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EVOLUÇÃO E MATURIDADE DOS PROGRAMAS DE SST NAS ORGANIZAÇÕES 

(Referencial no qual se apóia a definição dos estágios de maturidade em SST) 

 

Tomando-se por base o desempenho dos programas de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) – implementados nas empresas –, constata-se que a sua evolução e 

maturidade se verificam em estágios distintos; dos estágios básicos - primeiro e 

segundo, para os estágios mais evoluídos, terceiro e quarto, conforme a 

competência desenvolvida na condução dos passos mencionados no Quadro 1, com 

desdobramento nos Quadros 2, 3 e 4.1  

 

Quadro 1: Evolução e maturidade dos programas de SST.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Os estágios mencionados estão descritos nos Quadros 2 e 3, com resumo no 

Quadro 4, páginas 5, 6 e 7 e nos Anexos I, II, III e IV, páginas 8, 12, 17 e 21.  

Muitos são os meios ou critérios através dos quais se avalia a evolução e a 

maturidade de um sistema e/ou de um programa de SST. A referida avaliação 

                                            
1
  Os estágios de maturidade, descritos no presente texto, como Primeiro, Segundo, Terceiro e 

Quarto, em alguns aspectos, se assemelham aos estágios reativo, dependente, independente e 
interdependente, na Curva de Bradley. Outras empresas de consultoria em SST dispõem de 
nomenclaturas próprias de definição de estágios de maturidade em SST. Em todas elas há 
semelhança de conceitos, especialmente no que se refere à maturidade das lideranças no trato da 
questão.  

MMaattuurriiddaaddee  ddooss  PPrrooggrraammaass  ddee  SSSSTT  
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  5º PASSO   1º PASSO 

Identificar, 

avaliar e 

definir a 

significância 

dos riscos 

Ações corretivas Ações preventivas 



 2 

poderá ser feita com foco centrado nos indicadores reativos, como taxas de 

frequência e de gravidade dos acidentes, ou nos indicadores proativos, que avaliam 

a capacidade de intervir nos processos de trabalho, com o propósito de controlar as 

situações de riscos já instaladas e principalmente antecipar e prevenir o surgimento 

de outras. Ver Quadro 1, passos 4º e 5º.   

A avaliação centrada nos indicadores reativos (frequência e gravidade) a despeito 

da sua larga utilização, não avalia e nem afere os mecanismos ativos de controle 

dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. A ressalva que comumente se faz 

a esse tipo de avaliação, entre outras dificuldades, diz respeito à ausência de 

uniformidade em relação ao que se considera como acidente para efeito de cálculo 

das taxas de frequência. Muitas empresas incluem no cálculo das taxas de 

frequência, acidentes sem perda de tempo, ou seja, consideram, para essa 

finalidade, todas as ocorrências registradas, que tenham provocado algum tipo de 

lesão. Outras, só incluem no referido cálculo, acidentes com perda de tempo. Em 

decorrência dessa divergência, os indicadores: frequência e gravidade, como 

parâmetros de indicação de resultados, são de pouca validade como indicadores de 

comparação entre empresas, ainda que do mesmo ramo de atividade. E menos 

ainda como parâmetros para definição de políticas de investimento em melhorias de 

condições de trabalho.   

Outra variável que não pode ser desprezada na definição de políticas de 

investimento em melhoria das condições de trabalho é o lapso de tempo vivenciado 

por algumas empresas, sem registro de acidentes CPT. Registro de zero acidente 

CPT, ainda que por tempo considerável, um a dois anos, numa empresa de grande 

porte, com trabalhadores expostos a riscos, não se constitui em atestado de 

imunidade de ocorrência de acidente grave. Vale lembrar que não são poucos os 

exemplos de Unidades Industriais, que passaram por longo período (mais de dois 

anos) sem registro de acidente CPT, e que se depararam, de uma hora para outra, 

com a ocorrência de acidentes graves, envolvendo danos materiais de monta, 

mutilações e óbitos. A explicação para essa situação está no fato de muitas 

situações de risco potencialmente capazes de gerar acidentes graves não terem 

sido avaliadas, com o rigor necessário, e com definição de medidas de controles 

factíveis de serem colocadas em prática. Pode também estar associada à 

negligência deliberada na utilização das medidas de controles utilizadas.    

