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A expressão “Política de Consequências”, nos seus aspectos corretivos, 

associada à gestão das ações de Segurança e Saúde no Trabalho, nos remete 

a outras expressões largamente conhecidas nas organizações, como: 

“Disciplina operacional”, “Ajustes de condutas”, entre outras. É importante 

observar que as expressões citadas estão intimamente associadas ao 

entendimento, adesão e obediência às regras e/ou normas que dispõem sobre 

Segurança no Trabalho, instituídas pela empresa.  

Obediência às regras que orientam o exercício do trabalho correto, sobretudo 

com vista à prevenção de acidentes, significa adesão ao trabalho previamente 

organizado, orientado por regras escritas – Procedimento Operacional (PO) ou 

Instrução de Trabalho (IT). Ressaltando que regras, normas, padrões ou 

ordens verbais se constituem em orientações a que os colaboradores, 

especialmente trabalhadores, necessariamente devem obediência. Regra 

prescrita significa orientação, afeta a todos os envolvidos nos processos 

produtivos, de como se proceder. Proceder significa agir, ação. Logo, 

quaisquer orientações, verbais ou escritas, passadas aos trabalhadores se 

traduzem em regras ou normas de conduta, no jeito de agir, de realizar as 

atividades laborais. O ordenamento, formal ou informal do trabalho, na prática, 

traduz-se no como os colaboradores devem executar as suas atividades com 

vista ao alcance dos objetivos pretendidos.  



 

Constitui-se erro crasso a crença de que regras ou procedimentos que 

orientam a execução das atividades laborais se restringem apenas ao que é 

escrito. Quaisquer orientações passadas aos trabalhadores, não importa se 

escritas ou verbais, necessariamente deverão ser entendidas como regras ou 

normas que prescrevem e estabelecem o jeito de agir, de se comportar em 

relação ao trabalho. Essa afirmação nos remete ao conceito de disciplina, 

imprescindível à estabilização dos processos produtivos, e não se restringe 

apenas ao trabalho prescrito, mas a quaisquer orientações passadas aos 

trabalhadores com a finalidade de orientá-los no exercício de suas atividades 

laborais.   

Entre outros indicadores utilizados na avaliação da evolução e da maturidade 

das ações de prevenção de acidente, disciplina, traduzida em obediência férrea 

ao ordenamento, formal e/ou informal do trabalho, se constitui na principal fonte 

de referência. É a partir da aferição dos níveis de obediência ao que se define 

como trabalho correto, na maneira de se trabalhar, que se avalia o 

desempenho do trabalho prescrito. Vale lembrar que para se alcançar níveis 

elevados de obediência ao cumprimento de regras formais de trabalho, entre 

outros requisitos indispensáveis, como os mencionados nas letras a, b, c, d, 

Quadro 5, página 21, é necessário promover a efetiva inclusão (participação) 

dos trabalhadores nas ações de segurança desenvolvidas pela empresa. 

Inclusão significa a participação dos trabalhadores, de maneira ativa e incisiva, 

em todas as tratativas que envolvem os principais aspectos da organização do 

trabalho, com destaque para o trabalho orientado por regras formais – PO, IT, 

OS, APR, entre outras. Essa participação deverá iniciar-se a partir dos estudos 

e das discussões para a definição das atividades cuja realização deverá ser 

orientada por regras formais – escritas.   

Nas organizações onde os trabalhadores participam ativamente das discussões 

para a definição das atividades que deverão ser orientadas por regras 

prescritas – PO, IT, OS, APR – entre outros ganhos, evidencia-se a escolha 

(eleição) correta das atividades que deverão ser orientadas por instruções 

escritas. Além desse aspecto, a inclusão dos trabalhadores favorece, de 

maneira decisiva, a elaboração e/ou revisão correta dos PO ou IT. Ressaltando 

que esse aspecto é de fundamental importância no cumprimento das 
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instruções e na mesma linha de ação, na aplicação correta da Recusa de 

Tarefa (RT), quando o seu emprego se fizer necessário.   

Os trabalhadores deverão participar ativamente de todas as discussões 

relacionadas à elaboração ou revisão dos PO, IT, OS, APR ou de quaisquer 

outras orientações que dispõem sobre o como realizar as suas respectivas 

tarefas. Falhas na elaboração dos referidos procedimentos bem como na sua 

adequação às condições de trabalho, ou na capacitação dos trabalhadores se 

manifestam abertamente nos momentos que coincidem com as cobranças 

efetuadas pelas lideranças em relação ao seu cumprimento. E é justamente no 

momento das cobranças feitas pelas lideranças (quando feitas) que os conflitos 

decorrentes das falhas mencionadas acima se afloram, envolvendo 

principalmente a figura dos trabalhadores, por serem eles, a princípio, os 

responsáveis pela realização do trabalho orientado pelas regras prescritas. Na 

maioria das vezes, quando o descumprimento de uma regra resulta em 

incidente ou evento crítico ou em acidente, não importando o que motivou o 

desvio, por serem os trabalhadores os seus proponentes executantes, há uma 

forte tendência em responsabilizá-los e não raro culpá-los pelo ocorrido. Vale 

ressaltar que mais de 80% das análises de acidentes realizadas nas empresas, 

estudas pela JCO, apontam como causa dos incidentes críticos e dos 

acidentes violação de Regras de Segurança. O que essas análises não 

apontam, com a clareza necessária, são os motivos reais que concorrem para 

o desencadeamento dos eventos. Muitas vezes os colaboradores deixam de 

cumprir um item de alta relevância (crítico) de uma determinada regra, 

envolvendo Segurança no Trabalho, não por desobediência deliberada 

(violação premeditada), mas por uma série de outras variáveis que fogem à sua 

governabilidade, entre elas, pressão no trabalho, subliminar ou explícita da 

liderança, traduzida em cobranças por resultados. É importante lembrar que o 

cumprimento de normas – PO, IT, OS ou APR –, nos estágios básicos de SST 

(primeiro e segundo), está fortemente condicionado aos níveis de cobranças 

efetuadas pelas lideranças dos colaboradores. E a efetivação das cobranças, 

por sua vez, depende fundamentalmente da consistência das referidas normas, 

de sua adequação às condições de trabalho e principalmente dos níveis de 

capacitação dos trabalhadores para o exercício correto do trabalho 

procedimentado, justamente onde se localizam as principais deficiências. Ver 
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Quadro 5, página 21, letras a, b, c, d, do presente texto. Verificar que o maior 

volume de anomalias identificadas se localiza na qualidade dos procedimentos 

formais: PO, IT ou OS.  

