostrando-se de forma distinta como muitas vezes, apesar de as
empresas se relacionarem entre si, o sistema de gestão de SMS é influenciado pela
cultura corporativa de cada companhia.
Foram distribuídos questionários aos representantes técnicos da Empresa X e
solicitado aos mesmos que buscassem junto aos seus clientes aqueles que
estivessem dispostos a colaborar com o trabalho dentro dos critérios estabelecidos
na Carta Comunicação (Anexo B).
A entrega da Carta de Comunicação cujo intuito era informar o objetivo do
questionário e o público alvo limitou-se aos representantes da Empresa X, não tendo
sido entregue aos entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X.
Face às dificuldades operacionais e aos limitantes de tempo que este tipo de
pesquisa poderia enfrentar, quando se tratou de interagir diretamente com a direção
das diversas empresas participantes, buscou-se focar o trabalho na percepção dos
colaboradores destas empresas sobre a eficácia dos sistemas de gestão de SMS
das mesmas e não em uma análise profunda e detalhada destes sistemas de
gestão.
Os clientes diretos da Empresa X são empresas de médio e grande porte que
atuam nas áreas de siderurgia, metalurgia, moveleira, açúcar e álcool, entre outras e
que possuem sistemas de gestão implantados, realizam treinamentos regulares com
seus colaboradores e têm ações voltadas para as questões de SMS buscando a
melhoria contínua.

39

As empresas que responderam o questionário possuem presença marcante
no mercado nacional com uma participação social importante nas comunidades
onde estão inseridas. São indústrias de transformação que atendem a outras
empresas ou diretamente ao mercado nacional provendo os mais diversos tipo de
produtos tais como peças acabadas para montadoras, móveis, armas e peças
fundidas.

3.2 Definição do colaborador responsável por responder o questionário

A pesquisa foi direcionada para pessoas de nível intermediário, com cargo de
supervisor, coordenador ou que possam influenciar grupos de colaboradores em
empresas atuantes no mercado industrial brasileiro e para os colaboradores de nível
intermediário (gerentes, representantes técnicos especializados, coordenadores e
líderes) de uma empresa considerada modelo, identificada como Empresa X. A
escolha da liderança intermediária baseia-se nos seguintes aspectos:


Dentro de qualquer empresa, a liderança intermediária constitui agente
multiplicador e influenciador dos outros níveis dentro da organização;



A liderança intermediária sofre, ao mesmo tempo, pressão para a
implementação do processo de Gestão de SMS e para obtenção de bons
resultados financeiros da empresa e enfrenta os desafios do dia a dia do
relacionamento com a força colaborativa, portanto é um elemento
importante para o desempenho da corporação e precisa ser devidamente
preparado e inserido na Cultura Corporativa para garantir a efetividade do
processo.

Na Empresa X, os cargos dos gestores de nível intermediário que
responderam ao questionário estão relacionados no Anexo C e foram na sua maioria
gerentes, supervisores e coordenadores das diversas áreas de atuação da empresa.
Buscou-se também atingir este público nas outras empresas entrevistadas
conforme orientado na Carta de Comunicação (Anexo B) que foi entregue a cada um
dos representantes de vendas da Empresa X, responsáveis pela distribuição dos
questionários, e assim foram orientados pessoalmente pelo autor do trabalho sobre
o público foco da pesquisa.
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Todas as empresas entrevistadas são clientes regulares da divisão de
Lubrificantes da Empresa X, são diretamente atendidas por funcionários da Empresa
X que contempla hoje em sua carteira mais de 350 clientes diretos. A quantidade de
empregados das empresas entrevistadas pode ser verificado no Anexo D.
Embora este trabalho tenha enfrentado uma série de dificuldades – tais como
restrições de acesso aos responsáveis diretos das empresas ou mesmo ao
departamento legal das mesmas, a dependência da disponibilidade de tempo e
disposição dos colaboradores destas empresas em responder ao questionário e
restrições de deslocamento do autor para acesso direto aos entrevistados, não
houve comprometimento do valor dos dados aqui são apresentados.

3.3 Levantamento, Identificação, coleta e análise de dados para a elaboração do
questionário
A elaboração do questionário para as entrevistas baseou-se na análise das
boas práticas e indicadores utilizados pela Empresa X e nos dados secundários
identificados e coletados por meio de levantamento bibliográfico.
As variáveis estudadas procuram atender aos três princípios básicos para a
coleta de dados que são: utilizar várias fontes de evidência, criar um banco de dados
para estudo do caso e manter o encadeamento das evidências (Yin, 2005) e foram
retiradas do sistema de gestão de SMS da Empresa X.
Ao se fazer uso da entrevista estruturada buscou-se direcionar os estudos de
forma a cobrirem os principais aspectos relacionados à questão da Gestão de SMS
para produzir dados quantitativos com parte das evidências para estudo de caso
(YIN, 2005).
O levantamento bibliográfico focou a importância da questão cultural no
processo de gestão de SMS. Para tanto, foram consultadas as bases de dados da
American

Society

of

Safety

Engineers,

Occupational

Safety

and

Health

Administration dos últimos 10 anos, além de outras bases disponíveis na WEB –
(Quadro 1), utilizando as seguintes palavras-chave:


Segurança/cultura;



Cultura/acidente;



Cultura/Gestão;



Safety/culture;
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Culture/incident;



Culture/System.

Organização

Endereço eletrônico

The American Society of Safety Engineers

http://members.asse.org/2007/professionalsafety/i
ndex2.php

Occupattional Safety & Healthy Administration

http://www.osha.gov/

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do

http://www.ipt.br/_externo.php?url=http://aleph.ipt.

Estado de São Paulo

br/

USP - Universidade de São Paulo

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_ju
mi&fileid=20&Itemid=96&lang=pt-br

Capes Biblioteca

http://www.periodicos.capes.gov.br
Digital

Brasileira

de

Teses

e

http://bdtd.ibict.br/

Dissertações
PUC-MG - Pontifícia Universidade Católica de

http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/SilverStrea

Minas Gerais

m/Pages/pg_BDPPrincipal.html

PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São

http://www.sapientia.pucsp.br/index.php

Paulo
PUC –PR - Pontifícia Universidade Católica do

http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_busca/ind

Paraná

ex.php

PUC-RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio

http://verum.pucrs.br/F/?func=file&file_name=tde&

Grande do Sul

local_base=tde

Universidade Federal de Minas Gerais

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/

Unicamp- Universidade Estadual de Campinas

http://acervus.unicamp.br/

Universidade Federal de Ouro Preto

http://www.tede.ufop.br/tde_busca/index.php

Universidade Federal de São Carlos

http://200.144.190.234/F/?func=find-b0&local_base=EESC

Quadro 1 - Listagem das bases consultadas.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.4 Elaboração do Questionário
O questionário (Anexo E), desenvolvido com o intuito de avaliar a Cultura
Corporativa e o envolvimento do entrevistado no desempenho do funcionamento dos
sistemas de gestão de SMS, é composto por doze perguntas – dez de múltipla
escolha e duas dissertativas – as quais buscam obter um perfil geral de como a área
de SMS é compreendida e de que forma atuam seus colaboradores.
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As perguntas foram elaboradas tomando-se como referência as boas práticas
e os processos que garantem a melhoria contínua do sistema de gestão dentro da
Empresa X e também foram tomados como referência alguns dos princípios básicos
dos sistemas de gestão de SMS praticados pelo mercado.
O questionário foi estruturado de forma a propiciar uma compreensão do nível
de envolvimento dos colaboradores com os sistemas de gestão de SMS, entender a
visão que os mesmos têm desses sistemas de gestão e identificar como os mesmos
avaliam os sistemas de suas empresas.
Cada pergunta aborda uma questão essencial para a manutenção de um
sistema de gestão de SMS e procura através das respostas compará-los com o
sistema de gestão de SMS da Empresa X que foi tomado como modelo.
São a abordados quais os fatores prioritário para a tomada de decisões
dentro da estratégia da empresa, o conhecimento de seus colaboradores no caso de
necessidade de atuação em emergências, é questionada a eficácia das medidas
preventivas adotadas pelas companhias esse os treinamentos de SMS atendem ‘as
necessidades da empresa do ponto de vista de seus colaboradores.
Os esforços para evitar acidentes ambientais são mensurados, é questionado
se a governança é efetiva na manutenção do sistema de gestão de SMS e se este
sistema está realmente sedimentado dentro dos processos internos das empresas.
Também é solicitado aos colaboradores que avaliem a imagem da empresa
quanto ao seu sistema de SMS e que opinem quanto às oportunidades de melhoria,
quais as área de melhor desempenho da companhia e quais outros comentário
gostariam de expressar.
A seguir são apresentadas essas doze perguntas e a justificativa de utilização
de cada uma delas:

Pergunta 1 - Na sua visão, qual a ordem de importância dos itens abaixo para a
tomada de decisão na sua empresa em uma situação de emergência? Numere de 1
a 4, sendo 1 a de maior importância.
____ Meio ambiente
____ O patrimônio da empresa (marca, instalações, equipamentos, produtos)
____ Os clientes
____ As pessoas
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Objetivo: O objetivo dessa questão é identificar qual a hierarquia de importância na
tomada de decisões dentro de cada empresa no entendimento de cada entrevistado.
Justificativa: A frase “o cliente em primeiro lugar” é frequentemente repetida no
ambiente empresarial e dentro desse contexto o cliente deve ser priorizado acima de
qualquer outra expectativa da companhia. Porém, algumas empresas estão
mudando este tipo de conceito e estão passando a priorizar a sua própria
sobrevivência, pois, assim como não existe negócio sem cliente, não existe um
negócio sem um produto a oferecer.
Nessa linha de raciocínio, o mais importante no processo produtivo de uma
empresa são as pessoas que formam o eixo principal e a força intelectual que faz
com que ela funcione. Quando tratamos de pessoal estamos nos referindo a todos
os colaboradores da força produtiva da empresa que inclui os próprios empregados,
contratados e terceiros, assim como as pessoas da comunidade que possam ser
impactadas pelas atividades da empresa.
Em seguida, nessa escala de valores, tem-se a questão ambiental que
influencia as questões de saúde e ao bem estar das pessoas. Atualmente a questão
ambiental também está fortemente relacionada às tópicos protecionistas, requisitos
legais e possíveis impactos financeiros para a empresa no caso de um acidente
ambiental (vide o caso da British Petroleum (BP) no Golfo do México onde os
valores referentes ao atendimento e remediação ambiental ultrapassam a casa das
dezenas de bilhões de dólares). Na sequência da escala, vem a marca da Empresa,
as instalações, os equipamentos e os produtos, pois, segundo o entendimento da
Empresa X, é mais fácil reconquistar um cliente se a empresa estiver com as suas
operações em funcionamento e tiver um produto a oferecer.
Outra forma de análise dessas prioridades é por meio da facilidade de
reposição, na qual, de antemão, já se tem a vida das pessoas como insubstituível. O
meio ambiente que é passível de danos, alguns recuperáveis outros não, a marca,
instalações, equipamentos e produtos que demandam custos financeiros altos para
reposição ou recuperação e por fim o cliente que, considerando-se essa
interpretação, pode ser retomado mediante negociações.

Pergunta 2 - Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou
problemas de saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de
atendimento a cada uma delas?
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□
□
□
□

Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.

Objetivo: O objetivo dessa questão é avaliar o quanto os colaboradores sentem-se
preparados para atender às situações de emergências, seja ambiental, acidente de
trabalho ou problemas com a saúde dos colaboradores.
Justificativa: É conhecido que as empresas investem em treinamento, muitas vezes
porque são requisitos legais, mas não se tem a avaliação do quanto os mesmos são
efetivos. Nesse ponto é abordada a questão de como os colaboradores sentem-se
caso seja requerida sua ação para o atendimento em alguns desses casos.

Pergunta 3 - Na sua empresa, quando um acidente envolvendo danos às pessoas é
investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas?
Você se sente seguro de que este incidente não voltará a ocorrer?

□
□
□

Sim, eu acredito que este tipo de acidente não ocorrerá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.

Objetivo: Verificar quão efetivo o colaborador considera que são os esforços da
empresa para a mitigação dos riscos.
Justificativa: As empresas investem tempo e dinheiro na contratação e qualificação
dos seus profissionais e colaboradores de Segurança do Trabalho, mas não se tem
a avaliação do quanto esse esforço mostra-se efetivo quando é empregado para
analisar as causas dos acidentes, definir as ações para mitigação e efetivamente ter
essas ações implementadas e avaliadas periodicamente. Foi citada somente a
questão de Segurança do Trabalho nessa pergunta, em face de ser o tipo de
ocorrência mais comum dentro do ambiente industrial.

Pergunta 4 - A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para
evitar causar danos ao meio ambiente?
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□
□
□
□

Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar-se um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são importantes e outras não.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.

Objetivo: O objetivo principal dessa questão foi avaliar o quanto, na percepção dos
entrevistados, a empresa onde ele trabalha tem se dedicado para atender aos
requisitos ambientais.
Justificativa: A questão ambiental foi tratada de forma separada por ser um tópico
que, apesar de estar em pauta nas discussões das empresas, ainda não se pode
dizer que faz parte da rotina de todos os colaboradores.

Pergunta 5 - As questões de Segurança, Meio Ambiente e Saúde são discutidas
nas reuniões de trabalho e também são consideradas no desenvolvimento de
projetos, nos procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças?

□
□
□
□

Sim, sempre consideramos estes itens em todas as nossas atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os itens.
Mais ou menos, às vezes discutimos, às vezes não.
Não, estes itens não são considerados em nossas atividades.

Objetivo: Verificar a percepção do entrevistado quanto à frequência com a qual
estas questões são tratadas na rotina diária de trabalho.
Justificativa: Assim como as questões de custos fazem parte da rotina de qualquer
atividade ou projeto dentro da empresa, as questões de SMS também devem ser
pauta constante nessas discussões face aos entraves e despesas que podem ser
gerados caso elas não sejam atendidas.
É fundamental que estes pontos sejam objeto de constante discussão para
garantir que estejam alinhados com as necessidades da empresa e com os novos
requisitos que surjam em função das constantes mudanças solicitadas pelo mercado
e pela sociedade.
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Pergunta 6 - Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para
poder colaborar de forma efetiva com as áreas de Segurça, Meio Ambiente e
Saúde?

□
□
□
□
□

Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento, mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.

Objetivo: Nessa questão busca-se esclarecer se o que é provido pela empresa em
termos de conhecimento, atende às necessidades do dia a dia daqueles que estão
em atividade na empresa.
Justificativa: O quanto os treinamentos são, efetivamente, direcionados para a real
necessidade do colaborador? Geralmente os treinamentos são direcionados para o
atendimento aos requisitos legais ou para a conquista e manutenção de uma
certificação, carecendo, às vezes, de um maior estudo quanto a sua aplicabilidade
no dia a dia do colaborador.

Pergunta 7 - Quando você procura o seu líder para relatar algum possível problema
na área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, ele:

□
□
□
□

Ouve com atenção e procura resolver
Ouve com atenção, às vezes procura resolver o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não tem nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões dessas áreas.