Pesquisas de cultura de SST realizadas pela JCO vêm mostrando que as 

estatísticas de acidentes no trabalho só se modificam, de pior para melhor, de forma 
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consistente e duradoura, quando as ações de SST da empresa transpõem as 

barreiras dos estágios básicos de maturidade – primeiro e segundo – e passam a 

operar fortemente nos estágios mais avançados – terceiro e quarto –, como 

demonstrado nos Quadros 2 e 3, páginas 5 e 6, respectivamente. É somente nessa 

fase que o foco das atenções e das ações de SST se desloca dos perigos e dos 

riscos do trabalho (já instalados) para centrar-se no seu verdadeiro nascedouro, isto 

é, nos processos produtivos e nos traços constitutivos da organização do trabalho.  

O alcance e consolidação dos estágios mais elevados, terceiro e quarto, no entanto, 

demandam mudanças profundas de concepção e principalmente de atitudes em 

relação ao tema, especialmente por parte dos tomadores de decisões na empresa 

(lideranças), justamente o que não é, na prática, tão simples de se efetivar. As 

posturas, sobretudo de gestores, requeridas pelo sistema de gestão de SST de 

terceiro e de quarto estágios de maturidade são as que se apóiam nos conceitos 

consolidados de “dono”. Ver Quadro 4 e Anexo III, páginas 7 e 17, respectivamente.  

É importante salientar, que o que comumente se toma como desempenho nos 

processos de mudanças nas políticas de SST, na maioria das empresas brasileiras, 

não é propriamente o que se faz, de concreto, com as mudanças, mas os seus 

efeitos imediatos ou de curto prazo: redução dos índices de ocorrência de acidentes. 

A preocupação em demonstrar resultados, mediante redução dos índices de 

acidentes, independentemente do como2, se superpõe a quaisquer outras 

preocupações com a efetivação das medidas apropriadas de controle, que em última 

instância, é o que produz os resultados almejados. Essa dicotomia, não há dúvida, 

se constitui numa espécie de calcanhar de Aquiles no enfretamento da questão. Isso 

porque, mudanças envolvendo SST, sem ruptura com os padrões anteriores, 

dificilmente promovem as transformações almejadas. As dificuldades interpostas nas 

mudanças sem rupturas com os padrões anteriores são múltiplas e variadas, entre 

elas, vale destacar as consequências das ações antagônicas e conflitantes 

vivenciadas a um só tempo. As pessoas (lideranças e trabalhadores) se comportam 

de maneira ambígua: ora se orientam pelas práticas introduzidas pelas mudanças, 

ora pelas práticas costumeiras, isto é, vivenciadas anteriores às mudanças.  

No caso específico da Segurança no Trabalho, o antagonismo é perfeitamente 

percebido: de um lado, nas posturas assumidas por uma parcela considerável de 

                                            
2
  A expressão “independentemente do como” se refere à sub-notificação de casos de acidentes, que 

dada à natureza e extensão das lesões, necessariamente deviriam ser enquadrados como CPT – 
Com perda de Tempo, com emissão de CAT – Comunicação de acidente do Trabalho.  
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líderes que dão a impressão de orientar, facilitar e exigir, mas que efetivamente não 

exigem dos trabalhadores o cumprimento das formalidades do trabalho (regras 

escritas – PO, IT, Procedimento de Rotina – PR ou APR - estabelecidas pela 

empresa; de outro, nas atitudes dos próprios trabalhadores que os imitam, 

reproduzindo a mesma postura, fingindo que lhes obedecem. Evidentemente que 

nesse cenário, as mudanças pretendidas não se realizam, pelo menos no âmbito 

das expectativas. Daí a necessidade imperiosa, nos processos de mudanças, 

sobretudo envolvendo questões relacionadas à Segurança no Trabalho, da inclusão 

e engajamento compromissado de todos, especialmente das lideranças das áreas 

operacionais. Princípios que se apóiam na educação continuada, no planejamento 

das ações de SST, no envolvimento direto e incisivo das lideranças e principalmente 

na disciplina progressiva.  