É importante observar que quando o descumprimento de uma regra escrita for 

ocasionado por erros recorrentes cometidos pelos colaboradores na execução 

das tarefas, orientadas pela regra em apreço, o que se recomenda fazer é 

verificar atentamente o que motivou o cometimento do erro, observando as 

etapas dos processos de capacitação: conteúdo ministrado, estratégia de 

ensino utilizada e aferição da aprendizagem. Todavia, quando se tratar de 

violação deliberada (premeditada) – essa é uma ocorrência que se verifica com 

razoável frequência –, o que se deve fazer, depois da constatação do evento e 

estabelecidos, com as correções devidas, os respectivos nexos de 

causalidade, é aplicar, quando cabível e necessário, as medidas corretivas 

previstas na Política de Consequências.  

Não se deve esquecer, no entanto, de que a aplicação correta da Política de 

Consequências, nos seus aspectos punitivos, requer identificar e definir, com 

absoluta clareza, a natureza (categorização) dos desvios que estão ensejando 

o emprego da referida ferramenta. Desvios, para efeito de estabelecimento de 

nexo causal, devem ser divididos em duas categorias distintas: ERROS e 

VIOLAÇÕES, como dispostas no Quadro 1.  

Quadro 1: Categorização de comportamentos inseguros.  
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ERROS, independentemente da natureza, normalmente ocorrem por 

deficiência de conhecimento e de habilidades exigidas pelo trabalho que se 

está executando. Podem ser motivados também por problemas relacionados às 

condições de trabalho, que dificultam e/ou comprometem o seu correto 

exercício; por pressões por cumprimento de metas produção, sutis ou 

explícitas, exercidas pela liderança; por instabilidade emocional decorrente de 

distúrbios resultantes de clima ruim vivenciado pela organização; por 

imprudência ou negligência, por monotonia, stress, cansaço físico, entre outros 

desarranjos associados, ora à pessoa do executante da tarefa, ora aos traços 

dominantes da organização do trabalho. Ver Texto: "Fadiga recorrente e sua 

relação com a ocorrência de acidentes no trabalho", Quadro 3, página 8. 

VIOLAÇÕES, na acepção do termo, originam-se de ações erráticas, não 

conforme ao enquadramento antecipado do trabalho, definido por meio de 

regras estabelecidas pela empresa – Procedimentos Operacionais (PO), 

Instruções de Trabalho (IT), Ordens de Serviços (OS), Análise Preliminar de 

Risco (APR) ou outras orientações, formais e/ou informais, que definem o 

como o trabalho deverá ser desenvolvido.  

Ao estudar as origens (causas) de desvios, enquadrados na categoria de 

violações, necessário se faz identificar e categorizar as matrizes causais das 

ações não conforme, separando-as e agrupando-as por espécie: premeditada 

ou circunstancial.  

Na violação premeditada (deliberada), a ação errática se assenta na premissa 

de que o seu executante conhecia perfeitamente o conteúdo do Procedimento 

Operacional (PO), da Instrução de Trabalho (IT), da Ordem de serviço (OS) ou 

da APR ou de quaisquer outras instruções que orientam a execução correta 

das atividades laborais e da possibilidade de executá-las em conformidade com 

as orientações nelas estabelecidas. A ocorrência de violações, nessas 

circunstâncias, se caracteriza como decisões que levam a realização de ações 

antecipadamente pensadas, premeditadas. O agente da ação tem consciência 

plena do que se está fazendo. Na circunstância aventada ele poderia, 

dependendo da natureza do risco oferecido pela tarefa, optar pela procura de 

ajuda, especialmente de sua respectiva liderança para decidirem, juntos, o que 

fazer. Poderia ainda não ter iniciado ou imediatamente interrompido a 
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execução da tarefa em questão. É importante verificar que a segunda 

alternativa refere-se a situações de risco caracterizadas como de alta 

relevância (risco substanciais e/ou intoleráveis, que ensejam o emprego 

compulsório da Recusa de Tarefa (RT). Ver conceitos e aplicação de Recusa 

de Tarefa (RT) na página 15, do presente texto.  

Na violação circunstancial (não deliberada), ou não premeditada, a atitude do 

agente da ação é instintiva e movida por circunstâncias não previstas no 

planejamento prévio do trabalho. Esse tipo de atitude, na maioria das vezes, é 

motivado por situações anômalas e inesperadas. Diante de tal situação o autor 

da ação não tem como estabelecer relação entre as orientações contidas nos 

PO, IT, OS ou APR e sua correta execução. O agente da ação, nessas 

circunstâncias, não pensa antecipadamente sobre o que é ou não conveniente 

fazer. Não estabelece nexo de causa e efeito entre uma coisa e outra. Ele age 

por impulso e vislumbra apenas o resultado prático e imediato da ação em 

curso, independentemente das consequências que dela poderão advir.1 

Face ao exposto se verifica que a diferenciação que se deve estabelecer entre 

as variáveis acima mencionadas (erro, violação premedita e violação 

circunstancial), não serve apenas para a definição correta das medidas de 

controle, mas também e principalmente, para as tomadas de decisões 

relacionadas à aplicação de medidas corretivas previstas na Política de 

Consequências, quando o seu emprego se fizer necessário. Lembrando que 

respostas idênticas (medidas de controle) conferidas a situações distintas 

costumam não produzir os resultados almejados. Pelo contrário, confundir erro 

e violação circunstancial com violação deliberada (premeditada) e 

indistintamente tratá-las mediante emprego de medidas corretivas (punição) 

pode e certamente significa retrocesso na gestão das ações de SST. O impacto 

imediato dessa imprevisibilidade, na maioria das vezes, resulta na geração de 

instabilidade emocional, com repercussão na exacerbação dos níveis de 

insegurança, com aumento da probabilidade de ocorrência de erros. (Ver texto: 