Objetivo: Essa pergunta busca identificar o nível de preparação dos líderes para
lidar com as questões de SMS que são trazidas por seus subordinados, identificando
o nível de priorização e se há uma ação que os mesmos dedicam para tratar desses
tópicos.
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Justificativa: Dentro da Empresa X é determinado aos líderes que deem a devida
atenção a todas as questões relacionadas de SMS que lhe são apresentadas e que
efetivamente deem encaminhamento para a solução das mesmas.
As lideranças são o cerne que garantem a continuidade de um sistema de
gestão e uma Cultura Corporativa consistente. O reflexo de suas ações são sentidos
nos mais diversos níveis organizacionais e balizam os trabalhos de seus
subordinados.
Se um líder não se envolve com um sistema de gestão e não promove a
Cultura Corporativa alinhada com os objetivos da empresa, com certeza ficará mais
difícil dos colaboradores ligados ao mesmo o fazerem.

Pergunta 8 - Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do
gerenciamento de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, está:

□
□
□
□

No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer, pois não conheço o trabalho de outras empresas.

Objetivo: Essa pergunta foi elaborada para identificar o nível de percepção que o
entrevistado tem sobre a sua empresa em relação às outras no mercado, buscando
um comparativo com as referências que ele possua ou mesmo identificando que o
mesmo não tem conhecimento da atuação de outras empresas nessas questões.
Justificativa: Avaliar como o colaborador enxerga a atuação da sua empresa na
área de SMS face às informações que recebe do mercado. É importante tanto para
sabermos primeiramente se ele tem acesso a essa informação e para assim saber
qual a imagem que ele mesmo tem da empresa em que trabalha.

Pergunta 9 - Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser
melhoradas?

□
□

Saúde.
Segurança do trabalho.
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□

Meio Ambiente.

Objetivo: O objetivo da questão é evidenciar o que, na visão do colaborador,
precisa ser melhorado na empresa.
Justificativa: Com base nos pontos que foram levantados nas questões anteriores é
possível identificar quais as oportunidades de melhoria que o entrevistado enxerga
dentro da organização onde trabalha.

Pergunta 10 - Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor
desempenho?

□
□
□
□

Saúde.
Segurança patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio ambiente.

Objetivo: A pergunta visa identificar sob a ótica do colaborador, o ponto de
destaque na gestão de SMS dentro da empresa onde trabalha o entrevistado.
Justificativa: Alinhado com os questionamentos realizados, o colaborador deve
definir qual ou quais são as áreas onde ele considera que está existindo esforços
efetivos da companhia para alcançar uma gestão de SMS consistente com as
necessidades das áreas de HSSE (Healthy, Safety Security & Environment).
Na Empresa X a área de HSSE é a área responsável por monitorar a
continuidade e evidenciar as falhas e oportunidades de melhoria que podem afetar a
gestão de SMS, e conforme já mencionado no item 2.2.4 (página 14), a integração
destas áreas simplifica os processos e agrega benefícios ao sistema de gestão.

Pergunta 11 - Qual empresa você citaria como referência de excelência na Gestão
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde?
Objetivo: É uma questão dissertativa na qual é solicitado ao entrevistado que cite as
referências que possui de empresas que, na sua visão, possuem destaque na
gestão de SMS a fim de verificar se o entrevistado tem referência de empresas com
sistema de gestão de SMS desenvolvido.
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Justificativa: Pergunta necessária para se identificar se existe algum tipo de
referência que o entrevistado esteja utilizando como parâmetro ou comparação.

Pergunta 12: Caso queira fazer algum comentário, por favor, escreva nas linhas
abaixo.
Objetivo: Foi deixada esta questão em aberto para qualquer comentário, que o
entrevistado considere relevante ao que está sendo discutido, com o objetivo de
identificar algum outro ponto que não estivesse coberto pelos objetivos deste
trabalho.
Justificativa: Deixar para o entrevistado um espaço aberto para quaisquer outras
considerações que ele acredite ser pertinente.

3.5 Aplicação do Questionário
O questionário desenvolvido para esta pesquisa foi distribuído durante o ano
de 2010 aos entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X (Anexos D e
F), não ocorrendo distribuição de dois questionários ou mais na mesma empresa
entrevistada, e também para os colaboradores da Empresa X no Brasil (Anexos C e
G).
Quanto à abrangência geográfica da pesquisa, do total de 33 questionários
preenchidos, 10 são de São Paulo, nove do Paraná, oito do Rio Grande do Sul, três
de Minas Gerais, dois de Santa Catarina e um do Maranhão (Figura 3). Foram
distribuídos questionários no Estado do Rio de Janeiro, porém não foi obtido retorno.
Setenta por cento dos questionários distribuídos foram respondidos por
empresas do ramo metalúrgicos, sendo o restante dividido entre as áreas de
mineração, siderurgia, açúcar e álcool, moveleira, entre outras (Figura 4).
As empresas entrevistadas possuem significativa presença no mercado
nacional, sendo consideradas empresas de médio e grande porte, com uma
participação social importante nas comunidades onde estão inseridas. São indústrias
de transformação que atendem a outras empresas ou diretamente ao mercado
nacional provendo os mais diversos tipo de produtos tais como peças acabadas para
montadoras, móveis, armas e peças fundidas.
Não é possível relacionar a empresas aos entrevistados, pois para garantir a
confidencialidade e deixar os entrevistados seguros quanto ao uso das informações
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não foi solicitada aos mesmo que identificassem a empresa onde trabalham,
portanto, face ao exposto, também não é possível identificar quais são os sistemas
de gestão que as mesmas possuem, podendo apenas ser afirmado que todas as
empresas entrevistadas possuem algum tipo de sistema de gestão.
A carteira de clientes da Empresa X possui mais de 3.000 cadastros e
aproximadamente 350 clientes são considerados clientes prioritários e possuem
atendimento direto por representantes da empresa X, sendo o restante destes
clientes atendido por distribuidores autorizados. Destes 350 clientes, 33 foram os
participantes da pesquisa.
Este grupo de clientes atendidos pela Empresa X representa a maior parte do
faturamento da empresa e é composto por empresas que possuem na sua grande
maioria o Sistema de Gestão ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001, implementados
de forma integrada, ou em sistemas isolados, ou apenas alguns destes sistemas de
gestão, porém todas elas apresentam de alguma forma de interação com estas
questões.

Questionários (número)

Distribuição dos questionários por estado
10
10

9
8

8
6
4

3
2

2

1

0
Minas Gerais

Paraná

Rio grande Sul

Santa
Catarina

São Paulo

Maranhão

Estados

Figura 4: Distribuição dos questionários dos entrevistados das outras empresas clientes da
Empresa X por Estado (em números).
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Questionários (número)

Distribuição dos questionários por área
30
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1
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Açucar e
Alcool

outras
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Figura 5: Distribuição dos questionários dos entrevistados das outras empresas clientes da
Empresa X por área (em números).
onte: Elaborado pelo autor.

Os 26 questionários respondidos pelos colaboradores da Empresa X foram
distribuídos entre as divisões de lubrificantes industriais, lubrificantes automotivos,
exploração de petróleo, combustível para aviação e produção de álcool e açúcar e
abrangeram três estados brasileiros (Figura 5).

Questionários (número)

Distribuição dos questionários por Estado
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Figura 6: Distribuição dos questionários da Empresa X por Estado (em números).
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.6 Tratamento dos Dados
Após recolhidos os questionários, todos os dados foram inseridos em planilha
eletrônica e organizados de forma a poder proporcionar o material comparativo e os
dados para a elaboração dos gráficos que são a base de informações para
desenvolvimento das argumentações.

3.7 Características das empresas utilizadas no estudo

A Cultura Corporativa é o aspecto mais importante da organização para o
direcionamento de suas atividades. Ela refere-se ao pensamento básico que orienta
as ações de um gestor, determinando qual o caminho que ele seguirá quando se
deparar com várias alternativas de ação (PADOVESE; BENEDICTO, 2005)
A escolha da Empresa X teve como premissa ser uma empresa do mercado
com boas práticas de SMS, o que pode ser evidenciado por meio dos relatórios,
indicadores e resultados realizados pela Empresa X, e possuir uma Cultura
Corporativa estabelecida dentro da organização.
No caso das outras empresas clientes da Empresa X entrevistadas buscouse como referência empresas atuantes dentro do mercado nacional, com
importância dentro da cadeia produtiva brasileira e que possuíssem algum tipo de
gestão de SMS estabelecido em suas operações.
Os clientes da Empresa X são; empresas de médio e grande porte
fornecedoras de partes para os maiores fabricantes de automóveis e bens duráveis
do mercado e empresas produtoras destes bens.
É uma condicionante do mercado que, para o fornecimento de partes, as
empresas produtoras possuam um sistema de gestão, sendo este um requisitos dos
próprios sistemas de Gestão das montadoras ou dos fabricantes de bens duráveis.
3.7.1 Empresa X – Utilizada como modelo
Historicamente o segmento de petróleo e gás é um dos que mais tem
investido na busca da melhoria no desempenho de SMS. De acordo com Mill (1992),
nas décadas de 1970 e 1980, a indústria conseguiu um considerável sucesso na
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redução do número de acidentes, devido à maciça aplicação de medidas de
melhorias técnicas nos processos produtivos e à adoção de medidas de segurança
mais efetivas (THEOBALD; LIMA, 2007).
A Empresa X selecionada com o modelo é uma multinacional do ramo
petrolífero com mais de 80.300 funcionários (dados de 2010) e atuando na área de
exploração e distribuição de derivados de petróleo. Possui mais de 100 anos de
existência e é reconhecida como uma das cinco maiores empresas do mundo pela
revista Fortune em sua avaliação (FORTUNE GLOBAL, 2010).
Ativa em mais de 80 países, participa direta e indiretamente nas maiores
economias globais com representantes, distribuidores ou representações em grande
parte dos países do globo, podendo ser citado como exemplo: Botsuana, Eslovênia,
Cazaquistão, Chipre, Colômbia, México, Namíbia, Paquistão, Tailândia, Turquia,
Vietnã, Zâmbia e Zimbábue.
As principais atividades da Empresa X são exploração, produção e transporte
de gás e petróleo, produção e venda de combustíveis e derivados e produção de
energia limpa como biocombustíveis, energia solar e eólica.
No Brasil a Empresa X conta com mais de 4500 funcionários distribuídos nas
seguintes áreas de atuação: 230 em lubrificantes, 170 em combustível para
aeronaves, 3.000 em biocombustíveis e 400 em exploração de petróleo, tendo suas
sedes no Rio de Janeiro e São Paulo e com atividades em praticamente todo o
território brasileiro.
As operações da Empresa X, em 2009, movimentaram 239 bilhões de dólares
e foram investidos, no mesmo ano, 106,8 milhões de dólares em empreendimentos
voltados para a área ambiental e para as comunidades mais necessitadas (website
da Empresa X)4.
Dentro da Empresa X, há mais de 10 anos, encontra-se implantado um
sistema efetivo de gestão SMS sendo as premissas “Nenhum Acidente, Nenhum
dano às pessoas, Nenhum dano ao Meio Ambiente”, as bases para quaisquer
atividades da empresa.
A Empresa X faz uso de softwares específicos para a Gestão de SMS que
registram mundialmente todos os desvios relacionados às atividades de seus
colaboradores e contratados nas áreas da Segurança, Meio Ambiente e Saúde, para

4

O nome da Empresa X não pode ser citado
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posteriormente monitorar as diretrizes que são tomadas, e as ações preditivas e
preventivas em níveis de atuação local e se necessário global.
A área de SMS é considerada uma área estratégica para a Empresa X e no
Brasil há duas linhas de coordenação, uma regional, focada nas políticas e
requisitos corporativos, e outra local, focada nos requisitos específicos de cada área
onde atua. O trabalho dos gestores de SMS é conciliar as determinações
corporativas com as peculiaridades regionais, levando-se sempre em consideração
o fator humano como o balizador para a efetividade do processo.
As métricas de desempenho na área de SMS são claras, comunicadas
regularmente e fazem parte dos indicadores de desempenho de todos os
colaboradores. Independente do nível hierárquico, todos dentro da Empresa X
possuem compromisso formal com a melhoria do desempenho nas questões de
SMS, o que se evidencia por meio dos contratos de desempenho de cada
colaborador, no qual estão inseridos além dos objetivos de trabalhos, os objetivos de
SMS.
Os colaboradores da Empresa X passam por um extenso programa de
integração que envolve treinamentos referentes ao Código de Conduta, nos
processos de gestão e de Qualidade e em Segurança, Saúde e Meio Ambiente.
Nesse processo de integração são esclarecidas as prioridades da Empresa X
(Pessoas, Meio Ambiente, Ativos e Clientes) e também é reforçada a ideia que
qualquer um dentro da Empresa X tem autoridade para interromper um trabalho que
não seja seguro.
Regularmente são realizados treinamentos de reforço com todos os
colaboradores e dentro do Contrato de Desempenho de cada colaborador há
requisitos que visam estabelecer claramente, o que todos os colaboradores devem
seguir as determinações da empresa no que se refere aos seus processos de
trabalho e a sua política interna.
O não atendimento dos requisitos do Contrato de Desempenho afetam
diretamente o valor a ser recebido pelos colaboradores da Empresa X pela
participação nos resultados da empresa.
Uma síntese destas informações é apresentada no item 3.1 como justificativa
de escolha da Empresa X como empresa modelo deste estudo.
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3.7.2 As empresas clientes da Empresa X pesquisadas
As outras empresas pesquisadas pertencem a carteira de clientes da
Empresa X, visitadas regularmente pelos seus representantes e onde são utilizados
os produtos fabricados pela Empresa X.
Esses clientes possuem significativa participação no mercado nacional e
sistemas de gestão implantados. Além disso, por suas empresas serem objeto de
auditorias regulares, procuram manter seus colaboradores envolvidos nas metas e
objetivos do negócio.
O contato com a pessoa da empresa que respondeu ao questionário deu-se
por meio do representante da Empresa X que foi orientado pelo autor a buscar um
gestor de nível intermediário com cargo de supervisor ou coordenador e não uma
pessoa da área de HSSE (Técnico ou Engenheiro de Segurança, Médicos ou
Enfermeiros ou Gestores ambientais e de Qualidade), nem da área da alta liderança
(Diretores ou Gerente de maior escalão) e nem do pessoal operacional (operadores
de máquinas e trabalhadores da produção).
Os líderes contatados são geralmente responsáveis por áreas tais como
manutenção, gestão de contratos de terceiros, gerenciamento de área produtivas,
gestão de áreas técnicas ou de equipamentos, gestão da aplicação de novos
produtos, entre outros. Estes líderes são o contato direto com os representantes
externos de outras empresas, provendo aos mesmos as informações necessárias
quanto aos processos produtivos e sistemas de gestão de suas empresas.
As empresas entrevistadas atuam em diversas áreas de mercado, possuem
uma participação importante na comunidade onde estão sediadas e enfrentam a
competitividade de seus concorrentes, formando assim um quadro muito consistente
com as características principais que as empresas necessitam ter para poderem se
sustentar no mercado atual.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir têm-se os resultados da análise das respostas apresentadas pelos
entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X e pelos colaboradores da
Empresa X.