Pelo o disposto nos Quadros que se seguem é fácil verificar que as mudanças 

pretendidas pelas empresas em relação à Segurança e à Saúde no Trabalho, com 

redução sistemática e efetiva dos índices de acidentes, só serão atingidas e 

sustentadas quando a empresa passa a operar no terceiro e no quarto estágios de 

maturidade, ou seja, quando as ações de SST são planejadas para atuar não 

apenas na solução eficaz dos problemas já instalados, mas principalmente na sua 

antecipação.3 

O planejamento aludido requer, antes de tudo, mudança de foco na gestão das 

ações de SST. O foco das atenções deverá recair sobre os métodos e processos de 

trabalho e não apenas sobre perigos e riscos já instalados, como ocorre no segundo 

estágio de maturidade. Ver características de segundo estágio de maturidade, 

Anexo II, e respectivos comentários, página 12.  Outro aspecto altamente relevante 

dos sistemas de gestão de SST de terceiro e quarto estágios de maturidade está na 

sua condução que é levada a cabo pelas lideranças das áreas operacionais, que 

estão diretamente envolvidas com os métodos e processos de trabalho e que detêm 

poder para tomar as decisões que o sistema requer. Ressaltando que nesses 

estágios o poder é exercido, menos pelo mando e mais pela ampliação e 

democratização do conhecimento e pelas tomadas de decisões compartilhadas. Ver 

Quadro 4, página 7.  

                                            
3
  É importante enfatizar que alguns recursos utilizados nas práticas de gestão de SST de estágios 

reativos (primeiro e segundo), que dado aos traços dominantes da cultura brasileira, no que tange 
a disciplina, necessariamente deverão ser mantidos nos estágios avançados, especialmente no 
terceiro estágio. Como exemplo podemos citar: cobranças, envolvendo cumprimento de planos de 
ação, cumprimento de regras formais de trabalho e aplicação de política de Consequências nos 
seus aspectos corretivos.  
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Quadro 2: Evolução das ações de SST – Aspectos organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS 

• Políticas e diretrizes 
de SST conduzidas 
pela direção da 
empresa;  

• SST como valor 
agregado ao negócio 
da empresa; 

• SST totalmente 
integrada aos 
processos produtivos; 

• SST totalmente 
planificada; 

• Avaliação de SST 
associada ao PDI – 

Programa de 
Desempenho 
Individual de 
liderança;  

• SST conduzida pelas 
lideranças das áreas 
operacionais com 
foco no trabalho em 
equipe; 

• Uniformidade nas 
ações de SST em 
toda a organização. 

ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS 

• Políticas e diretrizes de 
SST conduzidas pela 
direção da empresa;  

• SST integrada aos 
processos produtivos; 

• SST planificada; 

• Uniformidade na gestão 
das ações de SST; 

• Avaliação de 
desempenho proativa, 
calcada em medidas de 
sucesso; 

• SST a cargo das 
lideranças das áreas 
operacionais; 

• Técnicos do SESMT 
como assessores das 
lideranças das áreas 
operacionais. 

ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS 

• SST dissociada dos 
processos produtivos; 

• SST a cargo do 
SESMT “Xerife”; 

• Foco centrado na 
legislação; 

• Avaliação de 
desempenho reativa 
(TF e TG); 

• Punição como 
mecanismo de 
controle 
(salvaguarda); 

• SST não planificada; 

• Atendimento por 
demanda das áreas;  

• Causas de acidentes 
centradas no 
comportamento dos 
trabalhadores.  