Fadiga recorrente e sua relação com a ocorrência de acidentes no trabalho). A 

                                                 
1
  Nos ambientes de trabalho podem ocorrer situações inesperadas (quebra de equipamento, 

vazamento de substâncias químicas tóxicas ou inflamáveis, incêndio, por exemplo) que 
podem levar o trabalhador a assumir posturas, que analisadas em situações normais, são 
descritas como erráticas ou abaixo dos padrões esperados.  
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medida (punição) aplicada com o propósito de promover o ajuste de conduta do 

infrator, poderá se transformar em desequilíbrio emocional, com impactos 

negativos na realização das tarefas. Vale lembrar que a sensação de medo se 

constitui num dos mais importantes mecanismos de defesa, também do 

homem, diante de situações adversas, de perigos ou de riscos. Nas relações 

de trabalho, no entanto, o que deve orientar a conduta das pessoas expostas a 

riscos de acidentes é o discernimento: capacidade de identificar e avaliar 

corretamente o risco. É importante ressaltar que esse alerta não significa deixar 

de utilizar Política de Consequências, nos seus aspectos corretivos, como 

ferramenta de gestão de SST, quando seu emprego for considerado 

absolutamente necessário, apenas ressalta a importância de não se cometer 

erros crassos na sua aplicação.   

A aplicação de Política de Consequências, nos seus aspectos corretivos 

(punição), como ferramenta de gestão das ações de SST, para produzir os 

resultados almejados, é necessário que se leve em conta o disposto nos  itens 

descritos abaixo, associando-os ao disposto nos Quadros 2 e 5 páginas 14 e 

21, respectivamente:  

1. Clareza na definição de atribuições e de responsabilidades para todos os 

colaboradores, especialmente para as lideranças;  

2. Avaliação precisa do cenário de perigos e riscos existentes nos ambientes e 

nas atividades laborais;  

3. Procedimentos Operacionais, Instruções de Trabalho, Ordens de Serviços 

ou outras orientações de trabalho de boa qualidade e testadas antes de sua 

oficialização. Ver itens a, b, c, d, e, Quadro 5, página 21, do presente texto;  

4. Comunicação eficaz (clara e objetiva) em todos os níveis, especialmente 

entre trabalhadores e lideranças de primeira linha;  

5. Compartilhamento de valores. É importante que aquilo que a empresa 

define e apregoa como valor, seja de fato, transformado em práticas 

correntes que possam ser percebidas pelos colaboradores;  

6. Documentação atualizada, especialmente PO, IT, OS ou APR revisada com 

os ajustes requeridos;  
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7. Recusa de Tarefa (RT) franqueada a todos os colaboradores e largamente 

divulgada. É necessário que os conceitos de “voluntário” e 

“compulsório”, utilizados na aplicação da RT, sejam nivelados em todos 

os ambientes de trabalho;  

8. Liderança ativa e receptiva, isto é, que apóia e incentiva os trabalhadores 

nas tomadas de decisões em relação à aplicação da recusa de tarefa;  

9. Níveis reduzidos de permissividade (complacência), tanto de parte das 

lideranças como dos trabalhadores em relação ao cometimento de erros 

recorrentes e principalmente de violações de regras que orientam o 

exercício correto do trabalho;  

10. 5S bem feito e atualizado, com participação efetiva da população 

trabalhadora. Ver gestão à vista das ações de 5S;  

11. Equidade na aplicação da Política de Consequências – ter o cuidado de ser 

flexível (tolerante) com um e inflexível (intolerante) com outro;  

12. Promoção e valorização do trabalho em equipe;  

As dificuldades verificadas na aplicação correta de medidas disciplinares por 

descumprimento de regras de trabalho envolvendo SST não se esbarram 

apenas nas anomalias descritas no Quadro 5, página 21, mas também em 

muitas outras barreiras, com destaque para as citadas abaixo:  

a) Escassez de mão de obra. Em muitas situações, a liderança alega não 

poder abrir mão do colaborador, independentemente de seu comportamento 

acentuadamente de desleixo, “lambão”, por não haver outro com idêntica 

capacidade para substituí-lo, de imediato. Esse fenômeno ocorre com mais 

frequência, notadamente nas áreas de manutenção, em empresas onde 

não existem diretrizes e ações de preparação de reserva técnica de mão de 

obra especializada. Vale lembrar que uma das maiores dificuldades que se 

interpõem no trato com trabalhador rotulado de “lambão” é que, do ponto de 

vista produtivo, ele costuma se destacar dos demais trabalhadores, 

sobretudo quando o que se mede não é o como se deve trabalhar, mas o 

resultado final do trabalho. De qualquer forma, a tolerância em relação ao 

comportamento inseguro de um trabalhador rotulado de “lambão”, constitui-
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se no principal instrumento de desgaste, desmoralização de quaisquer 

iniciativas de SST. A permanência no trabalho de um trabalhador 

desleixado, no que tange à prevenção de acidente, independentemente de 

sua capacidade produtiva, não é nada recomendável, pelo contrário. Não é 

raro suas atitudes ocasionarem a rescisão contratual da liderança que o 

protege.  

b) Ausência de “avaliação de desempenho” do trabalhador, com feedback 

minucioso de acertos e erros ao avaliado. Avaliação significa 

acompanhamento permanente do colaborador no decorrer de suas 

atividades laborais. Esse acompanhamento resulta em informações que 

deverão ser retornadas ao colaborador, destacando as variáveis avaliadas. 