4.1 Variáveis utilizadas
As variáveis utilizadas neste trabalho são alguns dos principais indicadores
dos sistemas de gestão de SMS e das ferramentas relacionadas à execução e
manutenção do Sistema (Quadro 2).
Ao tratar-se de meio ambiente, do patrimônio da empresa, dos clientes e das
pessoas, deve-se, também, ter em mente todo o processos de manutenção,
resposta a emergências e prioridades que a empresa adota nas suas tomadas de
decisões e na preparação de suas estratégias.
É importante estar consolidado dentro dos processos corporativos de gestão
as ações de comunicação e discussões regulares sobre o sistema de gestão SMS,
garantir que as ações definidas para a correção de desvios e as mudanças
relacionadas à melhoria contínua permaneçam sendo parte do dia a dia de todos os
trabalhadores e também ter implementado indicadores de desempenho da área de
SMS, individuais e corporativos.
Outro ponto importante é identificar como a empresa garante que os
colaboradores estejam informados quanto aos objetivos da empresa e quanto os
mesmos estão inseridos dentro da Cultura Corporativa. Este tipo de envolvimento
muitas vezes se dá por meio dos treinamentos corporativos que devem ter cobertura
e abrangência suficientes para não deixar dúvidas quanto à maneira que a empresa
opera.
O papel das lideranças é fundamental para se consolidar todo este processo,
podendo avaliar, por meio do comprometimento destes líderes, o quanto de
resultado efetivo a empresa está tendo como retorno dos seus esforços. As
lideranças dentro de um sistema de SMS devem ser proativas, integrativas, capazes
de ouvir seus liderados e de prover as soluções necessárias, na velocidade
desejada pela empresa.
As referências no mercado de sistemas modelos de gestão de SMS servem
tanto como fator multiplicador de boas práticas como de estímulo para melhoria dos
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sistemas já existentes, fazendo com que os colaboradores consigam enxergar quais
processos precisam ser melhorados e quais processos são exemplos de sucesso e
boas práticas que mereçam ser compartilhadas com os colaboradores de outras
empresas. Os resultados das variáveis descritas a seguir foram apresentados nos
itens 5.1.1 ao 5.1.10.

Variáveis utilizadas
Variável

Descrição

4.2.1 - p. 56

Fator prioritário para a tomada de decisões

4.2.2 - p. 58

Atuação em caso de emergência

4.2.3 - p. 61

Eficácia das medidas preventivas

4.2.4 - p. 63

Esforços para evitar acidentes ambientais

4.2.5 - p. 64

Inserção do trinômio SMS na empresa

4.2.6 - p. 66

Treinamento em SMS

4.2.7 - p. 69

Governança

4.2.8 - p. 70

Avaliação da imagem da empresa quanto ao seu sistema de SMS

4.2.9 - p. 72

Oportunidades de melhoria

4.2.10 - p. 75 Área de melhor desempenho
4.2.11 - p. 76 Espaço aberto para comentários dos entrevistados
4.2.12 - p. 76 Resultados mais significativos e outros comentários da Empresa X
4.2.13 - p. 77

Resultados mais significativos e outros comentários dos entrevistados das
outras empresas clientes da Empresa X

Quadro 2 – Variáveis utilizadas.
Fonte: Elaborado pelo autor

58

4.2 Comparativo das respostas dos entrevistados das outras empresas clientes da
Empresa X e Empresa X

Os dados a seguir são referentes aos questionários respondidos pelos
entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X e pelos colaboradores da
Empresa X. Os mesmo foram analisados individualmente e ilustrados em gráficos a
fim de embasar os comentários referidos.
As figuras 7 a 16 apresentam, para cada questão, os resultados obtidos das
respostas para os grupos de entrevistados das outras empresas e da Empresa X,
uma análise individual das respostas das outras empresas e da Empresa X e uma
comparação entre estas respostas seguida de uma análise do contexto.

4.2.1 Fator prioritário para a tomada de decisões
A Figura 7 apresenta a distribuição, em porcentagem, da resposta dada por
cada um dos entrevistados referente à ordem de importância dos itens citados para
a tomada de decisão na empresa em caso emergência.

Figura 7 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes
da Empresa X e a Empresa X: Fator prioritário para a tomada de decisões.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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a) Outras empresas clientes da Empresa X
Nos processos de integração, do ponto de vista dos entrevistados das outras
empresas, 56% consideram as pessoas como fator prioritário na tomada de
decisões. Outro dado importante, que deve ser destacado é que 25% desses
entrevistados colocam os clientes como o fator mais importante na tomada de
decisões. Ou seja, os valores relacionados ao meio ambiente ou ao patrimônio da
empresa para esses entrevistados devem ser considerados somente depois de
atendidas as necessidades do cliente.
Tomando-se como referência a visão atual das corporações, na qual os
valores relacionados às pessoas, ao meio ambiente ou ao patrimônio da empresa
são pilares do sucesso das estratégias corporativas, pode-se considerar que o
padrão de prioridade, relacionado ao meio ambiente e ao patrimônio da empresa,
apresentado pelos entrevistados das empresas clientes da Empresa X não está
alinhado com os conceitos atuais.

b) Empresa X
Como é evidenciado na Figura 7, 88% dos entrevistados da Empresa X
consideram que as pessoas são o fator prioritário dentro do processo de tomada de
decisões em casos de emergência, conforme definido pelas políticas internas da
Empresa X, sendo os clientes considerados como última prioridade nesse processo.
Nos processos de integração da Empresa X, é apresentada aos
colaboradores a ordem das prioridades que devem ser consideradas em um
processo de decisão por ocasião de uma situação de emergência. O objetivo desta
comunicação é alinhar o entendimento dos processos nessas situações, baseado
nas prioridades definidas pela empresa (Pessoas, Meio Ambiente, o Patrimônio e os
Clientes).
Esses critérios foram definidos com base no risco que cada uma dessas
prioridades pode representar para as pessoas e para a operacionalidade da
Empresa X.
Considerando-se que manter a integridade da empresa é imprescindível para
poder atender aos clientes, pode-se evidenciar, pelas respostas obtidas, que dentro
dos processos da Empresa X os colaboradores estão em sua grande maioria
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alinhados com a política da empresa e demostrando esforços para que ocorra a
implementação de uma Cultura Corporativa.

c) Comentários
No que tange o fator prioritário para a tomada de decisão em situação de
risco, abordado na questão 1 do questionário, 56% dos entrevistados das outras
empresas clientes da Empresa X acreditam que em uma situação de emergência, as
pessoas são o critério preponderante para a tomada de decisão, seguidos dos
clientes, meio ambiente e por último o patrimônio da empresa.
Já para a Empresa X, que considera que o maior valor que uma empresa
pode ter e deve priorizar é a vida de seus colaboradores esse índice atinge 88%,
seguido dos ativos e do meio ambiente. Importante salientar que nessa escala de
hierarquia de atendimento nas questões emergências os clientes não foram citados
como prioridade principal por nenhum dos colaboradores da Empresa X.
A cultura corporativa é um instrumento fundamental para o sucesso das
organizações (Molenaar et al, 2002), ela deve estar clara e estabelecida e suas
prioridades devem ser de conhecimento de todos.
Ao fazer a análise das respostas, com base nas prioridades estabelecidas e
divulgadas dentro da Empresa X, onde é deixado claro para os colaboradores que
para a tomada de qualquer decisão em situação de risco devem ser considerados
prioritariamente as pessoas, posteriormente as questões ambientais, os ativos e a
marca da empresa e após estas etapas os clientes, identifica-se que dentro dos
princípios estabelecidos, os colaboradores da Empresa X encontram-se, em sua
grande maioria, alinhados.
Para os entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X este tipo
de conceito ainda não está claramente sedimentado e ainda não existe uma ordem
clara de atuação.

4.2.2 Atuação em caso de emergência
Representa se a empresa deixa claro aos seus colaboradores qual o canal de
atendimento para casos de emergências nas áreas, ambiental, de segurança do
trabalho ou de problemas de saúde com funcionários.
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Figura 8 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes
da Empresa X e a Empresa X: Atuação em caso de emergência.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
Nos dados dos entrevistados pode-se constatar que 64% sabem plenamente
como agir em caso de emergências e 36% não possuem conhecimento pleno de
como agir ou não sabem como proceder nestes casos (Figura 8).
Levando-se em consideração que em uma situação de emergência o fato de
não saber como agir de forma correta pode colocar em riscos os valores principais
das empresas (pessoas, meio ambiente e patrimônio), pode-se dizer que
praticamente um terço dos entrevistados está exposto, de alguma forma, a estes
tipos de risco.

b) Empresa X
Nos resultados obtidos, 81% dos colaboradores conhecem e sabem como
proceder em casos de emergência, não existindo entre os entrevistados ninguém
que não tenha algum conhecimento sobre como proceder nestas situações (Figura
8).
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Em casos de emergência uma resposta rápida e efetiva com processos de
atendimento claros para todos os colaboradores pode ser um fator que irá influenciar
no resultado desejado.
Dentro da Empresa X existe um programa regular de treinamento que envolve
a alta direção, liderança e colaboradores da empresa onde são realizados
treinamentos simulados, baseado em situações de emergência que efetivamente
podem ocorrer.

Além

desses

treinamentos

simulados,

são

comunicados

regularmente os processos internos para atendimento de emergências e existe uma
obrigatoriedade de todos os colaboradores comunicarem situações de quase
incidente, que são identificadas para que sejam tomadas as ações mitigatórias.
O resultado obtido evidencia como os processos adotados pela Empresa X,
para a conscientização e envolvimento dos colaboradores para uma atuação clara
nos processo de atendimento às emergências têm sido efetivos, garantido que a
resposta a estas situações esteja alinhada com as expectativas da empresa,
configurando, assim, um processo dentro da Cultura Corporativa.

c) Comentários
Um dos motivos pelo qual à mudança cultural muitas vezes falha em se
consolidar é que as novas situações na companhia são desconhecidas pelos
colaboradores. Se esta situação é adicionada às crenças existentes, tais como a
crença de que a situação atual é tão boa e dentro do esperado, então há pouca
necessidade real de se mudar a situação atual e o fracasso é quase certo
(HUDSON, 1999).
Nos casos de emergência tratados na questão, 64% dos entrevistados das
outras empresas clientes da Empresa X disseram saber plenamente qual o canal
dentro da empresa deve ser acionado, enquanto na Empresa X, 81 % afirmaram
saber plenamente o que devem fazer em todos os casos de emergência. Não houve
referência sobre o desconhecimento de como proceder nestes casos.
Levando em consideração que uma situação de emergência, qualquer que
seja, necessita de uma resposta rápida e efetiva, pode-se dizer que esse indicador
mostra que existe espaço para melhoria na questão da divulgação dos
procedimentos para estes casos, quando nos referimos aos resultados obtidos
referentes às outras empresas clientes da Empresa X entrevistadas.
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4.2.3 Eficácia das medidas preventivas
O gráfico da Figura 9 representa o nível de transparência e a efetividades
das ações tomadas para a mitigação de causas raízes de acidentes envolvendo os
colaboradores.

Figura 9 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes
da Empresa X e a Empresa X: Eficácia das medidas preventivas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
Os números obtidos com relação à credibilidade das ações mitigatórias,
dentro das empresas clientes da Empresa X onde os entrevistados trabalham,
demonstram que pouco mais da metade deles acredita que as ações tomadas são
efetivas.
Tem-se também um número de 6% dos entrevistados que acreditam que as
ações tomadas são suficientes para evitar que este incidente volte a ocorrer. Isso é
preocupante, pois demonstra que, ou a empresa não tem transparência em seus
processos, ou não deixa os colaboradores confortáveis em relação às ações que
estão sendo tomadas. Mesmo que os esforços despendidos não representem as
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reais necessidades de mudança, eles são essenciais para a minimização ou
eliminação das ocorrências.

b) Empresa X
Dentro da Empresa X, 69 % dos colaboradores acreditam que são tomadas
medidas efetivas para eliminação das causas raízes dos acidentes relacionados às
pessoas, seguidos de 31 % que acreditam que as ações são tomadas em parte e
podem voltar a ocorrer. Outro ponto que deve ser destacado é que nenhum
entrevistado mencionou que acredita que o incidente possa efetivamente se repetir;
o que, no mínimo, evidencia que existe uma credibilidade de que algum tipo de ação
será tomada pela empresa para que as causas que levaram ao incidente sejam
eliminadas (Figura 9).
Na Empresa X as ações para a mitigação de riscos são obrigatoriamente
reportadas e registradas, sendo que os responsáveis pelas ações de eliminação dos
riscos são claramente definidos e as conclusões das ações passam a fazer parte
dos objetivos de trabalho dos designados. Isso garante que o incidente não volte a
acontecer caso as medidas adotadas para eliminação tenham sido adequadamente
definidas e aplicadas.

c) Comentários
As respostas dadas à questão 3 do questionário, que procura verificar o nível
de confiança que os colaboradores têm em relação a não ocorrência de um novo
acidente similar, mostram que apenas um pouco mais da metade dos entrevistados
das outas empresas clientes da Empresa X (55%) acredita que a empresa atua
efetivamente de forma a eliminar ou mitigar as causas de ocorrência de acidentes
dentro das empresas. Apenas 6% acreditam que os mesmos incidentes podem
voltar a ocorrer.
Em contrapartida, na Empresa X, esse número sobe para 69%. Pode ser um
índice não muito alto, mas quando se verifica que nenhum colaborador da mesma
assinalou acreditar que o mesmo incidente volte acontecer, pode-se admitir que há
um processo estabelecido dentro da Empresa X que, se não está atuando
efetivamente de forma a mitigar estes riscos, pelo menos é visto como uma
ferramenta atuante na questão.
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4.2.4 Esforços para evitar acidentes ambientais
A Figura 10 apresenta como o colaborador enxerga o nível de
comprometimento da empresa com as questões ambientais.

Figura 10 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes
da Empresa X e a Empresa X: Esforços para evitar acidentes ambientais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
Nessa questão os números demonstram que, apesar de não ser na sua
totalidade, há esforços claros para atender aos requisitos ambientais. Nenhum dos
entrevistados considerou que na empresa onde trabalha os esforços para se evitar
acidentes ambientais é inexistente.
Como citado, apesar de não apresentar um indicador alto de atendimento à
questão, pode-se dizer que esse processo encontra-se encaminhado e em vias de
sedimentação no âmbito das políticas internas das empresas entrevistadas.

b) Empresa X
Na Empresa X, assim como a segurança das pessoas, as questões
ambientais têm destaque e fazem parte das discussões e dos planos de negócios. A
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porcentagem de 88% de pessoas da Empresa X (Figura 10) que consideram que a
empresa está comprometida com as questões ambientais demonstra que os
esforços para comunicação e envolvimento dos colaboradores com as políticas para
esta área estão bem definidas e claras, o que também é demonstrado pelo índice de
0% de pessoas que acreditam que a empresa não se preocupa com as questões
ambientais.

c) Comentários
Quanto às respostas para questão 4, referente a acidentes ambientais, 46%
dos entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X que responderam os
questionários acreditam que a empresa onde trabalham dedica os esforços
necessários para evitar danos ao meio ambiente.
A Empresa X apresentou um índice de 88% de respostas na opção em que
“não se medem esforços para preservar o meio ambiente” e também não houve
registros que indiquem a ausência de preocupação com as questões ambientais por
parte da mesma.
É interessante também verificar que não foi feito nenhum registro de que
houvesse uma empresa sem foco na questão ambiental.