ASPECTOS 
ORGANIZACIONAIS 

• SST movida por 
crises recorrentes, 
só age mediante 
pressão        
(ocorrência de 
acidentes grave ou 
por ações de 
fiscalização);  

• Ações reativas 
pautadas em 
improvisações e 
urgências; 

• SST totalmente 
dissociada dos 
processos 
produtivos; 

• Ausência total de 
planejamento das 
ações de SST;  

• Ausência de 
responsáveis pela 
condução das 
ações de SST; 

• Ausência de 
avaliação de 
desempenho em 
SST. 

Foco: 
Na prescrição do 
trabalho (normas) e 

na figura do SESMT  

Foco:  
Agregar valor ao 
negócio da 

empresa 

Foco:  
Na gestão de 
crises 

recorrentes 

Foco:  
Na integração das 
ações de SST aos 
processos 

produtivos 
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Quadro 3: Evolução das ações de SST – Aspectos comportamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores altamente 
comprometidos com 
SST; 

• Gestores altamente 
capacitados; 

• Gestores não 
permissivos; 

• Gestores que buscam 
soluções planejadas e     
compartilhadas (grupos 
homogêneos de SST); 

• Gestores que entendem 
disciplina como 
compromisso; 

• Gestores que valorizam 
e promovem o trabalho 
em equipe; 

• Gestores que planejam 
totalmente as ações de 
SST; 

• Gestores que entendem 
e exercem o poder como 
meio de democratizar o 
conhecimento; 

• Gestores que buscam 
tomar decisões 
compartilhadas. 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores comprometidos 
com SST; 

• Gestores com razoável 
nível de capacitação em 
SST; 

• Gestores pouco 
permissivos; 

• Gestores com elevado 
nível de exigência em 
relação à SST; 

• Gestores que valorizam e 
promovem o trabalho em 
equipe; 

• Gestores que aplicam 
punições como mecanismo 
corretivo (pedagógico); 

• Gestores que cumprem e 
exigem cumprimento de 
regras formais de trabalho 
e de SST; 

• Gestores dispostos a 
assumir desafios em SST; 

• Gestores que assumem os 
erros de seus 
subordinados; 

• Gestores que prestam 
contas das ações de SST 
em toda a sua 
integralidade. 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores que precisam 
de estímulos externos 
para assumir posturas 
corretas (punições ou 
recompensas);  

• Gestores assumem as 
ações de SST no discurso 
(falam o que efetivamente 
não fazem); 

• Gestores com nível de 
conhecimento de SST 
limitado; 

• Gestores permissivos; 

• Gestores que se tornam 
autoritários quando 
pressionados;  

• Gestores que se fazem 
respeitar mediante 
ameaças; 

• Gestores que improvisam 
condições de trabalho, 
sem os controles devidos;  

• Gestores que costumam 
transferir 
responsabilidades suas 
para terceiros, 
especialmente 
subordinados; 

• Gestores que fingem não 
ver os riscos do trabalho 
e que maquiam 
resultados. 

ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS 

• Gestores totalmente 
alheios à SST; 

• Gestores totalmente 
despreparados; 

• Gestores altamente 
permissivos; 

• Gestores orientados 
por condutas 
imediatistas; 

• Gestores paternalistas 
(passa a mão na 
cabeça do infrator); 

• Gestores 
complacentes; 

• Gestores coniventes 
(finge não ver o 
cometimento de 
desvios: erros e/o 
violações de regras); 

• Gestores que aplicam 
punições como 
justificativa para as 
falhas de gestão 
(mostrar que age); 

• Gestores orientados 
por ações 
improvisadas, 
perigosas e sem 
controle; 

• Gestores que não 
respondem pelos 
resultados de SST. 