Quando o colaborador é informado frequentemente de seu desempenho 

(positivo e/ou negativo), reprimenda ou quaisquer outras formas de ajustes 

de condutas não são vistas por ele como “marcação” ou perseguição. Ao 

ser avaliado em intervalos curtos de tempo, o colaborador fica sabendo 

onde precisa melhorar o seu desempenho e principalmente onde é 

vulnerável a ações de reprimenda. Nessa circunstância, quando a punição o 

atinge (acontecimento raro), seu entendimento sobre ela não é de espanto, 

tampouco de injustiça. O faltoso sabe e aceita que se comportou, numa 

dada situação específica, de maneira indevida em relação ao que se 

esperava dede. A ausência desse expediente, como rotina do supervisor, 

encarregado ou facilitador, tende a transformar as penalidades, ainda que 

necessárias e corretamente aplicadas, em instrumento de realce somente 

dos aspectos negativos do desempenho do colaborador. Vale ressaltar que 

penalidades, ainda que corretamente aplicadas, tendem a aflorar apenas os 

aspectos negativos do desempenho dos faltosos. Por isso e por outros 

motivos, penalidades só deverão ser aplicadas quando esgotados todos os 

demais recursos de alinhamento de conduta.  

c) Vínculos de amizade entre liderança e subordinado (ver figura denominada 

de “peixe” – o protegido do chefe). Onde há fortes vínculos de amizade sem 

os discernimentos devidos, a noção de hierarquia tende a ser minimizada 

ou subestimada. Curioso é que o “peixe” não é eleito deliberadamente. Ele 

surge em decorrência de uma série de fatores, entre eles, disposição para o 

pronto atendimento de demandas de parte da liderança e principalmente 
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dos aspectos de confiabilidade. A confiança que a liderança deposita no 

“peixe” é proporcional aos vínculos de amizade e de desempenho 

apresentado por ele. De parte do “peixe” nunca lhe falta disposição para 

atender as demandas do “chefe”.  

d) Desempenho pessoal e profissional do colaborador. Às vezes, o 

colaborador faltoso, independentemente da maneira de se comportar em 

relação às formalidades do trabalho, é altamente produtivo.2 

e) Tempo de casa do infrator (quanto maior o tempo, maior a inibição na 

aplicação de medidas corretivas). “Como é que vou punir um colaborador 

de mais de vinte anos de casa por uma bobagem dessa natureza”. No caso 

em tela, o que o supervisor chamava de bobagem foi o trabalhador realizar 

uma atividade de manutenção (trabalho rápido) em um ambiente confinado, 

com presença de gases tóxicos, em desacordo com as regras específicas 

de segurança.  

f) Constrangimento, por motivos diversos, mas principalmente pelos aspectos 

de cultura (não ser prática corrente na empresa aplicar punições). Vale 

lembrar que não se deve simplificar o que não é simples. Aplicar penalidade 

em ambiente onde essa prática não é corrente, não deixa de ser um desafio 

que desafia.  

g) Desgastes de vínculos pessoais, companheirismo e amizade. Nesse 

sentido, torna-se importante lembrar que penalidade, ainda que procedente, 

tende a desenvolver, no penalizado e às vezes nos colegas de trabalho, 

sentimento de frustração, sobretudo, quando o desvio ou violação tenha 

sido ocasionado pela intenção de evitar um dano maior, prejuízo à empresa. 

Frustração pode ser causada por diversos fatores, como por exemplo, 

sonhos não realizados, metas não cumpridas, atitudes desonestas da parte 

                                                 
2
  Dos acidentes fatais por queda de altura analisados pela JCO, dois deles ocorreram por 

desobediência deliberada de Instruções de Trabalho com definição clara de itens 
relacionados à SST. As condições de trabalho eram totalmente favoráveis ao cumprimento 
dos Procedimentos Operacionais ou Instruções de Trabalho (IT) que orientavam a realização 
de trabalho em altura. Os trabalhadores vitimados eram velhos de casa, treinados e 
pertenciam ao quadro próprio da empresa. Paradoxalmente, um deles, um ano antes do 
acidente, foi eleito “trabalhador destaque em SST – 25 anos de empresa sem sofrer acidente 
CPT”. Isso mostra que disciplina não é uma coisa que se impõe, mediante pressão (embora 
a pressão possa ser necessária), mas mediante adoção de políticas educacionais, com 
persistência, ao longo do tempo.  
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de pessoas amigas, mas também e principalmente pela demolição de uma 

admiração ou consideração. E é justamente nesse ponto que reside o 

sentimento de frustração da maioria dos colaboradores penalizados em 

decorrência de falhas ou violações de normas ou procedimentos de 

trabalho. “Nunca imaginei que pudesse um dia ser punido nessa empresa. 

Tudo de bom que fiz até aqui não foi considerado” – relatou um trabalhador 

velho de casa, entrevistado. Vale lembrar que muitos desvios ou violações 

cometidas, sobretudo pelos trabalhadores, não decorrem de atos pensados 

(premeditados), mas de reações instintivas (impulsão). Em muitas 

situações, o trabalhador age sem pensar antecipadamente no que vai fazer, 

apenas age. E mais, no seu julgamento, a ação cometida por ele se 

destinava a beneficiar a empresa – agilizar o trabalho ou evitar prejuízo.  