4.2.5 Inserção do trinômio SMS na empresa
A Figura 11 apresenta, na visão do colaborador, como as questões de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde são gerenciadas dentro da empresa e em que
condição esses tópicos são discutidos nas reuniões de trabalho e inseridos no
desenvolvimento de projetos, nos procedimentos de trabalho e nas decisões das
lideranças.
Uma organização que concentra os seus esforços em mudar práticas não
esta efetivamente fazendo com que ocorra uma mudança de.valores (Hopkins,
2002), para que isto ocorra é necessário ir além das mudanças organizacionais e
sim buscar mudar o comportamento das pessoas.
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Figura 11 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas
clientes da Empresa X e a Empresa X: Inserção do trinômio SMS na empresa.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
Não chega a metade o número de entrevistados que consideram que as
questões de Segurança, Meio Ambiente e Saúde fazem parte das discussões do dia
a dia de suas empresas e com os resultados obtidos para as outras respostas podese dizer que estas questões são tratadas de forma mais ou menos consistente.
O que chama a atenção é a razão de 6% entre os entrevistados que
considera que essas questões não estão inseridas na rotina de suas atividades, fato
preocupante, pois, expressa que as empresas não enxergam a necessidade de ter
essas questões incorporadas em suas decisões e processos, não estando alinhadas
com as práticas do mercado (Figura 11).

b) Empresa X
Com 96% de concordância por parte dos colaboradores, esse com certeza é
um indicador de que existe uma cultura de Gestão de SMS dentro da Empresa X, e
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que essas cultura está disseminada e faz parte da rotina dos colaboradores (Figura
11).

c) Comentários
De acordo com as respostas, 6% dos entrevistados colaboradores das
empresas clientes da Empresa X acreditam que nas empresas onde trabalham as
questões relacionadas à Segurança, Meio Ambiente e Saúde não fazem parte da
rotina de decisões nos trabalhos e projetos desenvolvidos e o melhor índice obtido
entre os entrevistados colaboradores das empresas clientes da Empresa X foi de
43%.
Já na Empresa X, 96% dos entrevistados consideram que a Gestão de SMS
encontra-se inseridas na rotina da empresa.
As questões de SMS devem fazer parte do dia a dia das discussões para
garantir que qualquer desvio ou oportunidade de melhoria seja identificado e que as
ações necessárias sejam tomadas.
A cultura de segurança evoluiu gradualmente em resposta às condições
locais, aos eventos passados, ao caráter da liderança e do humor da força de
trabalho (REASON, 1998). Um comportamento proativo deve estar profundamente
inserido na Cultura Corporativa da empresa, pois, é uma garantia de que o sistema
de gestão está mantendo-se alinhado às politicas corporativas e alinhando-se às
novas necessidades.

4.2.6 Treinamento em SMS
Representa a percepção dos colaboradores em relação ao nível de
treinamento recebidos pelos mesmos de forma a poder colaborar efetivamente com
as áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
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Figura 12 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas
clientes da Empresa X e a Empresa X: Treinamento em SMS.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
Considerando que os treinamentos desempenham um papel importante na
disseminação das questões de SMS, no alinhamento da Cultura Corporativa e na
sedimentação dos processos de trabalho alinhados com os objetivos corporativos,
apenas 49% de entrevistados consideraram estar adequadamente treinados e
preparados para essas atividades, sendo um indicador de que os esforços
despendidos nessa etapa não estão atingindo metade da população da empresa.
Atentar que 3% dos entrevistados consideram que não receberam o
treinamento necessário é um indicativo de que a corporação onde estão inseridos
não tem se dedicado a essas questões, ou que os esforços não estão alinhados com
as necessidades reais dos entrevistados (Figura 12).

b) Empresa X
Os treinamentos são uma ferramenta importante para a divulgação da política
corporativa, manutenção da Cultura Corporativa e manutenção das práticas e
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processos em linha com as mudanças e adequações necessárias para o
atendimento aos requisitos de mercado, necessidades sociais e determinações
legais.
É importante também que estes treinamentos sejam efetivos e produzam o
resultado desejado; neste ponto temos 77% de colaboradores da Empresa X que
consideram receber o treinamento necessário e os estes são aplicáveis ao seu dia a
dia. Outra questão importante é a de que nenhum colaborador dessa empresa
considera não ter recebido o treinamento necessário (Figura 12).

c) Comentários
Na questão dos treinamentos necessários para que os colaboradores
desempenhem uma boa gestão de SMS, 49% dos entrevistados das outras
empresas clientes da Empresa X disseram que receberam todos os treinamentos
necessários e que estão preparados. O restante não recebeu o treinamento
necessário, não aplica o que aprendeu ou recebeu apenas parte daquilo que
considera importante para poder haver uma gestão efetiva de SMS.
Na Empresa X tem-se 77% dos colaboradores entrevistados que se
consideraram devidamente treinados e não houve indicações de não recebimento de
treinamento.
A comunicação permite que pessoas, atividades, processo e sistemas
interajam com o mesmo proposito e interagindo entre si para atingir os objetivos de
SMS (Vecchio, 2007), e também é um fator importante para a disseminação da
Cultura Corporativa.
Tendo-se como premissa a necessidade da devida preparação dos
colaboradores para que os mesmos possam compreender e dar sua parcela de
contribuição para o sistema de gestão, quando se tem índices baixos da percepção
de preparação dos colaboradores, pode-se dizer que o sistema de gestão ainda não
está totalmente maduro e que não foi incorporado à cultura da empresa.

4.2.7 Governança
O gráfico da Figura 13 apresenta como os colaboradores veem o
comprometimento de suas lideranças em relação aos problemas na área de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
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Figura 13 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes
da Empresa X e a Empresa X: Governança.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
Nessa questão, na percepção dos colaboradores das outras empresas
clientes da Empresa X, tem-se 61% de líderes que dedicam atenção às questões de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Isto é um bom sinal, pois, as lideranças são os
principais responsáveis por manter os subordinados alinhados aos preceitos
propagados e por fazer com que estes requisitos estejam inseridos na rotina e
estejam alinhados à Cultura Corporativa (Figura 13).
Ao ser identificado que 6% das lideranças ouvem, mas não tomam nenhuma
ação, ou mesmo que 3% não dão atenção para essas questões, fica claro que nas
corporações onde estas lideranças estão inseridas ainda não existe uma Cultura
Corporativa efetiva, voltada para a gestão de SMS.

b) Empresa X
Os líderes são os principais disseminadores da Cultura Corporativa, pois suas
determinações e exemplos são os balizadores para as ações de seus subordinados.
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Dentro da Empresa X está bem estabelecida a participação dos líderes nesse
processo, o que se pode ser exemplificado por meio do índice de 100% de atenção
que os líderes dedicam às questões de SMS, conforme a visão de seus
subordinados.

c) Comentários
Os entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X responderam
que seus líderes têm níveis variados de comprometimento com as questões de
SMS, mas existe uma parcela de 9% destes líderes que não demonstram ter uma
atuação efetiva nas questões de SMS.
Já na Empresa X, 100% das lideranças mostraram seu comprometimento
com estas questões, o que exemplifica de uma forma muito consistente que os
principais multiplicadores encontram-se efetivamente envolvidos com o sistema de
gestão de SMS.
A relevância que a segurança adquire dentro de qualquer organização é
largamente determinada pelas decisões escolhas feitas no nível organizacional, e
que começa a tomar forma, isto é, a se manifestar, no nível organizacional
(Guldenmund, 2007), comparando os resultados, fica evidente que existe um bom
espaço para melhoria entre os entrevistados das outras empresas clientes da
Empresa X e que a liderança precisa ter de maneira clara o quão fundamental é seu
papel neste processo.

4.2.8 Avaliação da imagem da empresa quanto ao seu sistema de SMS
O gráfico da Figura 14 apresenta o nível em que o entrevistado coloca a
própria empresa quando comparada com as outras empresas do mercado as quais
ele tem conhecimento que possuem um gerenciamento de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde.
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Figura 14 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes
da Empresa X e a Empresa X: Avaliação da imagem da empresa quanto ao seus sistema de
SMS.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
Quando é pedido para se comparar o desempenho de SMS da empresa do
entrevistado colaborador da empresa cliente da Empresa X com outras empresas do
mercado, apenas 27% consideram que o desempenho de sua empresa supera o
nível das outras empresas do mercado.
No restante tem-se 21% que desconhecem a atuação das outras empresas,
12% que se consideram abaixo das outras empresas do mercado e a maioria dos
entrevistados acredita que está no mesmo nível das outras empresas das quais
possuem conhecimento sobre os processos de gestão de SMS (Figura 14).

b) Empresa X
Dentre os colaboradores da Empresa X, 80% acreditam que a empresa
encontra-se em um nível superior às outras empresas do mercado quanto ao
gerenciamento de SMS (Figura 14). Esta visão é um claro reflexo do resultado
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encontrado nas outras questões respondidas e está em concordância com as
politicas preconizadas na Cultura Corporativa da Empresa X.
Podemos verificar que os colaboradores da Empresa X são envolvidos nas
questões de SMS por meio de treinamentos, a liderança é focada no atendimento a
essas questões e ações são direcionadas para o atendimento aos pontos de
melhoria, fazendo com que exista dentro da corporação um clima evidenciado de
participação e de comprometimento com os requisitos das políticas de SMS.

c) Comentários
Quando solicitado aos entrevistados que realizassem uma autoavaliação na
questão da gestão de SMS com base em seus conhecimentos da atuação de outras
empresas do mercado nestas áreas, 40% dos entrevistados das outras empresas
clientes da Empresa X consideram-se no mesmo nível que as outras empresas, 27%
acreditam que estão melhores e 12% acreditam que estão em um nível inferior. Um
ponto que chamou atenção foi o fato de 21% desconhecerem a atuação de
empresas do mercado na área de SMS (Figura 14).
Já na Empresa X 81% dos colaboradores consideram-se acima dos padrões
do mercado e cabe citar que 4% dos entrevistados consideraram-se abaixo dos
padrões do mercado, o que talvez possa ser justificado devido a um grande acidente
ambiental que ocorreu recentemente com a Empresa X.
Conhecer as boas práticas de mercado auxilia a empresa a estar alinhada
com seus concorrentes e a atuar de forma mais homogênea com o que já é
consagrado como agregador de valor aos processos e à imagem e cultura da
corporação. A falta de referências pode acarretar a repetição dos erros cometidos
pelas outras empresas em processo mais adiantado e num consequente desperdício
de esforços.
É importante que exista esta troca de conhecimento na área de SMS que não
é uma área competitiva em termos de mercado para as empresas, mas sim uma
área que agrega valor a todos os processos da empresa e à sociedade de uma
forma geral.

4.2.9 Oportunidades de melhoria
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O gráfico da Figura 15 representa, na percepção dos entrevistados, quais as
áreas da empresa onde ele trabalha precisam ser melhoradas.

Figura 15 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas
clientes da Empresa X e a Empresa X: Identificação de pontos fracos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
O meio ambiente, com 48% das respostas, destacou-se como sendo a
área onde os entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X acreditam
que seja necessário existir um processo de melhoria dentro das empresas (Figura
15), porém é importante destacar que a maioria das empresas estudadas possuem
sistemas de gestão ambiental ou fazem gestão dos seus resíduos, mas na visão dos
entrevistados ainda existe espaço para outras ações.

b) Empresa X
A questão da Saúde dentro da Empresa X foi evidenciada como uma área de
oportunidade de melhoria no processo de gestão SMS por 68% dos colaboradores.
Normalmente na Empresa X as questões de Saúde estão vinculadas ao atendimento
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dos requisitos legais, não existindo um processo claro de melhoria contínua que
envolva todos os colaboradores como é praticado nas áreas de segurança e meio
ambiente. Na Empresa X, as possibilidades de melhoria na área de saúda ainda
estão vinculadas a ações localizadas como massagens semanais, eventuais
atividades externas com os colaboradores e esporádicos treinamentos com
especialistas da área de saúde.

c) Comentários
Nesta questão têm-se pontos bem distintos, para os entrevistados das outras
empresas clientes da Empresa X a área de meio ambiente precisa ser melhorada
enquanto para os colaboradores da Empresa X, a área de saúde deve ter sua
atuação melhorada.
Como trata-se da percepção dos entrevistados, não é necessário entrar em
detalhes de qual priorização deveria ser dada, mas pode-se concluir que, face ao
meio ambiente ser uma questão em alta tanto pela sociedade como para as
atividades das empresas, isto possa refletir na maneira como os colaboradores das
outras empresas desejariam que fosse este processo.
Já na Empresa X, como a questão do meio ambiente está efetivamente
inserida no contexto de trabalho, isto acaba por fazer com que a saúde seja vista
como a próxima área de foco de melhoria dentro dos sistemas de gestão de SMS.

4.2.10 Área de melhor desempenho
O gráfico da Figura 16 apresenta, na percepção dos entrevistados, as áreas
onde ele acredita que a empresa possua melhor desempenho.

77

Figura 16 – Comparativo entre as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes
da Empresa X e a Empresa X: Identificação de pontos fortes
Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Outras empresas clientes da Empresa X
A Segurança do Trabalho é considerada uma área em que os entrevistados
das outras empresas acreditam possuir um melhor desempenho. Nas demais áreas
observa-se uma quase proporcionalidade nas respostas (Figura 16).

b) Empresa X
A área de Segurança do Trabalho foi considerada, na percepção dos
colaboradores da Empresa X, como a área de melhor desempenho com 67% dos
entrevistados sinalizando isso.

c) Comentários
Nessa questão existe uma concordância entre as respostas dos entrevistados
de outras empresas clientes da Empresa X e os colaboradores da Empresa X, em
que ambos dizem que a área de Segurança de Trabalho é a área de melhor
desempenho.
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Isto pode ser originado pela proximidade que os técnicos e engenheiros de
segurança têm das atividades operacionais no caso dos entrevistados das outras
empresas clientes da Empresa X. Já no caso da Empresa X é devido ao forte
conceito e presença que a área de HSSE, denominação que recebe á área de SMS
na Empresa X, tem em todas as atividades da empresa.