Foco:  
Na integração das 
ações de SST aos 
processos produtivos 

 

Foco: 
Na prescrição do 
trabalho (normas) e 
na figura do SESMT  

 

Foco:  
Agregação valor 
ao negócio da 
empresa  

 

Foco:  
Na gestão 
focada em crises 
recorrentes 
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3º ESTÁGIO
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Quadro 4: SST – Aspectos da organização e seus impactos no comportamento – 

RREESSUUMMOO  GGEERRAALL.. 

Primeiro e Segundo Estágios de Maturidade 

 “AÇÕES REATIVAS” 

Terceiro e Quarto Estágios de Maturidade 

 “AÇÕES PROATIVAS” 

1. SST desassociada dos processos 
produtivos. 

1. Integração das ações de SST ao sistema 
produtivo. 

2. Os gestores das Áreas não assumem, na 
prática, o compromisso de gerenciar as 
ações de SST. 

2. Transformação dos responsáveis pelas 
áreas, mediante definição formal de 
atribuições, em “donos incontestes” das 
ações de SST. 

3. Pouca ou nenhuma informação sobre os 
traços dominantes da cultura de SST da 
empresa. 

3. Diagnóstico de Aspectos Organizacionais e 
Comportamentais de SST. Informações 
privilegiadas. 

4. SST valorizada fortemente no discurso. 4. SST vivenciada nas práticas do dia a dia. 

5. Regras ou procedimentos formais de 
trabalho e de SST entendidos como 
mecanismos de controle, impostos pela 
empresa. 

5. Regras ou procedimentos formais de 
trabalho e de SST entendidos como 
delegação de poder e de decisões. 

6. Disciplina entendida e vivenciada como 
imposição. 

6. Disciplina entendida como interiorização de 
responsabilidades. 

7. Disciplina cobrada por mecanismos 
externos – via controles e punições. 

7. Disciplina cobrada por mecanismos internos 
– consciência crítica. “Olhar para si mesmo”. 

8. Comunicação como mecanismo formal – 
(Normas, mensagens, cartazes, cartilhas, 
avisos, etc.) 

8. Comunicação como mecanismo vivo – 
contato direto entre as pessoas – horizontal 
e vertical. 

9. Poder exercido pela “chefia”. Ferramenta: 
a força do cargo.  

9. Poder exercido pela “liderança”. Ferramenta: 
diálogo, negociação convencimento, adesão.  

10. Gerenciar comportamento das pessoas.  
10. Gerenciar desempenho da organização 

como um todo.  

11. Solução de problemas pela via hierárquica.  
11. Solução de problemas pelos grupos 

organizados por locais de trabalho.  

12. Responsabilidade definida pela hierarquia.  
12. Responsabilidade compartilhada pelos 

grupos organizados por locais de trabalho.  

13. Monitoramento pela chefia.  
13. Monitoramento pelos grupos organizados 

por locais de trabalho.  

14. Monitoramento vertical (chefia).  
14. Monitoramento horizontal (Vigilância 

compartilhada).  

15. O poder como mecanismo de controle.  
15. O poder como mecanismo de ampliação e 

democratização do conhecimento e da 
informação.  

16. Mudanças pela imposição.  
16. Mudanças pela consciência crítica da 

necessidade de mudanças.  

17. Regras ou padrões entendidos como 
princípios – controle externo.  

17. Regras ou padrões entendidos como valores 
– controle interno – consciência crítica.  

18. Punição como mecanismo de controle, 
submissão às regras, imposta pela chefia.  

18. Adesão às regras por convencimento, que se 
traduz em valor. 
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Anexo I 

Estágio 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

PRIMEIRO ESTÁGIO  

Impacto no 
comportamento 
das Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
1º  

 
 

E 
 

S 
 

T 
 

Á 
 

G 
 
I 
 

O 
 

1. As ações de Segurança e Saúde no Trabalho 
são movidas por crises. Toda energia e 
recursos são empregados na abordagem de 
problemas (riscos) já instalados em detrimento 
das práticas preventivas ou da antecipação dos 
riscos.  