Ao ser confrontado, com situações dessa natureza, o colaborador costuma 

reconhecer e aceitar que errou, que violou uma instrução de trabalho ou um 

procedimento operacional, mas tenta justificar ou minimizar a falha, com 

base no seu endereçamento: promover ganhos e/ou evitar prejuízo à 

empresa. Isso não invalida, de forma alguma, a aplicação da Política de 

Consequências nos seus aspectos corretivos, quando sua aplicação for 

julgada procedente e necessária. Por outro lado, penalidades com pouca ou 

nenhuma procedência (pouca fundamentação), quando aplicadas, 

costumam transformar-se em verdadeiro desastre nos relacionamentos do 

colaborador com a liderança que tomou tal decisão. Atitudes dessa 

natureza geram incertezas e rancores não apenas no penalizado, mas em 

toda a equipe envolvida no seu trabalho.  

h) Receio de revanche por parte do penalizado (às vezes, a Unidade Industrial 

está localizada nas proximidades de bairros ou mesmo cidades com 

altíssimos índices de violência).  

i) Sentimento de culpa. Muitas vezes a liderança cobra do trabalhador o 

cumprimento de determinadas normas que ela mesma sabe das 

dificuldades que se interpõem no seu cumprimento. Ver Quadro 5, letras: 

a, b, c, d, página 21. 

j) Prestação de contas às chefias superiores. O supervisor, facilitador, 

encarregado ou líder de equipe às vezes se vê na contingência de ter de 
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explicar os motivos das tomadas de decisões que culminaram na aplicação 

de penalidades, sobretudo demissão. Pode ocorrer que ao explicar os 

motivos que ensejaram a aplicação de medidas corretivas, o eixo da 

questão, em decorrência das evidências apresentadas, voltar-se contra a 

própria liderança: os motivos apresentados por ela apontam para aspectos 

de gestão, que direta ou indiretamente, repercutiram negativamente nas 

tomadas de decisões do trabalhador.3 

Os inibidores citados acima, diante de dificuldade de discernimento, costumam 

funcionar como “amortecedores” nas tomadas de decisões relacionadas à 

aplicação de medidas disciplinares. As tomadas de decisões, como ilustradas 

no Quadro 2, página 14, são comumente feitas com base em dois princípios 

básicos:  

1. Fatos concretos. Situação onde existem evidências concretas que 

comprovam, sem rodeio, o desvio, enquadrado como violação deliberada 

(premeditada). Exemplos: não usar cinto de segurança em trabalhos em 

altura, onde há disponibilidade do equipamento e de ancoradouro 

adequado; executar trabalho de manutenção em rede elétrica sem adoção 

das medidas de controle exigidas (bloqueio). Executar trabalho de 

manutenção e/ou de limpeza em ambiente confinado em desacordo com as 

medidas de controle exigidas.  

2. Conjecturas. Situações onde há suspeita de violação, mas não há 

evidência concreta que possa caracterizar o evento como tal.  

Além das duas variáveis descritas acima, o Quadro 2, na página 14, retrata 

duas situações vivenciadas no julgamento da aplicação de medidas corretivas 

relacionadas ao descumprimento de regras formais de trabalho e de SST: a) 

Ambiente não permissivo e b) Ambiente permissivo.  

Nos ambientes onde o trabalho prescrito (cumprimento das regras formais – 

PO, IT, OS) já incorporou as rotinas normais dos colaboradores, dois 

fenômenos se evidenciam claramente:  

                                                 
3
  Os distúrbios de gestão relacionam-se principalmente com as letras “a” e “b”, do Quadro 5, 

página 21.  
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a) Os níveis de desvios (violações) são relativamente baixos;  

b) Pouca ou nenhuma indecisão na aplicação de medidas corretivas, quando o 

seu emprego é julgado procedente.  

Nesses ambientes os níveis de maturidade postos em prática no enfrentamento 

dos problemas relacionais à SST, são altos. As dificuldades típicas dos 

estágios reativos (primeiro e segundo) já foram, em muitos aspectos, 

superadas, especialmente no tocante ao emprego da Recusa de Tarefa – RT.  

Já nos ambientes onde o trabalho prescrito não foi suficientemente incorporado 

às rotinas dos colaboradores, os níveis de desobediência (violações) motivados 

principalmente por falta de cobranças por parte das lideranças, são altos e a 

correção, via aplicação de medidas punitivas, de difícil efetivação. Nos 

julgamentos destinados a aplicação de medidas corretivas, por desinformação 

ou inexperiência, o emaranhado de dúvidas que estimula toda sorte de 

questionamentos acaba interferido nas tomadas de decisões. Nesse cenário o 

que termina prevalecendo é a impunidade.  
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Quadro 2: Fluxograma de aplicação de medida disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se tratar de descumprimento de regras formais de trabalho (PO, IT, 

OS), identificados os motivos, independentemente de outras atitudes que 

deverão ser tomadas, o que se impõe, em primeira mão, é revisar com a 

participação efetiva dos trabalhadores, os Procedimentos Operacionais e/ou 

Instruções de Trabalho, as Ordens de Serviços, observando os cinco passos 

contidos nas letras a, b, c, d, e, do Quadro 5, página 21, do presente texto, 

com destaque para os aspetos referentes a qualidade das referidas 

ferramentais de gestão, sua adequação ao ambiente de trabalho e capacitação 

dos operadores.  

Em relação à revisão dos PO, IT e OS, uma via que vem se transformando em 

opção na maioria das empresas, especialmente nas que operam com SST de 

primeiro e segundo estágios de maturidade (reativo e dependente – curva 

Bradley), é eleger, por área operacional, entre os PO, IT e/ou OS existentes, 

aquelas que orientam a realização de atividades com riscos elevados de 

ocorrência de acidentes graves (riscos substanciais e intoleráveis) e que 

obrigatoriamente terão de ser revistas, com as adaptações devidas. A escolha 

dos PO, IT e/ou OS deverá ser feita com base em critérios técnicos, mediante 

acordo entre as partes interessadas: lideranças, trabalhadores e técnicos do 

SESMT.     

1. AMBIENTE NÃO 

PERMISSIVO 

2.  AMBIENTE 

PERMISSIVO 

AÇÃO ERRADA AÇÃO ERRADA 

Questionamento: será 
que cabe e é 

conveniente aplicar 

medida disciplinar? 

PUNIÇÃO 

IMPUNIDADE 

Avaliação dos 
atenuantes e 

dos agravantes 

Cumpre-se o disposto 
na “Política de 

Consequências” 

Cabível? 

Cabível? 