4.2.11 Espaço aberto para comentários dos entrevistados
Ao questionar qual empresa você citaria como referência de excelência na
Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança e qual comentário o entrevistado
gostaria de mencionar, pode-se, com base nas respostas das perguntas
dissertativas 11 e 12, e face à própria característica das mesmas, concluir que não
existe um padrão claro de referência em termos de exemplo de gestão e que a visão
quanto a esse assunto está restrita, muitas vezes, ao universo que é apresentado ao
entrevistado (Quadro 3).
Não foi evidenciado nada de significativo ou que estabelecesse um padrão de
referência para este trabalho nas respostas dadas conforme pode ser verificado nos
anexos F e G.
Respostas dos Questionários da Empresa X
Número do questionário

1

2

3
4
5
6
Resposta
Resposta
General
Volvo
Castrol
em
Du pont
em
Eletric
branco
branco
12
13
14
15
16
17
11 – Qual empresa você citaria como
Grupo Resposta
referência de excelência na Gestão
BP Shell
Du Pont
Du Pont Acelormit
em
Du Pont
de Saúde, Meio Ambiente e
Exxon
al
branco
Segurança ?
23
24
25
26
Resposta Resposta
em
em
BP
Du Pont
branco
branco

7

8

9

Dow
Du Pont
Du pont
Chemical
18

19

Castrol

Natura

10

11

Castrol

Du Pont

20

21
22
Resposta
Vale do
Du Pont
em
Rio Doce
branco

Respostas dos questionários dos colaboradores dos clientes da Empresa X
Número do questionário

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GM /
Ferrari
Não
Agco /
Grupo
Grupo
Não
Gerdau
Randon Petrobrás
Petrobrás
Stihl
Itália
conheço
MWM
Randon Randon
conheço
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11 – Qual empresa você citaria como Resposta Resposta
Resposta
Kraft
Resposta
Marilam
Fundição
referência de excelência na Gestão
em
em
Votorantin
em
Foods
em
Du pont
Bosch
Castrol
alimentos
Tupy
de Saúde, Meio Ambiente e
branco
branco
branco
Brasil
branco
Segurança ?
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Resposta Resposta
Gerdau
Resposta
Arcelor
Mercedez
ZM
em
em
Aço
Samarco
em
Alumar Petrobrás MWM
Benz
Mital
branco
branco
Minas
branco

Quadro 3 - Empresas de referência.
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.12 Resultados mais significativos e outros comentários da Empresa X
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Os colaboradores da Empresa X demonstraram, a partir da análise das
respostas, que possuem uma Cultura Corporativa alinhada, sedimentada e voltada
para a gestão de SMS, o que pode ser evidenciado em seis das sete questões de
múltipla escolha (perguntas 2 a pergunta 8) voltadas para a análise do sistema e que
tiveram o índice de 80% ou mais em uma mesma resposta.
Também quando se considera as condições mais baixas de não atendimento
aos requisitos argumentados, em seis casos das mesmas sete perguntas tem-se um
índice de 0%, ou seja, nesses seis casos indicados os entrevistados da Empresa X
não consideram que ela esteja nos níveis mais baixos de atendimento.
Um ponto importante que merece destaque é que na pergunta 7, 100% dos
entrevistados responderam que quando procuram o seu líder para relatar algum
possível problema na área de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, o mesmo ouve
com atenção e procura resolver, sendo esta resposta um indicativo muito importante
de que os líderes estão cumprindo seu papel na disseminação da Cultura
Corporativa da Empresa X e de como os mesmos estão inseridos dentro deste
processo de gestão e fazem com que a Cultura Corporativa seja disseminada para
todos os colaboradores.

4.2.13 Resultados mais significativos e outros comentários dos entrevistados das
outras empresas clientes da Empresa X

Ao analisar as respostas dos entrevistados das outras empresas clientes da
Empresa X verifica-se que alguns valores são antagônicos como, por exemplo, na
questão sobre qual a ordem de importância para tomada de decisão em uma
situação de emergência, tem-se em primeiro lugar as pessoas e em segundo lugar
os clientes, relevando as questões relacionadas ao meio ambiente e à
sustentabilidade da própria empresa a outros planos.
Nas perguntas de 2 a 8, apenas em uma delas (pergunta 4), que é voltada
para área de meio ambiente, tem-se uma razão de 0% no nível mais baixos de
atendimento e nas outras observaram-se valores de 3 à 12% indicando que uma
parte dos entrevistados considera que a empresa onde trabalha ainda tem
oportunidades de melhoria nesta área.
Na maioria das perguntas respondidas pelos entrevistados das outras
empresas clientes da Empresa X foram dadas respostas similares às da Empresa X,
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porém em razões proporcionalmente diferentes, o que indica, tomando-se como
padrão os resultados da Empresa X, que as empresas possuem uma Cultura
Corporativa voltada para a gestão de SMS. Entretanto esta cultura ainda não se
encontra estabelecida nos níveis encontrados na Empresa X.

Respostas dos Questionários da Empresa X
Número do questionário

12 – Caso queira fazer algum
comentário, por favor escreva nas
linhas abaixo.

1

2

3

Acredito que a cultura
brasileira menospreza
um pouco a seguranca,
em detrimento da
reduçào de custos e
Resposta Resposta agilidade, tonar difícil a
em
em
implementaçào de uma
branco
branco
cultura organizacional
onde isso torne uma
prioridade, ou seja, que
a segurança seja
considerada antes de
qualquer outra coisa
12

13

Resposta Resposta
em
em
branco
branco

23
24
Resposta Resposta
em
em
branco
branco

14

Resposta em branco

4

5

6

A empresa em que
trabalho apesar do
grande foco em HSSE,
preza mais a segurança
patrimonial e do
trabalho do que a saúde
Resposta Resposta
e meio ambiente. Os
em
em
treinamentos e ações
branco
branco
são muito relacionados
à segurança. Os temas
saúde e meio ambiente
são mais restritos aoas
departamentos
responsáveis
15

Resposta em branco

25

26

Resposta em branco

Resposta em branco

16

17

Resposta Resposta
em
em
branco
branco

7

8

Resposta em
branco

Resposta
em branco

18

19

Resposta em
branco

9

10

Resposta Resposta
em
em
branco
branco

20

21

11

Resposta em branco

22

Receber Semanalmente
Resposta Resposta dicas ou informações
Resposta
em
em
de segurança, meio
em branco
branco
branco ambiente e saude via email ou SMS

Respostas dos questionários dos colaboradores dos clientes da Empresa X
Número do questionário

1

2

Resposta Resposta
em
em
branco
branco

12 – Caso queira fazer algum
comentário, por favor escreva nas
linhas abaixo.

12

3

4

Resposta em branco

Resposta em branco

14

15

Resposta em branco

Resposta em branco

13

Resposta Resposta
em
em
branco
branco
23
24
Resposta Resposta
em
em
branco
branco

25

26

Resposta em branco

Resposta em branco

Quadro 4 - Comentários gerais.
Fonte: Elaborado pelo autor

5

6

7
Extenso
comentário sobre a
Resposta Resposta
importância do
em
em
estudo que está
branco
branco
sendo realizado
através desta
dissertação
16
17
18
Resposta Resposta
em
em
branco
branco
27
28
Resposta Resposta
em
em
branco
branco

Resposta em
branco

29
Resposta em
branco

8

Resposta
em branco

9

10

Resposta Resposta
em
em
branco
branco

19
20
21
Possuem
dificuldades
Resposta Resposta
de
em
em
atendimento
branco
branco
às
legislações
30
31
32
Resposta Resposta
Resposta
em
em
em branco
branco
branco

11

Resposta em branco

22

Resposta em branco

33
Resposta em branco
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4.3 Análise Integrada dos dados obtidos

Analisando-se os dados obtidos pode-se verificar que a questão da gestão de
SMS, de acordo com o ponto de vista dos entrevistados que responderam os
questionários, apresenta indicativo de que está tornando-se parte da rotina das
empresas, porém ainda existem oportunidades de melhorias.
Os funcionários são uma parcela muito importante e devem ter prioridade
dentro do processo de gestão de SMS, pois apesar de ter sido evidenciado de forma
positiva que o tema está se inserindo nas rotinas das empresas, ainda carece de
uma melhora e é citado com uma das áreas em que este desempenho precisa ser
aperfeiçoado.
Um ponto importante é que os processos de atendimento à emergência, que
devem estar claros para a grande maioria dos colaboradores, são compreendidos
por apenas 64% dos entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X,
contra 81% dos colaboradores da Empresa X que se consideram totalmente
preparados para estas situações.
Isso demonstra que, neste caso, os treinamentos aparentam não atingir a
efetividade desejada ou de certa forma não atingem às expectativas dos colaborares
quanto a sua aplicabilidade e abrangência.
As ações de mitigação ou eliminação das causas de incidentes por parte dos
gestores de SMS não estão claras ou efetivas para a maioria dos colaboradores das
outras empresas clientes da Empresa X. Esse ponto é crucial, pois fragiliza a
confiança das pessoas nas efetividades do sistema e nos benefícios que o mesmo
pode trazer para a empresa, os colaboradores e a comunidade.
Existe um indicativo de que não há referências muito claras no mercado
quanto ao que é considerado como um exemplo de gestão de SMS, e que, em
alguns casos, não são sequer conhecidas empresas que possuam um sistema de
gestão para ser comparado. Isso demonstra que os processos, quando
estabelecidos,

não

estão

buscando

uma

melhoria

contínua

baseada

no

conhecimento adquiridos pelas empresas que possuem um sistema de gestão de
SMS integrado.
A consequência deste tipo de situação é que as empresas em processo de
implementação poderão levar mais tempo para poderem fazer com que seus
sistemas atinjam os mesmo padrões adotados pelo mercado face a não terem
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contato com o conhecimento já adquirido pelas companhias em estágios mais
avançados.
O meio ambiente ainda é um ponto de destaque na gestão das empresas, e
existe uma clara preocupação com a melhoria das questões ambientais.
As questões de segurança do trabalho, como já fazem parte a mais tempo
das rotinas de trabalho das empresas, não são notadas como pontos de grande
significância apesar de existirem oportunidades de melhoria quando se toma como
padrão os níveis de gestão da Empresa X.
Um ponto que merece destaque é que 6% dos entrevistados colaboradores
das empresas clientes da Empresa X disseram que as empresas não tratam das
questões de SMS nas suas rotinas, o que mostra que de certa forma eles enxergam
a importância de tratar estes assuntos, mesmo que de forma amena ou ainda pouco
evidente, e que já está sendo integrado na maioria dos processos industriais.
Quando perguntado se em casos de emergência (ambiental, acidente de
trabalho ou problemas de saúde com funcionários) a empresa deixa claro qual é o
canal de atendimento a cada uma delas, 64% dos entrevistados colaboradores das
empresas clientes da Empresa X disseram que sabiam o que fazer em todos os
casos, o que na análise feita é um índice muito baixo levando-se em consideração
os perigos que o desconhecimento de uma ação de mitigação ou prevenção do risco
pode causar às pessoas, ao meio ambiente ou à empresa.
Na Empresa X, onde o sistema de gerenciamento SMS foi implementado de
forma a propiciar a melhor interação entre as três áreas, dedica-se muito trabalho
para o estabelecimento da cultura e mudança comportamental com o objetivo de
fazer com que os colaboradores compreendam a importância destes processos e
enxerguem o papel fundamental que os mesmos desempenham para o sucesso do
sistema. Tem-se um exemplo claro da consolidação que estes princípios atingem
dentro das pessoas quando são trabalhados de forma adequada.
A Empresa X tem hoje um processo efetivo de envolvimento de seus
colaboradores nos sistemas de gestão de SMS e é clara a conscientização dos
mesmos quanto a este processo, enquanto que para os entrevistados das outras
empresas clientes da Empresa X o que se pode evidenciar é que existe um caminho
ainda a ser percorrido para atingir as bases do modelo apresentado pela Empresa X.
Os resultados obtidos mostraram uma diferença significativa entre as
respostas dos entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X e os
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colaboradores da Empresa X. Nas respostas da Empresa X, pode-se verificar que as
diferentes unidades de negócio demonstram um maior alinhamento nos resultados,
enquanto nas empresas entrevistadas ocorreu uma maior diversidade nas respostas
dadas quando analisadas em conjunto.
Outro ponto importante é que em dez casos os entrevistados das
outras empresas clientes da Empresa X citaram dois ou mais pontos a serem
melhorados enquanto para os entrevistados da Empresa X foram citados dois casos
com duas oportunidades de melhoria e nenhum caso com três (anexos F e G).
A questão 10 está relacionada a qual área o entrevistado considera
como de melhor desempenho dentro da empresa onde trabalha, e pode-se verificar
que para os entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X existe uma
distribuição da percepção entre todas as áreas apresentadas com uma incidência
um pouco maior na área de Segurança do Trabalho.
Já entre os entrevistados da Empresa X, a área de Segurança do
Trabalho é maioria com pequenas distribuições entre as outras áreas.
A inclusão da área de Segurança Patrimonial na pergunta relacionada à
percepção sobre qual a área de melhor desempenho da empresa ocorreu porque
dentro da Empresa X a Segurança Patrimonial integra as atividades de SMS e está
inserida dentro da gestão de SMS.
Essa disparidade entre os grupos propicia a base da argumentação e a
principal questão tratada neste trabalho.

4.4 Ferramentas para desenvolvimento da cultura corporativa
A sobrevivência da empresa pressupõe que a mesma seja capaz de
impulsionar suas atividades, adaptando-se rápida e constantemente às mudanças
externas e internas, com tal flexibilidade que não se produzam crises
organizacionais (TORREÃO, 2007).
Uma organização também precisa desenhar um sistema cultural que lhe
permita desenvolver-se com certo equilíbrio. Esta cultura, uma vez implementada,
pode converter-se em tradição. De uma forma, se muda para, no fundo, permanecer
com organização (TORREÃO, 2007).
Os resultados obtidos indicam que a cultura de gestão de SMS encontra-se
estabelecida de forma a garantir uma melhoria contínua na Empresa X, assim,
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algumas das ferramentas que são utilizadas pela Empresa e que buscam
sedimentar a Cultura Corporativa, orientar os colaborares quanto ao seu papel no
processo de gestão e garantir a participação dos mesmos nos processos de
melhoria contínua dos sistemas de gestão de SMS, foram analisadas e
apresentadas a seguir com o objetivo de serem aplicáveis a qualquer tipo de
empresa, conforme apresentado nos itens a seguir.

4.4.1 Análises de Causa Raiz
As Análises de Causa Raiz são estudos de um incidente, realizados por uma
equipe formada por especialistas e pelos envolvidos no incidente com o objetivo de
identificar as raízes da causa do incidente e eliminá-las segundo o Material
Compreensive Listo of Causes: A Tool for Root Cause Analysis.(Guide & Glossary)
organizado pelos colaboradores da Empresa X Edward Perz e Matt Lucas.
Esse grupo de estudo elabora e emite um relatório com as ações que devem
ser tomadas, o prazo para implementação e os responsáveis pelas mesmas. Todas
essas informações são inseridas em um Sistema de Gerenciamento Eletrônico que
monitora todo o processo.
As bases de dados desse Sistema de Gerenciamento Eletrônico são a
matéria prima para a análise do desempenho da gestão de SMS quanto aos riscos
da empresa, evidenciando as áreas criticas que precisam de ações mais efetivas,
focando assim os investimentos necessários e as recomendações para a melhoria
de processos a serem dadas nos diversos níveis da organização.

4.4.2 Diálogos de SMS
No Programa Safety Leadership Behaviour da Empresa X, dentros dos
atributos dos líderes temos que os “ lideres devem genuinamente ouvir as
preocupações da força de trabalho e regularmente usar meios inovadores de
comunicação”.
O Diálogo de SMS é a ferramenta desenvolvida pela Empresa X para atender
a este requisito e o objetivo principal desta ferramenta é manter os temas de SMS
em constante pauta na rotina dos colaboradores, podendo ter uma periodicidade
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diária, no caso de áreas de alto risco de atuação, até semanal, para as áreas
sujeitas a menor exposição a fatores de risco.
Nos diálogos de SMS são apresentados, de forma breve e objetiva, casos
relacionados à área de SMS, que podem ser desde uma recomendação de
comunicação feita em uma Análise de Causa Raiz ou até um caso de “Quase
Acidente” que tenha sido identificado, podendo também ser comentados os
exemplos de bom desempenho identificados nas rotinas diárias.
Os diálogos de SMS são uma ação participativa onde não necessariamente o
líder dirige a palavra, estando ela aberta para as experiências que os colaboradores
tenham tido dentro e fora da empresa e que possam agregar valor aos trabalhos em
termos de conscientização de riscos.
Os diálogos também podem ter ações focadas como no caso onde a
ferramenta foi usada para conscientizar os colaboradores sobre os riscos na
condução de veículos e reduzir o índice de multas quando no uso dos veículos da
companhia, o que de fato ocorreu e pode ser evidenciar o através da Figura 18.
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Figura 17 – Quantidade de multas de veículos da Empresa X (em números).
Fonte: Relatórios Internos da Empresa X.