 Gestores 
totalmente 
alheios à SST. 

 Gestores 
totalmente 
despreparados 
p/ cuidar das 
questões de 
SST; 

 Gestores 
altamente 
permissivos; 

 Gestores 
orientados por 
condutas 
imediatistas, 
desprovidas de 
controles; 

 Gestores 
paternalistas 
(passar a mão 
na cabeça do 
infrator); 

 Gestores 
complacentes 
com desvio de 
conduta; 

 Gestores 
coniventes (finge 
não ver o 
cometimento de 
desvios); 

 Gestores que 
aplicam 
punições como 
justificativa para 
as falhas de 
gestão (mostrar 
que age); 

 Gestores 
orientados por 
ações 
improvisadas, 
perigosas e sem 
controle. 

 Gestores que 
não demonstram 
comprometi-
mento com as 
ações de SST.  

 Custos de 
SST (fixos e 
variáveis) 
excessivamen
te altos. 

 Altos índices 
de acidentes 
no trabalho, 
com ou sem 
afastamento; 

 Absenteísmo 
por acidente 
no trabalho, 
elevado; 

 Desgastes na 
imagem da 
empresa; 

 Alto índice de 
reclamações 
trabalhistas; 

 Alto índice de 
ações judiciais 
pleiteando 
reparações; 

 Queda no 
moral dos 
trabalhadores; 

 Insatisfação no 
trabalho; 

 Multas por não 
conformidades 
legais; 

 Taxas de 
frequência e 
de gravidade 
excessiva-
mente altas; 

 Alíquotas de 
seguro de 
acidentes do 
trabalho, 
elevadas. 

 Redução das 
margens de 
lucro da 
empresa. 

2. Não há definição clara de responsabilidades 
pela condução das ações de segurança; todos 
na empresa são tidos como responsáveis, 
mas, ao mesmo tempo, não há um responsável 
que responde pelos resultados de SST. 

3. A Segurança no Trabalho só adquire 
importância em momentos de crise, isto é, 
quando ocorrem acidentes de alguma 
gravidade ou quando a empresa é interpelada 
por órgãos públicos de fiscalização, pelo 
Ministério Público do Trabalho ou pela Justiça. 

4. As ações de controle, quando surgem, são 
implementadas em caráter de urgência. 

5. O atendimento à legislação é feito, via de 
regra, por pressão de órgãos públicos 
responsáveis pela fiscalização, por 
representação sindical ou por decisão judicial. 

6. A Segurança no Trabalho é tratada como uma 
questão de “bom senso”. Ela é confiada a 
quem não dispõe de preparo suficiente para 
conduzi-la de maneira adequada. Não há 
Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT e 
quando há, acumula outras funções em 
detrimento da Segurança ou é totalmente 
desviado de suas atividades precípuas. 

7. A Segurança e Saúde no Trabalho são vistas 
como incompatíveis com a produção (aumenta 
custos, dificulta e atrapalha o andamento 
“normal” das atividades produtivas). 

8. O discurso da Segurança no Trabalho é 
ambíguo e contraditório. Às vezes diz-se que a 
Segurança é importante e necessária, mas na 
prática, o que é feito não é compatível com os 
riscos do trabalho. Os riscos são vistos como 
inerentes ao trabalho e os acidentes como 
fatalidade e/ou descuido dos colaboradores.  

9. A produção é prioritária, independentemente 
das condições ambientais e/ou de trabalho em 
que a mesma se realiza.  

10. As questões éticas e morais pertinentes à 
garantia da Segurança e Saúde no Trabalho 
são de pouca relevância ou nulas.  
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PRIMEIRO ESTÁGIO – Administração por crises recorrentes. Caracteriza-se, 

entre outros fundamentos, por duas variáveis distintas: falhas na organização das 

ações de SST e comportamentos inconseqüentes de lideranças em relação à sua 

condução. No que tange à organização, entre outros aspectos negativos, destaca-se 

a atuação da empresa nas consequências dos problemas já instalados. Apareceu 

um problema (risco) que compromete o sistema produtivo, parcial ou totalmente, ela 

adota medidas mitigadoras de controle; apareceu outro, ela adota postura idêntica. 