Fonte: H. A. Couto 
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Outro assunto importante a ser tratado, com mais atenção, envolvendo Política 

de Consequências é a relação existente entre cumprimento de regras formais, 

PO, IT e/ou OS e eventualmente, Recusa de Tarefa (RT). O assunto Recusa 

de Tarefa é recorrente no texto porque não há como aplicar Política de 

Consequências, nos seus aspectos punitivos, sem a possibilidade do emprego 

correto, por parte dos trabalhadores, do referido recurso. Vale lembrar que RT 

é uma ferramenta que vem sendo utilizada pelas empresas, muitas vezes de 

maneira equivocada, na gestão das ações de SST. A expressão Recusa de 

Tarefa significa não iniciar ou interromper quaisquer atividades laborais que 

ofereçam risco de acidente grave, sem os controles necessários.   

Recusa de Tarefa (RT), entender para não se cometer erro na sua correta 

aplicação. 

A aplicação da Recusa de Tarefa é, ou deveria ser feita, de duas maneiras 

distintas:  

a) Recusa voluntária e b) Recusa compulsória:  

Nas atividades em que as instruções de segurança sejam classificadas como 

Regras de Ouro ou Regras Específicas, com itens de SST definidos como de 

alta relevância – ver Quadro 3, página 20 –, na impossibilidade de cumpri-los, o 

emprego da RT, deverá ser feito em caráter obrigatório. Em relação aos itens 

de alta relevância, listados em cor vermelha no Quadro 4, página 20, tomado 

como exemplo, o que se exige do trabalhador para aplicação correta da 

Recusa de Tarefa é disciplina rigorosa. Enfatizando que quando um item 

considerado de alta relevância em SST (risco substancial, intolerável), 

constante de um PO, IT, OS ou APR, independentemente do motivo, não puder 

ser cumprido, o que o trabalhador deverá obrigatoriamente fazer, é interromper 

ou não iniciar a atividade e comunicar, imediatamente, à sua liderança. Na 

prática, isso é que se chama de recusa compulsória de tarefa.4 Quando não 

há diferenciação (categorização) de riscos nos PO, IT, OS ou APR , o emprego 

da Recusa de Tarefa estará condicionado à capacidade de percepção de riscos 

dos operadores ou de quem esteja envolvido nas operações. Os operadores 

                                                 
4
  No estágio de maturidade em SST vividos pela maioria das empresas brasileiras (primeiro e 

segundo), o emprego correto da Recusa Compulsória de Tarefa vai, necessariamente, 
depender das posturas assumidas pelas lideranças dos trabalhadores. Entende-se por 
postura, cobranças.  
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(trabalhadores) vão fazer uso da referida ferramenta quando eles acharem que 

o seu emprego é cabível e necessário. E é justamente nesse ponto que a 

utilização correta da referida ferramenta se resvala. A capacidade de 

percepção de riscos, não apenas dos operadores, mas também das lideranças 

de chão de fábrica (supervisores, encarregados, facilitadores e líderes de 

equipe), deixa a desejar, ou seja, não é nada confiável. Ver Quadro 6, itens 3 

e 5, página 22, do presente texto.5 Vale ressaltar que as limitações na 

capacidade de perceber riscos refletem negativamente não apenas no volume 

(quantidade), mas também na correta aplicação da Recusa de Tarefa (RT). O 

colaborador poderá deixar de fazer uso da RT por desconhecimento do risco a 

que está exposto ou por avaliá-lo de maneira errada: subestimá-lo.  

É importante reconhecer que a Recusa de Tarefa (RT) se constitui num 

instrumento franqueado aos trabalhadores em todas as empresas que estão 

trabalhando fortemente na transição dos estágios básicos – primeiro e segundo 

para o terceiro estágio de maturidade em SST. Os trabalhadores têm 

conhecimento desse expediente e eventualmente fazem uso dele. A Recusa de 

Tarefa, quando utilizada compulsoriamente, não deve ser entendida como 

direito do trabalhador, como o é na alternativa voluntária, mas como dever em 

cumprimento a uma diretriz estabelecida pela empresa. No emprego 

compulsório da Recusa de Tarefa não se deve abrir espaço a nenhum tipo de 

questionamento ou ponderações: se a ferramenta deverá ou não ser aplicada. 

O que deverá prevalecer é o que está escrito na Instrução de Trabalho (IT) ou 

Procedimento Operacional (PO) ou na Analise Preliminar de Risco (APR) que 

orienta a realização da tarefa.  

Vale esclarecer que o conceito de ponderação aqui empregado, refere-se às 

margens de tolerância ou flexibilidade que se deve ter no cumprimento dos 

itens de SST constantes das Instruções de Trabalho (IT), dos Procedimentos 

Operacionais (PO), ou das Ordens de Serviços (OS), classificados como 

“moderado” e principalmente “trivial e tolerável”. Vale lembrar que a tolerância 

aqui proposta se baseia em critérios técnicos e organizacionais, definidos 

mediante consenso das equipes de trabalho, com aprovação formalizada das 

lideranças. Essa preocupação se prende ao fato de haver nos ambientes de 

                                                 
5
  As informações constantes do Quadro 6 foram extraídas do diagnóstico de cultura de SST, 

realizado por amostragem numa unidade siderúrgica de grande porte.   
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trabalho toda sorte de flexibilidade (permissividade) no cumprimento de regras 

formais de trabalho, incluído regras que orientam a realização de trabalho 

envolvendo riscos “substanciais” e principalmente “intoleráveis” sem os 

controles necessários. As experiências acumuladas ao longo dos anos no 

acompanhamento de aplicação prática de PO, IT, OS e/ou APR têm nos 

ensinado algumas lições cruciais: ao querer controlar tudo, sem nenhuma 

distinção de relevância, termina não controlando o que efetivamente precisa 

ser rigorosamente controlado. Ouvimos de dezenas de gerentes de áreas: 

“aqui todas as instruções de trabalho ou Procedimentos Operacionais 

independentemente na natureza do trabalho, têm de ser cumpridos”. Vale 

lembrar que a afirmativa “têm de ser cumpridos” não é a mesma coisa que 

“efetivamente cumpridos”. Em todos os ambientes onde os gestores fizeram tal 

afirmação, a pesquisa de cultura de SST revelou que o efetivo cumprimento 

das referidas regras não passa de 50% das amostras pesquisadas.  