4.4.3 Análise diária e pessoal dos riscos das atividades
É uma análise dos riscos envolvidos nas atividades a serem executadas
durante o período de trabalho sendo o processo usado dentro da Empresa X para a
análise de risco baseado nos documentos internos Group Defined Practice:
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Assessment, Prioritization and Management of Risk (GDP 3.1-0001) e que consiste
em:
a) Selecionar o trabalho ou a atividade;
b) Dividir o trabalho ou atividade em etapas;
c) Identificar os riscos de cada etapa;
d) Desenvolver os controles para gerenciar os Riscos;
e) Documentar a análise;
f) Rever os trabalhos ao final das atividades; e
g) Atualizar as informações se necessário.
A função dessa ferramenta é fazer com que o colaborador não ultrapasse a
barreira de segurança de controle dos riscos rotineiros aos quais está exposto.
É fato que em alguns casos a exposição constante a determinados riscos leva
o colaborador a subestimá-los ou mesmo passar a ignorá-los. Com uma análise
diária e pessoal dos riscos nas atividades tem-se como objetivo principal, fazer com
o colaborador esteja sempre atento aos mesmos e saiba onde cada um destes
riscos se encontram dentro da sua rotina de trabalho. O uso deste tipo de ferramenta
induz o usuário de forma sistemática a fazer uma análise pessoal sobre os riscos
presentes nas suas atividades do dia-a-dia (Anexo H).
A aplicação desta ferramenta faz com que os colaboradores incorporem a
questão da análise de risco em suas rotinas e passem a contribuir de forma
sistemática para a redução dos riscos.

4.4.4 Diálogos sobre Observações de SMS
Os gerentes em qualquer organização lidam com uma enorme quantidade de
questões todos os dias, e enfrentam pressões constantes para tomar decisões que
garantam a viabilidade dos negócios. Estes gerentes precisam estabelecer
prioridades ao lidar com estas questões e também levar em conta as questões de
saúde e segurança (VECCHIO-SADUS, 2007).
Conforme o material desenvolvido pela Empresa X em abril de 2008, Guide to
Safety Observations and Conversations for Leaders, esta ferramenta é utilizada por
lideres e por pessoas devidamente treinadas em um processo que, na sua síntese,
busca fazer com que o colaborador que tenha cometido algum tipo de desvio,
identifique o desvio que ele ocasionou durante sua atividade, ajude a encontrar uma
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solução para a mitigação deste desvio e assuma um compromisso sincero com a
implementação das ações propostas.
É uma ferramenta muito efetiva se aplicada corretamente, mas é necessário
preparo e prática para utilizá-la. O processo de aplicação dos diálogos sobre
Observações de Segurança inicia-se fazendo com que o colaborador exposto ao
risco seja conduzido a entender o perigo ao qual está se expondo ou a falha que
causou.
Como exemplo, se algum trabalhador executa um trabalho em altura numa
condição onde o uso do talabarte seja imprescindível para sua segurança e não faz
uso do mesmo, o responsável pela aplicação dos Diálogos sobre Observações de
Segurança deve induzir, por meio de uma conversação direcionada, as respostas
para o aclaramento do risco por parte do colaborador com perguntas abertas tais
como:


Se uma pessoa com menos experiência do que você efetuasse este tipo
de atividade nesta mesma condição, a que riscos ela estaria exposta?



Se ela caísse desta altura o que poderia acontecer com ela? Quais seriam
os impactos para a vida e para a família desta pessoa?



Quais as ações que você acredita que são necessárias para evitar este
risco?



Vamos garantir que você não esteja exposto a este risco fazendo uso dos
equipamentos que você mesmo sugeriu?



Na próxima vez que efetuar este tipo de atividade você garante que irá
utilizar este equipamento para seu bem e em respeito a sua família?

Esse processo, depois de aplicado, é registrado dentro de um Sistema de
Gerenciamento Eletrônico e acompanhado para garantir sua efetividade, pelos
responsáveis de SMS.
A experiência adquirida com os incidentes e problemas relacionados à
Segurança, Meio Ambiente e Saúde no trabalho e todo o processo de tratativa dos
mesmos deve ser disseminada pela companhia seja de forma oral ou de forma
escrita e abranger os trabalhadores de maneira geral, garantindo que todos os
turnos da empresa tenham conhecimento dos fatos ocorridos e das ações tomadas
para garantir que o processo de Gestão de SMS esteja em constante melhoria.
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4.4.5 Compartilhamento de Lições Aprendidas
As lições aprendidas (lessons Learned) fazendo parte do Operating
Managmenet System, que é o Sistema de Gestão operacional da Empresa X, e que
no seu ítem 2.4.1 diz que os colaboradores devem: "Compartilhar os valores da
aprendizagem e outras lições aprendidas a partir de incidente ou outras
investigações operacionais locais e de boas práticas operacionais com outros
membros da Empresa X”.
Esse processo de compartilhamento consiste em, dentro da organização,
investigar os incidentes, identificar as lições aprendidas e quais foram as falhas que
originaram estes incidentes para que possa ser evitado que esse incidente venha a
se repetir.
Este processo é muito importante para a consolidação de uma Cultura
Corporativa, e para a compreensão e entendimento de uma falha e definição do
processo de eliminação desta, pois compartilhando as lições aprendidas tem-se
mudança da visão do risco por parte de todos.
Neste processo um incidente deve ser visto como uma oportunidade de
melhoria para uma atividade que anteriormente não havia sido identificada e não
como um erro cometido intencionalmente ou um indicativo de incapacidade, ou
mesmo de um sistema administrativo ineficiente.
O compartilhamento das lições aprendidas pode ser realizado por meio do
registro dentro do Sistema de Gerenciamento Eletrônico, diálogos de SMS, por meio
de cartazes ou comunicações internas, e realizados de forma a atingir toda a
corporação.
Um exemplo deste tipo de comunicação foi apresentado por um colaborador
da Empresa X, responsável pela área de Tecnologia da Informação, que relatou um
incidente ocorrido com um sistema de baterias para PABX que explodiram. As lições
originadas deste incidente foram aprendidas e compartilhadas com todos os
colaboradores da Empresa X da área de Tecnologia da Informação, e resultou na
checagem e revisão deste tipo de equipamentos em todas as suas operações no
mundo.
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4.4.6 Comunicações e Ações para os Quase Acidentes
O desempenho eficiente de um Sistema de Gestão de SMS também está
baseado em ações preventivas, pois a atuação somente na resposta aos incidentes
ocorridos dirige o foco mais para o resultado final do que efetivamente na busca da
melhoria contínua do processo.
Para poder se antecipar a estes problemas, é importante dar atenção aos
menores indicativos de que algo no processo está fora do estabelecido ou oferece
algum tipo de risco ao sistema ou mesmo alguma situação que não tenha sido
objeto de análise quanto aos seus potenciais impactos ao processo.
Nesta

etapa

de

identificação

é

imprescindível

a

participação

dos

colaboradores, pois, são os observadores rotineiros dessas situações e para tanto é
necessário criar um canal de comunicação destas observações e evidenciar aos
mesmos que as questões apresentadas estão sendo analisadas e tratadas
independente da gravidade do problema que possam gerar.
Em uma empresa com uma cultura de SMS estabelecida, frequentemente as
ações de mitigação partem de iniciativas dos próprios colaboradores e mesmo os
riscos corriqueiros, que podem ser ignorados dentro de algumas organizações, são
objeto de ações de mitigação.
Um pequeno vazamento no motor de máquina de usinagem, que esteja
atingindo o piso da fábrica, pode, a longo prazo, tornar-se um caso de contaminação
de solo; um fio atravessando uma sala durante uma apresentação pode ocasionar
um tropeção e queda e o trabalho com movimentos repetitivos pode levar a um
distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Em todos estes casos deve-se dar
a devida atenção eles devem ser analisados nas suas causas e depois eliminados.
Uma ferramenta para se estabelecer este processo é definir objetivos
individuais de identificação, registro e estudo de “Quase Acidentes” sendo estes
índices incorporados às métricas de desempenho de cada colaborador. Com o
passar do tempo, a aplicação desta ferramenta fará com que haja um
aprimoramento da percepção dos colaboradores, implicando na identificação de
outras situações de “Quase Acidentes” que não haviam sido anteriormente
visualizadas, criando-se assim um processo de melhoria contínua na percepção de
risco dos colaboradores.a exemplo das ferramentas Near Miss utilizadas pela
Empresa X e Safety Training Observation Program (STOP) da Du Pont.
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4.4.7 Gestão de Mudanças
Toda mudança significativa de processo dentro das operações de uma
empresa deve ser objeto de uma análise formal quanto aos seus riscos. Essas
mudanças, que podem ser temporárias ou definitivas, devem ter as questões de
SMS analisadas de forma preventiva antes de serem implementadas.
Este processo faz parte das Práticas recomendadas da Empresa X e
encontram-se no documento Management of Change (GRP 4.2-0001) onde estõa
definidas o escopo e como aplicar a ferramenta.
Neste processo as atividades são divididas em etapas para facilitar a análise
e em cada uma delas devem ser mencionados os riscos existentes, as ações de
mitigação e o responsável por estas ações.
O processo de Gestão de Mudanças deve ser registrado, acompanhado por
um responsável e aprovado pela Direção da empresa e dentro desse processo
devem estar contemplados os recursos necessários (financeiros, de tempo, de
pessoas e de espaço) para garantir que a mudança seja feita sem risco.
Todos os envolvidos no processo de mudança são orientados para a ação
nas partes que lhe são pertinentes desta análise, sendo comunicados sobre os
riscos aos quais estarão expostos e as ações preventivas que serão tomadas sobre
estes riscos.
O Objetivo da gestão de mudança é garantir que, qualquer alteração
significativa nos processos de trabalho, tenham os riscos relacionados a SMS
avaliados e mitigados.
A ferramenta é amplamente utilizada na Empresa X, de projetos de
construção a ausência temporária de funcionários, e garante que os processos
continuem sem riscos para a gestão de SMS.
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5 CONCLUSÃO

Dentro dos padrões estabelecidos para este trabalho, a Empresa X
demonstrou um maior alinhamento entre seus colaboradores em relação aos
conhecimentos e aplicação dos processos de gestão de SMS e mostrou significativa
diferença quando comparado ao resultado das entrevistas com outras empresas
clientes da Empresa X.
Uma evidência disto está no fato de 100% dos entrevistados responderam
que quando procuram o seu líder para relatar algum possível problema na área de
Saúde, Meio Ambiente e Segurança, o mesmo ouve com atenção e procura
resolver, mostrando como a liderança está alinhada com as políticas da empresa.
Ocorreu

uma

similaridade

naS

respostas

das

perguntas

entre

os

entrevistados das outras empresas clientes da Empresa X e a Empresa X porém a
proporcionalidade foi diferente, o que indicando que as empresas clientes da
Empresa X possuem uma Cultura Corporativa voltada para a gestão de SMS porém
não no mesmo nível encontrado na Empresa X.
Com base no trabalho realizado, pode-se dizer que, no geral, as outras
empresas clientes da Empresa X, cujos colaboradores responderam ao questionário,
necessitam dar um próximo passo na melhoria dos seus sistemas de gestão no que
se refere à necessidade da implementação de uma Cultura Corporativa voltada para
a uma gestão de SMS efetiva.
A análise dos dados da pesquisa realizada com os 33 colaboradores das
empresas clientes da Empresa X estudadas, quando comparados com os dados dos
26 colaboradores da Empresa X, mostra que, em geral, a Cultura Corporativa de
gestão de SMS não está efetivamente estabelecida na visão destes entrevistados.
No estabelecimento de uma Cultura Corporativa efetiva de gestão de SMS
pode-se utilizar como base de implementação as ferramentas apresentadas neste
trabalho como ponto de partida para esse processo e intercalar avaliações de
desempenho de cultura de SMS, a exemplo da apresentada nesse trabalho, com
avaliações formais previstas no sistema de gestão de segurança, meio ambiente e
saúde no trabalho adotado pela empresa.
Outro ponto a ser considerado para o sucesso da implementação de um
sistema efetivo de Gestão de SMS efetiva, baseia-se na construção de uma
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estrutura dinâmica e participativa em que os colaboradores possam ter claro o seu
papel no processo de melhoria e onde a liderança tenha o perfeito entendimento da
importância do seu papel para a implementação de uma cultura alinhada com os
objetivos da empresa e voltada para um círculo virtuoso de planejamento, execução,
verificação e ação.
É importante que as empresas analisem o quanto seus processos de SMS
são efetivos, se realmente estão alinhados com os objetivos da corporação e o
quanto os seus colaboradores estão envolvidos e, caso necessário, façam uso
adequado das ferramentas apresentadas neste trabalho como suporte para os
trabalhos de realinhamento destes objetivos, adequação de seus processos e para
engajar os colaboradores efetivamente nos processos de mudança.
O questionário utilizado neste trabalho pode ser aplicado para empresas de
diferentes graus de risco e de diferentes atividades econômicas (CNAE).
Também é necessário que as empresas acompanhem e se adaptem às
mudanças que ocorrem no mercado e na sociedade, pois a implementação de um
sistema de gestão de SMS sem uma funcionalidade efetiva não permite a obtenção
de todos os benefícios que estes sistemas podem proporcionar.
Seria recomendado que este mesmo estudo fosse aplicado aos fornecedores
da Empresa X para que seja entendida a relação fornecedor – empresa – clientes e
avaliada e entendida a influência da Empresa X neste processo.
Não focar nos colaboradores e não investir na consolidação de uma Cultura
Corporativa eficiente e alinhada com os objetivos da empresa acaba por atrasar os
processos de implementação, reduz sua efetividade e compromete o processo de
melhoria contínua dos sistemas de gestão de SMS.
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ANEXO A – FISPQ do produto creme protetor Luvex Special
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ANEXO B – Carta de Comunicação

Gostaria de pedir a sua colaboração com minha dissertação de Mestrado.
Anexo seguem 5 questionários para serem respondidos por clientes de sua escolha
e, peço que, por favor me retornem até o dia 15 de Março de 2010.
É importante que a pessoa que responda este questionário NÃO seja da área
de HSSE (Técnico ou Engenheiro de Segurança, Médicos ou Enfermeiros ou
Gestores ambientais e de Qualidade) , nem da área da alta liderança (Diretores
ou Gerente de maior escalão) e nem do pessoal de chão de fábrica
(Operadores de Máquinas e trabalhadores da produção.
O ideal é um gestor de nível intermediário com cargo de supervisor ou
coordenador.
Desde já agradeço
Alexandre Camargo
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ANEXO C – Tabela com os dados dos Questionários da Empresa X

Tabela com os dados dos Questionários da Empresa X
Número do
questionário
Área
Cidade