É importante enfatizar que o emprego correto da Recusa de Tarefa (RT) requer 

incentivo por parte das lideranças, traduzido em ajuda ao trabalhador no 

entendimento das finalidades do emprego da referida ferramenta, o que, na 

prática, nem sempre se verifica. É comum o emprego da RT se esbarrar na 

relutância e/ou resistência deliberada de algumas lideranças em aceitá-la como 

ferramenta usual na gestão das ações de SST. No julgamento de algumas 

lideranças (percentual acima de 50% da amostra pesquisada), o emprego 

desse expediente impacta negativamente nos ritmos da produção. Curioso é 

que o resultado dessa postura resulta no paradoxo do conflito: uma interrupção 

voluntária, calculada, certamente custa bem menos do que uma interrupção 

abrupta decorrente de um acidente envolvendo danos materiais e pessoais. E 

mais, não conhecemos caso de demissões de colaborador por uso de Recusa 

de Tarefa, mas temos conhecimento de muitas demissões, sobretudo de 

gestores, pela ocorrência de incidentes críticos, com potencial de gerar danos 

severos e principalmente pela ocorrência de acidentes graves, sobretudo com 

óbitos.  
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O descumprimento de padrões de trabalho, quando as condições de trabalho 

são favoráveis ao seu cumprimento6, sem adoção de medidas corretivas, além 

de outros prejuízos suscetíveis de serem ocasionados aos processos 

produtivos, constitui-se na mais poderosa arma de corrosão de qualquer 

sistema organizacional. E, quando o descumprimento é aceito pela liderança 

como situação normal de trabalho, o cenário muda radicalmente, para pior. 

Convém ressaltar que entre as causas identificadas do não cumprimento dos 

Procedimentos Operacionais (PO) ou Instruções de Trabalho (IT) – listadas nas 

letras a, b, c, d, do Quadro 5, página 21 –, evidenciam-se a qualidade das 

regras ou normas, PO ou IT (26,61%) e ausência de cobranças por parte das 

lideranças (23,95%). Outro fator relevante atinente ao cumprimento de 

padrões, PO ou IT ou APR, diz respeito ao conceito de padrão. A falta de 

critério na definição dos padrões de trabalho (padronizar tudo, 

independentemente da necessidade ou da avaliação de sua eficácia), 

associada à sofrível maturidade cultural brasileira em relação ao que é formal, 

não deixa de ser a principal causa das dificuldades enfrentadas pelas 

empresas em desenvolver e amadurecer as práticas de trabalho orientado por 

regras escritas. É difícil, para não dizer impossível, imaginar a efetivação de 

trabalho prescrito sem disciplina férrea da parte de quem esteja envolvido 

direta ou indiretamente com ele – o trabalhador e, principalmente, sua 

respectiva liderança. Nesse aspecto é conveniente ressaltar que as heranças 

culturais brasileiras no que tange à disciplina, são por demais sofríveis. Um fato 

histórico marcante envolvendo a cultura dos povos latinos, especialmente dos 

ibéricos, no tocante à disciplina, foi a Reforma Protestante. Os princípios éticos 

e morais preconizados por Martin Lutero e João Calvino na estruturação da 

Reforma Protestante, que influenciaram largamente a formação cultural da 

Alemanha, do Reino Unido, da Suíça, da Suécia, da Dinamarca e da Holanda, 

por exemplo, por causa da atuação da inquisição só começaram a chegar ao 

Brasil muito tardiamente, final do século XIX. A ocorrência desse fenômeno, 

além de tardio e lento, se verificou com a chegada dos imigrantes europeus 

oriundos dos países onde a Reforma Protestante já havia se consolidado.  

                                                 
6
  Entende-se por condições favoráveis: regras escritas bem elaboradas e compatíveis com 

as condições de trabalho, trabalhador treinado e efetivo monitoramento por parte da 
liderança.  
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Para Calvino, especialmente, a disciplina se traduzia na principal via de 

conduta das vivências religiosas e sociais. De outra feita, Calvino acreditava e 

apregoava que o indivíduo não poderia viver à margem dos deveres que a vida 

civilizada lhe impunha. Deveres esses, que uma vez observados (cumpridos), 

facultavam-lhe a obtenção de seus direitos. Calvino não conseguia entender 

nenhum princípio de direito sem a contrapartida do cumprimento de deveres. 

Direitos e deveres no entendimento de Calvino circunscreviam-se numa única 

figura. As noções fundamentais de cidadania (respeito à ordem pública, à lei) já 

eram ensinadas e exigidas por João Calvino nos primórdios da Reforma 

Protestante, no século XVI. Infelizmente esse movimento não alcançou os 

portugueses, especialmente, que se mantiveram por muitos séculos à margem 

dos fundamentos da Reforma Protestante, notadamente no que tange aos 

princípios que balizam a conduta dos indivíduos nas suas vivências sociais. A 

resistência do brasileiro ao cumprimento de regras prescritas, sejam elas legais 

e/ou pertencentes ao ordenamento formal das empresas, tem suas origens 

assentadas nas políticas e regulamentos adotados pelos portugueses à época 

do Brasil colônia. Sobre esse tema sugerimos a leitura atenta das obras: 

Bandeirantes e pioneiros, de Viana Moog e O povo brasileiro, de Darci Ribeiro.  

Os dados constantes do Quadro 5, página 21, foram levantados por meio de 

auditoria “pente fino” de 187 Procedimentos Operacionais (PO), nas áreas 

mencionadas, numa unidade siderúrgica de grande porte, que resultou na 

identificação de 902 anomalias (não conformidades) que interferiam, direta e/ou 

indiretamente, na realização das tarefas orientadas pelos Procedimentos 

Operacionais ou Instruções de Trabalho, auditadas.  