1

2

3

Gerente
Exploração
Gerente de
Regional de
e produção
Vendas
Contas
de petroleo
Campo
Rio de
Barueri
Largo
Janeiro

4
Suprimentos
Gerência

5

6

7

Gerente de Comercio de Coordenadora
Logística Combustíveis Administrativa

8

9

10

Operações e
Suprimentos

Gerente de
Trade
Marketing

Serviços
Técnicos

Rio de
Janeiro

Rio de
Janeiro

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Barueri

17

18

19

20

Estados
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro

Número do
questionário

11

12

13

14

15

16

Área

Lubrificantes
Industriais

Gerente
Vendas

Vendas

Gerente de
Vendas

Lubrificantes

Ind. E Com. De
Lubrificantes

Cidade

Campo
Largo

Barueri

Rio de
Janeiro

Rio de
Janeiro

Rio de
Janeiro

São Paulo

21

22

23

24

25

26

Estados
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro

Número do
questionário
Área

Cidade
Estados
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro

Supervisora Serviços de
Vendas
Marketing
Campo
Largo

Barueri

Gerenciamento de
projetos

Rio de
Janeiro

Exploração
Gerente de Coordenador
de processo de
Comercio e
Planta
lubrificação
Industria
Rio de
Janeiro

Rio de
Janeiro

São Paulo

Operações Key account
Advogada
Comerciais manager
São Paulo

São Paulo

São Paulo

Gerente de
Vendas
Barueri
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ANEXO D – Tabela com os dados dos questionários respondidos pelos
colaboradores dos Clientes da Empresa X
Tabela com os dados dos questionários dos colaboradores dos Clientes da Empresa X
Número do
questionário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gravatai

Caxias do
Sul

Porto
Alegre

Porto
Alegre

São
Leopoldo

Flores da
Cunha

Caxias do
Sul

Caxias do
Sul

Curitiba

Sertãozinho

1200

250

1500

1500

1500

100

1000

120

1800

16

Número do
questionário

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cidade

Araucária

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Campo
Largo

Campo
Limpo
Paulista

Curitiba

400

1800

2000

1500

1500

5

13

9

Cidade
Estados
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande
Sul
Santa
Catarina
São Paulo
Maranhão
Número de
empregados
Área
Mineração
Siderúrgica
Metalúrgica
Moveleira
Açúcar e
Álcool
outras

Estados
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande
Sul
Santa
Catarina
São Paulo
Maranhão
Número de
empregados
Área
Mineração
Siderúrgica
Metalúrgica
Moveleira
Açúcar e
Álcool
outras

Sertãozinho Cravinhos

11

8
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Número do
questionário

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cidade

São José
dos Pinhais

Joinville

Brusque

Lençois
Paulista

Quatá

João
Monlevade

Ipatinga

Congonhas

Taubaté

São Luis

20

40

10

10

58

1700

2330

840

1500

170

Estados
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande
Sul
Santa
Catarina
São Paulo
Maranhão
Número de
empregados
Área
Mineração
Siderúrgica
Metalúrgica
Moveleira
Açúcar e
Álcool
outras

Número do
questionário

31

32

33

Cidade

Itú

São Paulo

Taboão da
Serra

460

1500

2300

Estados
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande
Sul
Santa
Catarina
São Paulo
Maranhão
Número de
empregados
Área
Mineração
Siderúrgica
Metalúrgica
Moveleira
Açúcar e
Álcool
outras
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ANEXO E – Questionário de SMS

Primeiramente muito obrigado por colaborar com minha dissertação de
mestrado sobre a Avaliação da gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança
em Indústrias no Brasil, sua participação é muito importante para que possamos
melhorar nossos entendimento de como e vista e realizada esta atividade em nosso
país
Não é necessário se identificar e nem identificar a empresa, somente por
favor coloque sua cidade, número aproximado de empregados diretos e atividade
que realiza.
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato iscoticave@gmail.com ou 11
9269 5337.
Obrigado, Alexandre Lopes Camargo
Cidade:____________________________________________________________
Número aproximado de empregados diretos: ______________________________
Atividade na empresa: _________________________________________________
1 – Na sua visão, qual a ordem de importância dos ítens abaixo para a tomada de
decisão na sua empresa em uma situação de emergência? Numere de 1 à 4.
____ Meio Ambiente
____ O patrimônio da empresa (marca, instalações, equipamentos, produtos)
____ Os clientes
____ As pessoas

2 – Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou problemas de
saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de atendimento a
cada uma delas ?

□
□
□
□

Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.
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3 – Na sua empresa quando um acidente envolvendo danos às pessoas é
investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas,
você se sente seguro que este incidente não voltará a ocorrer ?

□
□
□

Sim, eu acredito que este tipo de acidente não correrá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.

4 – A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para evitar
causar danos ao meio ambiente?

□
□
□
□

Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar se dedicar um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são importantes que outras.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.

5 – As questões de saúde, meio ambiente e segurança são discutidas nas reuniões
de trabalho e também são consideradas no desenvolvimentos de projetos, nos
procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças ?

□
□
□
□

Sim, sempre consideramos estes ítens em todas as nossas atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os ítens.
Mais ou menos, as vezes discutimos, as vezes não.
Não, estes ítens não são considerados em nossas atividades.

6 – Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para poder
colaborar de forma efetiva com as áreas de saúde, meio ambiente e segurança ?

□
□
□
□
□

Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.
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7 – Quando você procura o seu lider para relatar algum possível problema na área
de saúde, meio ambiente e segurança ele:

□
□
□
□

Ouve com atenção e procura resolver.
Ouve com atenção, as vezes resolve o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não toma nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões destas áreas.

8 – Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do gerenciamento
de saúde, meio ambiente e segurança, está:

□
□
□
□

No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer pois não conheço o trabalho de outras empresas.

9 – Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser
melhoradas?

□
□
□

Saúde.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.

10 – Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor desempenho ?

□
□
□
□

Saúde.
Segurança Patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.

11 – Qual empresa você citaria como referência de excelência na Gestão de Saúde,
Meio Ambiente e Segurança ?
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12 – Caso queira fazer algum comentário, por favor escreva nas linhas abaixo.
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ANEXO F – Respostas dos Questionários aplicados aos Clientes da Empresa X
Respostas dos Questionários aplicados aos Clientes da Empresa X
Número do questionário
1
2
3
1 – Na sua visão, qual a ordem de importância dos ítens abaixo para a tomada de decisão
Meio Ambiente
4
2
1
O patrimônio da empresa
2
3
3
Os clientes
3
1
4
As pessoas
1
4
2

4
5
6
7
na sua empresa em uma situação
4
2
2
3
4
3
3
4
4
1
4
1
4
4
1
2

8
9
10
de emergência? Numere
4
3
2
2
2
4
3
1
3
1
4
1

11
de 1
2
3
4
1

2 - Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou problemas de saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de
atendimento a cada uma delas?
Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.
3 – Na sua empresa quando um acidente envolvendo danos pessoais é investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas,
você se sente seguro que este incidente não voltará a ocorrer ?
Sim, eu acredito que este tipo de acidente não correrá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a
ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.
4 – A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para evitar causar danos ao meio ambiente?
Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar se dedicar um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são mais
importantes que outras.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.
5 – As questões de saúde, meio ambiente e segurança são discutidas nas reuniões de trabalho e também são consideradas no desenvolvimentos de
projetos, nos procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças?
Sim, sempre consideramos estes ítens em todas as nossas
atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os ítens.
Mais ou menos, as vezes discutimos, as vezes não.
Não, estes ítens não são considerados em nossas atividades.
6 – Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para poder colaborar de forma efetiva com as áreas de saúde, meio ambiente e
Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.
7 – Quando você procura o seu lider para relatar algum possível problema na área de saúde, meio ambiente e segurança ele:
Ouve com atenção e procura resolver.
Ouve com atenção, as vezes resolve o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não toma nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões destas áreas.
8 – Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do gerenciamento de saúde, meio ambiente e segurança, está:
No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer pois não conheço o trabalho de outras empresas.
9 – Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser melhoradas?
Saúde.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
10 – Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor desempenho ?
Saúde.
Segurança Patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
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Número do questionário
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 – Na sua visão, qual a ordem de importância dos ítens abaixo para a tomada de decisão na sua empresa em uma situação de emergência? Numere de 1 à 4.
Meio Ambiente
2
1
4
2
3
3
2
1
2
3
O patrimônio da empresa
4
4
1
4
2
2
3
4
4
4
Os clientes
1
3
2
3
4
4
4
2
3
2
As pessoas
3
2
1
3
1
1
1
1
3
1
1
2 - Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou problemas de saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de atendimento a cada
uma delas?
Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.
3 – Na sua empresa quando um acidente envolvendo danos pessoais é investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas, você se
sente seguro que este incidente não voltará a ocorrer?
Sim, eu acredito que este tipo de acidente não correrá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.
4 – A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para evitar causar danos ao meio ambiente?
Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar se dedicar um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são mais importantes
que outras.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.
5 – As questões de saúde, meio ambiente e segurança são discutidas nas reuniões de trabalho e também são consideradas no desenvolvimentos de projetos, nos
procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças?
Sim, sempre consideramos estes ítens em todas as nossas
atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os ítens.
Mais ou menos, as vezes discutimos, as vezes não.
Não, estes ítens não são considerados em nossas atividades.
6 – Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para poder colaborar de forma efetiva com as áreas de saúde, meio ambiente e segurança?
Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.
7 – Quando você procura o seu lider para relatar algum possível problema na área de saúde, meio ambiente e segurança ele:
Ouve com atenção e procura resolver.
Ouve com atenção, as vezes resolve o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não toma nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões destas áreas.
8 – Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do gerenciamento de saúde, meio ambiente e segurança, está:
No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer pois não conheço o trabalho de outras empresas.
9 – Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser melhoradas?
Saúde.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
10 – Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor desempenho?
Saúde.
Segurança Patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
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Número do questionário
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1 – Na sua visão, qual a ordem de importância dos ítens abaixo para a tomada de decisão na sua empresa em uma situação de emergência? Numere de 1 à 4.
Meio Ambiente
3
1
2
2
3
2
4
4
2
3
O patrimônio da empresa
4
4
3
4
2
3
2
1
4
2
Os clientes
1
3
4
3
4
4
3
2
1
1
As pessoas
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
4
2 - Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou problemas de saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de atendimento a cada
uma delas?
Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.
3 – Na sua empresa quando um acidente envolvendo danos pessoais é investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas, você se
sente seguro que este incidente não voltará a ocorrer?
Sim, eu acredito que este tipo de acidente não correrá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.
4 – A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para evitar causar danos ao meio ambiente?
Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar se dedicar um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são mais importantes
que outras.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.
5 – As questões de saúde, meio ambiente e segurança são discutidas nas reuniões de trabalho e também são consideradas no desenvolvimentos de projetos, nos
procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças?
Sim, sempre consideramos estes ítens em todas as nossas
atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os ítens.
Mais ou menos, as vezes discutimos, as vezes não.
Não, estes ítens não são considerados em nossas atividades.
6 – Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para poder colaborar de forma efetiva com as áreas de saúde, meio ambiente e segurança?
Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.
7 – Quando você procura o seu lider para relatar algum possível problema na área de saúde, meio ambiente e segurança ele:
Ouve com atenção e procura resolver.
Ouve com atenção, as vezes resolve o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não toma nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões destas áreas.
8 – Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do gerenciamento de saúde, meio ambiente e segurança, está:
No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer pois não conheço o trabalho de outras empresas.
9 – Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser melhoradas?
Saúde.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
10 – Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor desempenho?
Saúde.
Segurança Patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.

Respostas dos questionários dos colaboradores dos Clientes da Empresa X
Número do questionário

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GM /
Ferrari
Não
Agco /
Grupo
Grupo
Não
Gerdau
Randon Petrobrás
Petrobrás
Stihl
Itália
conheço
MWM
Randon Randon
conheço
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11 – Qual empresa você citaria como Resposta Resposta
Resposta
Kraft
Resposta
Marilam
Fundição
referência de excelência na Gestão
em
em
Votorantin
em
Foods
em
Du pont
Bosch
Castrol
alimentos
Tupy
de Saúde, Meio Ambiente e
branco
branco
branco
Brasil
branco
Segurança ?
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Resposta Resposta
Gerdau
Resposta
Arcelor
Mercedez
ZM
em
em
Aço
Samarco
em
Alumar Petrobrás MWM
Benz
Mital
branco
branco
Minas
branco
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Número do questionário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Extenso comentário
sobre a importância
Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta
Resposta Resposta Resposta
do estudo que está Resposta em
em
em
em
em
em
em
em
em
em
sendo realizado
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
através desta
dissertação
12 – Caso queira fazer algum
comentário, por favor escreva nas
linhas abaixo.

12

13

14

15

16

17

Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta
em
em
em
em
em
em
branco
branco
branco
branco
branco
branco
23
24
25
26
27
28
Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta
em
em
em
em
em
em
branco
branco
branco
branco
branco
branco

18

Resposta em
branco

29
Resposta em
branco

19
20
21
22
Possuem
dificuldades
Resposta Resposta Resposta
de
em
em
em
atendimento
branco
branco
branco
às
legislações
30
31
32
33
Resposta Resposta Resposta
Resposta em
em
em
em
branco
branco
branco
branco
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ANEXO G – Respostas dos Questionários da Empresa X
Respostas dos Questionários da Empresa X
Número do questionário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 – Na sua visão, qual a ordem de importância dos ítens abaixo para a tomada de decisão na sua empresa em uma situação de emergência? Numere de 1 à 4.
Meio Ambiente
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O patrimônio da empresa
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4
Os clientes
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
As pessoas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
3
1

2 - Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou problemas de saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de atendimento a cada
uma delas?
Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.
3 – Na sua empresa quando um acidente envolvendo danos pessoais é investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas, você se
sente seguro que este incidente não voltará a ocorrer ?
Sim, eu acredito que este tipo de acidente não correrá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.
4 – A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para evitar causar danos ao meio ambiente?
Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar se dedicar um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são mais importantes
que outras.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.
5 – As questões de saúde, meio ambiente e segurança são discutidas nas reuniões de trabalho e também são consideradas no desenvolvimentos de projetos, nos
procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças?
Sim, sempre consideramos estes ítens em todas as nossas
atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os ítens.
Mais ou menos, as vezes discutimos, as vezes não.
Não, estes ítens não são considerados em nossas atividades.
6 – Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para poder colaborar de forma efetiva com as áreas de saúde, meio ambiente e segurança?
Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.
7 – Quando você procura o seu lider para relatar algum possível problema na área de saúde, meio ambiente e segurança ele:
Ouve com atenção e procura resolver.
Ouve com atenção, as vezes resolve o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não toma nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões destas áreas.
8 – Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do gerenciamento de saúde, meio ambiente e segurança, está:
No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer pois não conheço o trabalho de outras empresas.
9 – Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser melhoradas?
Saúde.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
10 – Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor desempenho ?
Saúde.
Segurança Patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
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Número do questionário

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1 – Na sua visão, qual a ordem de importância dos ítens abaixo para a tomada de decisão na sua empresa em uma situação de emergência? Numere de 1 à 4.
Meio Ambiente
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
O patrimônio da empresa
1
1
4
4
2
3
2
3
4
4
Os clientes
4
2
3
2
4
4
4
4
3
3
As pessoas
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
2
1

2 - Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou problemas de saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de atendimento a cada
uma delas?
Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.
3 – Na sua empresa quando um acidente envolvendo danos pessoais é investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas, você se
sente seguro que este incidente não voltará a ocorrer?
Sim, eu acredito que este tipo de acidente não correrá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.
4 – A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para evitar causar danos ao meio ambiente?
Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar se dedicar um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são mais importantes
que outras.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.
5 – As questões de saúde, meio ambiente e segurança são discutidas nas reuniões de trabalho e também são consideradas no desenvolvimentos de projetos, nos
procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças?
Sim, sempre consideramos estes ítens em todas as nossas
atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os ítens.
Mais ou menos, as vezes discutimos, as vezes não.
Não, estes ítens não são considerados em nossas atividades.
6 – Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para poder colaborar de forma efetiva com as áreas de saúde, meio ambiente e segurança?
Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.
7 – Quando você procura o seu lider para relatar algum possível problema na área de saúde, meio ambiente e segurança ele:
Ouve com atenção e procura resolver.
Ouve com atenção, as vezes resolve o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não toma nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões destas áreas.
8 – Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do gerenciamento de saúde, meio ambiente e segurança, está:
No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer pois não conheço o trabalho de outras empresas.
9 – Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser melhoradas?
Saúde.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
10 – Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor desempenho?
Saúde.
Segurança Patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
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Número do questionário

23

24

25

26

1 – Na sua visão, qual a ordem de importância dos ítens abaixo para a tomada de decisão na sua empresa em uma situação de emergência? Numere de 1 à 4.
Meio Ambiente
2
3
1
3
O patrimônio da empresa
4
2
4
2
Os clientes
3
4
3
4
As pessoas
1
1
2
1
2 - Em casos de emergência (ambiental, acidente de trabalho ou problemas de saúde com funcionários), a empresa deixa claro qual é o canal de atendimento a cada
uma delas?
Sim, sei plenamente o que devo fazer em todos os casos.
Sim, sei mais ou menos como devo proceder em todos os casos.
Sim, sei o que fazer em alguns casos.
Não sei como proceder nestes casos.
3 – Na sua empresa quando um acidente envolvendo danos pessoais é investigado, as causas identificadas e as ações para evitá-los são implementadas, você se
sente seguro que este incidente não voltará a ocorrer?
Sim, eu acredito que este tipo de acidente não correrá mais.
Mais ou menos, acho que este tipo de acidente pode voltar a ocorrer.
Não, acredito que este acidente pode voltar a ocorrer.
4 – A empresa onde trabalha dedica todos os esforços necessários para evitar causar danos ao meio ambiente?
Sim, não se medem esforços para preservar o meio ambiente.
Sim, mas poderiam dedicar se dedicar um pouco mais.
Mais ou menos, algumas questões ambientais são mais importantes
que outras.
Não, a empresa não se preocupa com o meio ambiente.
5 – As questões de saúde, meio ambiente e segurança são discutidas nas reuniões de trabalho e também são consideradas no desenvolvimentos de projetos, nos
procedimentos de trabalho e nas decisões tomadas pelas lideranças?
Sim, sempre consideramos estes ítens em todas as nossas
atividades.
Sim, mas nem sempre discutimos todos os ítens.
Mais ou menos, as vezes discutimos, as vezes não.
Não, estes ítens não são considerados em nossas atividades.
6 – Você considera que recebeu todos os treinamentos necessários para poder colaborar de forma efetiva com as áreas de saúde, meio ambiente e segurança?
Sim, recebi todo o treinamento necessário e aplico o que aprendi.
Sim, recebi todo o treinamento, mas aplico pouco o que aprendi.
Sim, recebi o treinamento mas dificilmente aplico o que aprendi.
Recebi apenas parte do treinamento necessário.
Não recebi o treinamento necessário.
7 – Quando você procura o seu lider para relatar algum possível problema na área de saúde, meio ambiente e segurança ele:
Ouve com atenção e procura resolver.
Ouve com atenção, as vezes resolve o problema, outras vezes não.
Ouve com atenção, mas não toma nenhuma ação.
Não dá atenção para as questões destas áreas.
8 – Você acredita que a empresa onde você trabalha, na questão do gerenciamento de saúde, meio ambiente e segurança, está:
No mesmo nível que as outras empresas do mercado.
Melhor que as outras empresas do mercado.
Abaixo das outras empresas no mercado.
Não sei dizer pois não conheço o trabalho de outras empresas.
9 – Qual ou quais áreas na sua empresa você acredita que precisam ser melhoradas?
Saúde.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.
10 – Qual área na sua empresa você acredita que possui melhor desempenho?
Saúde.
Segurança Patrimonial.
Segurança do trabalho.
Meio Ambiente.

Respostas dos Questionários da Empresa X
Número do questionário

11 – Qual empresa você citaria como
referência de excelência na Gestão de
Saúde, Meio Ambiente e Segurança ?

1

2

3
4
5
6
Resposta
Resposta
General
Volvo
Castrol
em
Du pont
em
Eletric
branco
branco
12
13
14
15
16
17
Grupo Resposta
BP Shell
Du Pont Acelormit
Du Pont
em
Du Pont
Exxon
al
branco
23
24
25
26
Resposta Resposta
em
em
BP
Du Pont
branco
branco

7

8

9

Dow
Du Pont
Du pont
Chemical
18

19

Castrol

Natura

20

10

11

Castrol

Du Pont

21
22
Resposta
Vale do
Du Pont
em
Rio Doce
branco
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Número do questionário

12 – Caso queira fazer algum
comentário, por favor escreva nas
linhas abaixo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A empresa em que
Acredito que a cultura
trabalho apesar do
brasileira menospreza
grande foco em HSSE,
um pouco a seguranca,
preza mais a segurança
em detrimento da
patrimonial e do trabalho
reduçào de custos e
do que a saúde e meio
Resposta Resposta agilidade, tonar difícil a
Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta
ambiente. Os
em
em
implementaçào de uma
em
em
em
em
em
em
treinamentos e ações
branco
branco
cultura organizacional
branco
branco
branco
branco
branco
branco
são muito relacionados à
onde isso torne uma
segurança. Os temas
prioridade, ou seja, que
saúde e meio ambiente
a segurança seja
são mais restritos aoas
considerada antes de
departamentos
qualquer outra coisa
responsáveis
12

13

Resposta Resposta
em
em
branco
branco
23
24
Resposta Resposta
em
em
branco
branco

14

15

Resposta em branco

Resposta em branco

25

26

Resposta em branco

Resposta em branco

16

17

18

19

20

21

11

Resposta em branco

22

Receber Semanalmente
Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta dicas ou informações de
em
em
em
em
em
em
segurança, meio
branco
branco
branco
branco
branco
branco ambiente e saude via email ou SMS
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ANEXO H – Análise diária e pessoal dos riscos das atividades

PASSAPORTE DE SEGURANÇA PESSOAL
Avaliação Diária de Risco
Livro de Referência

O objetivo deste livro é oferecer a todos os funcionários e empresas contratadas um
método para determinação e avaliação dos riscos enfrentados diariamente no
cumprimento das tarefas do dia-a-dia. Este livro serve para lembrar a todos dos
riscos e precauções de segurança necessárias à realização contínua de nossos
trabalhos. O propósito deste livro é exatamente este: fazê-lo refletir sobre aquilo que
você faz diariamente, sob o enfoque da segurança. A segurança deve vir em
primeiro lugar em nossas mentes. Lembre-se, é sua obrigação interromper o
trabalho, se julgá-lo inseguro!
Nome: __________________________________
Cargo: __________________________________
Empresa: ________________________________
Local: ___________________________________
Supervisor Imediato: _______________________
Número de Contato de Emergência: ___________
Data de Envio do Livro: _____________________
Data de Preenchimento do Livro: _____________

Avaliação Diária de Risco
Instruções e Diagrama de Fluxo
1.
O que você planeja fazer hoje? Relacione todas as tarefas que devem ser
realizadas no dia. Utilize as listas de tarefas deste livro como referência. É preciso
ter certeza de que você foi devidamente treinado para executar cada tarefa. Caso,
durante o dia, for solicitada a execução de uma tarefa não programada, é importante
listá-la imediatamente nesta seção e prosseguir até o passo 5. Aquelas tarefas que
são executadas diariamente podem ser relacionadas no primeiro dia com seu
respectivo número de tarefa e, nos dias subseqüentes, ser mencionado apenas o
número da tarefa. Certifique-se de que conhece todos os riscos associados à tarefa.
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Recomendamos que os dias de férias/afastamento por doença sejam listados,
porém deixados em branco, demonstrando assim anuência.
2.
Relacione quaisquer atividades fora da rotina em andamento no local. O que
está acontecendo ao redor do local onde você está trabalhando? Há algum risco
relacionado a outras atividades que não o envolvam diretamente nesse local? Por
exemplo, construções, instalações, desativações, simulações de evacuação e/ou
visitantes?
3.
Relacione Políticas, Procedimentos, Números de Licenças e Avaliações de
Riscos sendo utilizados. Utilize a política de segurança local, licenças que o incluem
(identifique-as) e todas as avaliações de riscos que tenha analisado.
4.
Assinale e/ou preencha os riscos esperados e relacionados a todas a
atividades programadas para a data de hoje, inclusive riscos gerados por atividades
que não o envolvam diretamente (consulte o passo 2). Embora seja difícil identificar
100% dos riscos, isso ajuda a estabelecer sólidas bases para as atividades do dia.
5.
Liste as mitigações relacionadas com os riscos esperados.
Descreva/Verifique as Práticas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que
serão empregados. É preciso também listar novamente as políticas de segurança
local nesta seção.
6.
Assine/rubrique a página, indicando que preencheu a Avaliação Diária de
Risco. Se necessário, obtenha uma assinatura de um revisor. Esse revisor pode ser
seu chefe, a pessoa que treinou você ou alguém com quem você esteja trabalhando
em determinadas tarefas.

Tarefas Comuns nos CMS:
1.
Entrega de fluído bruto (caminhão tanque)
2.
Descarregamento do produto (dos contêineres para os tanques) nos tanques de
armazenamento
3.
Transferência de fluídos (remoção do fluído de seu contêiner original)
4.
Distribuição nos postos de uso (do tanque de armazenamento para as máquinas)
5.
Distribuição do produto (Adição ao sistema)
6.
Eliminação do produto (operações de tratamento de resíduos)
7.
Reciclagem do produto
8.
Amostra do produto (no posto de uso)
9.
Aditivos (adição de aditivos)
10.
Limpeza do reservatório da máquina
11.
Remoção de efluentes
12.
Controle de derramamento (limpeza)
13.
Limpeza do filtro
14.
Troca do filtro
15.
Análise laboratorial
16.
Limpeza do tanque de armazenamento
17.
Remoção de aparas de metal
18.
Operação em equipamentos motorizados
19.
Inspeção de engenharia/inventário/máquinas
20.
Limpeza do reservatório
21.
Eliminação de resíduos secos
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22.
23.
24.
25.
26.

Equipamentos de elevação e guindaste
Equipamento para manuseio de aparas de metal
Responsabilidades da subcontratada
Lubrificação e engraxamento
Escritório de administração

Outras Tarefas Comuns:
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Licença para execução de trabalhos
Isolamento energético (LOTO)
Perturbação do solo
Entrada em espaço confinado
Trabalhos em alturas
Operações de elevação
Direção
Gerenciamento de troca
Altas temperaturas
Visitas a Clientes (Chamada de Vendas)
Visitas a Clientes (Equipe de Suporte)
Viagem aérea/ferroviária
Manutenção e reparo automáticos
Teste e Avaliação de Produtos (PT&E)
Escritório local
Retirada e envio de amostragem
Manutenção de equipamento
Limpeza local (industrial)
Acessórios para recebimento e descarga
Serviço pneumático
Lubrificação/inspeção de máquina (Fábrica de Aço OSM)
Manuseio de material (Fábrica de Aço OSM)
Lubrificação/graxa/preenchimentos com óleo hidráulico (Fábrica de Aço OSM)
Reposição de contêineres/recipientes/tambores (Fábrica de Aço OSM)
Troca de filtros/coadores (Fábrica de Aço OSM)
Limpeza de equipamentos/máquinas (Fábrica de Aço OSM)
Reparo de equip/sistema de lubrificação (Fábrica de Aço OSM)
Serviço hidráulico
Ruptura da linha
Combinação de produtos
Transporte de fluído bruto
Visita a mina (superfície)

EPIs Típicos:
















Óculos de Segurança com Proteção Lateral
Óculos de Proteção
Calçados de segurança, biqueira de metal
Calçados de segurança, metatarsal
Luvas (Especificar)
Plugue Auricular
Abafador Auditivo
Capacete
Protetor Facial
Respirador (Especificar)
Máscara para Poeira
Avental
Material Tyvek (Especificar)
Roupas (Especificar)
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Equipamento de Segurança Corporal (Especificar)
Equipamento para Trabalhos em Alturas

Outros:

Data de hoje: ______________
1.
Tarefas a serem realizadas nesta data (Listar todas as tarefas previstas
e aquelas não previstas na medida em que forem surgindo):
____ Férias/Doença
____ Trabalho interno no escritório
____ Direção
____ Lubrificação/Inspeção do Sistema
____
____
____
2.
Atividades fora da rotina/operações em andamento no local:
____ Construções _________________________
____ Incêndio/Tempestade/Simulados
____
____
3.
Procedimentos, Licenças e Avaliações de Risco:
____ Licença para Bloqueio/Identificação de Energia (travamento/etiquetagem) No.
_________
____ Licença para Espaços Confinados No._____
____ Autorização para guindaste/elevador
____ Gestão de mudanças ref: _______________
____ Política de Segurança Local
____
____
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4.

Riscos previstos para esta data:

____ Licença para trabalhos
____ Materiais perigosos
____ Etiquetagem/travamento
____ objetos cortantes
____ Perturbação do solo
____ Locais lisos
____ Espaço confinado
____ Meio ambiente
____ Trabalhos em alturas
____ Trânsito na fábrica
____ Operações de elevação
____ Pneumática
____ Direção
____ Queda de objetos
____ Gerenciamento de troca
____
____ Altas temperaturas
____
____ Organização do Local de Trabalho ____
___ Queimaduras
____
____ Manuseio de Tambores
____
____ Mecânica
____
____ Pressão
____
____ Elétrica
____
____ Meio Ambiente
____

5.

Mitigações; listar EPIs & práticas específicas:

____ Política de Segurança Local
____ Óculos de segurança c/ proteção lateral
____ Calçados de Segurança: ____
____ Luvas / Tipo:__________________
____ Tyvek / Tipo: __________________
____ Roupas ____
____ Protetor Auricular
____
____
____
____
____

6. Assinado/Rubricado: ____________________
Revisor (Opcional): _______________________
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As Regras de Ouro

1.

Licença para Execução do Trabalho

2.

Isolamento Energético

3.

Perturbação do Solo

4.

Entrada em Espaço Confinado

5.

Trabalhos em Alturas

6.

Operações de Elevação

7.

Direção Segura

8.

Gerenciamento de Trocas

9.

Altas Temperaturas

Se o trabalho não for seguro, PARE