A quantidade de anomalias (não conformidades) identificadas, entre outros 

fatores, decorre da indefinição de relevância dos itens de segurança constantes 

das IT ou PO. Itens de SST, que parcialmente cumpridos ou não cumpridos, 

causariam transtornos de baixo impacto, na ausência de definição de 

relevância, são tratados no mesmo nível de importância daqueles cuja violação 

poderia resultar em acidente de extrema gravidade. Ver definição de 

relevância, Quadro 3, página seguinte. 

 

Quadro 3: Tabela de classificação dos Riscos Ocupacionais.  
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Para efeito de definição de prioridades no estabelecimento de medidas de 

controle, a significância dos riscos deverá ser definida, como:  

a) RISCO TRIVIAL, que compreende o resultado obtido entre 6 a 12; 

b) RISCO TOLERÁVEL, que compreende o resultado obtido entre 14 a 21; 

c) RISCO MODERADO, que compreende o resultado obtido entre 24 a 40; 

d) RISCO SUBSTANCIAL, que compreende o resultado obtido entre 42 a 
56; 

e) RISCO INTOLERÁVEL, que compreende o resultado obtido entre 63 a 

72. 

Quadro 4: Fluxo de uma Instrução de Trabalho (IT) – itens de SST.  

 

 

 

 

 

 

 

                   

Quadro 5: Interferência no cumprimento de Instrução de Trabalho (IT).  

ÁREAS VARIÁVEIS (Anomalias: 902) 

Alta Baixa Média Relevância:  Legenda:  
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operação: 
Itens da IT. 

 

 

Fim da 

operação. 

Relevância:  Alta = substancial e intolerável   
Média = moderado   

                       Baixa = trivial e tolerável  

Efeito da Falha
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2 3 4 5 6 7 8

3 6 9 12 15 18 21 24

4 8 12 16 20 24 28 32

5 10 15 20 25 30 35 40

6 12 18 24 30 36 42 48

7 14 21 28 35 42 49 56

8 16 24 32 40 48 56 64

9 18 27 36 45 54 63 72

2 3 4 5 6 7 8

3 6 9 12 15 18 21 24

4 8 12 16 20 24 28 32

5 10 15 20 25 30 35 40

6 12 18 24 30 36 42 48

7 14 21 28 35 42 49 56

8 16 24 32 40 48 56 64

9 18 27 36 45 54 63 72
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3 6 9 12 15 18 21 24

4 8 12 16 20 24 28 32

5 10 15 20 25 30 35 40

6 12 18 24 30 36 42 48

7 14 21 28 35 42 49 56

8 16 24 32 40 48 56 64

9 18 27 36 45 54 63 72
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(a) 
Qualidade 

(b) 
Adequação 

(c) 
Capacitação 

(d) 
Cobrança 

(e)  
Obediência 

n (*) % n % n % n % n % 

Altos fornos 31 12,92 31 17,92 23 16,91 19 8,80 21 15,33 

Aciaria 39 16,25 23 13,29 24 17,65 47 21,76 7 5,11 

Laminação 41 17,08 40 23,12 29 21,32 21 9,72 37 27,01 

Logística 29 12,08 21 12,14 21 15,44 39 18,06 8 5,84 

Manutenção Central 53 22,08 37 21,39 27 19,85 41 18,98 33 24,09 

Áreas de apoio 47 19,58 21 12,14 12 8,82 49 22,69 31 22,63 

TOTAL 240 26,61 173 19,18 136 15,08 216 23,95 137 15,19 

Legenda: (a) Qualidade das IT – conteúdo e linguagem.  
 (b) Adequação das IT às condições de trabalho.  
 (c) Capacitação dos trabalhadores para o cumprimento das IT.  
 (d) Cobranças do cumprimento das IT por parte das lideranças.   
 (e) Obediência ao cumprimento das IT.  

(*) “n” refere-se à quantidade de desvios identificados. 
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 Quadro 6: Situações que concorrem para ocorrência de acidentes no trabalho.  
 

 
 

 

 

Resposta 

Cargo 
Trabalhador Gestor SESMT 

n % n % n % 

1. Descumprimento de Instrução de Trabalho ou  
Procedimento Operacional por falta de cobrança de parte 
da chefia imediata dos trabalhadores. 

697 35,24 167 43,95 41 55,41 

2. Pressão das gerências das áreas para cumprimento de 
cronogramas de produção, independentemente dos 
aspectos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). 

565 28,56 50 13,16 15 20,27 

3. Falhas na identificação e avaliação dos riscos do 
trabalho. 

965 48,79 251 66,05 37 50,00 

4. Deficiência de treinamento para a execução correta do 
trabalho. 

712 36,00 128 33,68 18 24,32 

5. Aceitação de condições de riscos como situações 
normais de trabalho. 

590 29,83 166 43,68 30 40,54 

6. Falhas administrativas (tarefas descritas de uma maneira 
e executadas de outra). 

264 13,35 47 12,37 15 20,27 

Nota: Casos sem informação:  Trabalhador  71 casos Gestor  4 casos SESMT  3 casos 
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Percepções:

DIFERENÇAS 
DE 

PERCEPÇÕES: 

Até 10%: 
Aceitável 

De 11% a 20%: 
Ruim 

De 21% a 30%: 
Muito ruim 

Acima de 30%: 

Péssimo 

Temário: Em sua opinião, os acidentes ocorridos na Unidade Industrial onde você trabalha, 
nos últimos três anos, tiveram como causas prováveis: 

AMOSTRA: 2.049 Trabalhadores, 384 Gestores e 77 Profissionais do SESMT. A população 
trabalhadora foi levantada por amostragem. 

  A amostra foi extraída de quatro plantas industriais do ramo de siderurgia. A 
pesquisa foi realizada nos anos de 2013 e 2014. 

Em sua opinião, os acidentes ocorridos na Unidade Industrial onde você trabalha, nos últimos anos, tiveram 

como causas prováveis: 