Não há investimento (esforço) na manutenção das medidas de controle 

implementadas, por sinal, precárias e menos ainda na antecipação dos riscos que 

estão gerando incidentes críticos e acidentes. Essa fase é comumente denominada 

por “administração por crises recorrentes”. Crise, porque a empresa situada 

nesse estágio só atua em resposta a problemas emergentes, como ocorrência de 

acidentes graves e/ou fiscalização por parte de órgãos públicos. Não há nenhum 

empenho na promoção de ações de identificação e de controle dos riscos de forma 

efetiva. Em termos de resultados, prevalece o efeito “serrote”, como demonstrado 

no Quadro 5, linha vermelha. 

 

Quadro 5: Desempenho do primeiro estágio de maturidade.  

 

  

 

 

 

 

 

O efeito “serrote” se caracteriza, entre outros distúrbios, por pressões traduzidas 

em ações emergenciais, calcadas em improvisações desprovidas de controle e de 

continuidade. A redução das ocorrências de acidentes, quando ocorre, constitui-se 

num retrato fiel das ações implementadas. Na prática, pouco ou nada é feito na 

antecipação dos riscos. O foco das ações é centrado na mitigação dos problemas já 
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instalados e acumulados ao longo do tempo. Problemas simples, que isoladamente 

não produziriam efeitos deletérios, se acumulam e se somam transformando-se em 

problemas de alta relevância. Além disso, nesse estágio, as pessoas, especialmente 

as lideranças envolvidas com os processos produtivos, em relação à Segurança no 

Trabalho, se fazem ausentes. Entretanto, quando os problemas acumulados e 

potencializados se materializam na ocorrência de acidentes, notadamente graves – 

todos se julgam e se dizem responsáveis, mas ao mesmo tempo há dúvida em 

saber quem, de fato, o é. Em ambientes dessa natureza não há definição alguma de 

quem se encarrega e se responsabiliza pela missão de promover a Segurança no 

Trabalho. Esse é, por conseguinte, um modelo de gestão de Segurança e Saúde no 

Trabalho orientado pelo princípio que determina: “se finge que me obriga a fazer, 

finjo que faço”. “Se finge que me cobra obediência aos procedimentos (regras) de 

trabalho e de SST, finjo que obedeço”. Na mesma linha de raciocínio situam-se as 

cobranças. E tudo continua como antes.  

Nesse estágio de maturidade, no que tange ao comportamento das pessoas 

envolvidas com os processos produtivos, a maior dificuldade está em fazê-las 

compreender e distinguir o que se entende por acertos no emaranhado de erros. A 

assimilação e aceitação de erros como situações normais de trabalho funcionam 

como mecanismo de embotamento à aprendizagem. A rejeição ao acerto, isto é, ao 

que é convencionalmente aceito como correto e que deveria ser praticado se explica 

pela acomodação e resistência às mudanças de atitudes. A não aceitação do que é 

correto, em muitas situações, leva o indivíduo ao absurdo de querer explicar e 

justificar as práticas de erros como situações normais de trabalho, isto é, situações 

erradas, que no seu entendimento, são tidas e aceitas como práticas corretas. Isso 

quando as situações são perceptíveis e/ou verbalizadas, porque na maioria das 

vezes o cometimento de desvios (erros e violações) passa “despercebido” ou é 

subliminar. Exemplo típico dessa situação é o indivíduo trabalhar em altura sem usar 

cinto de segurança ou outro recurso de prevenção contra quedas e quando 

questionado, alegar ser essa prática corriqueira e que ele assim se comporta há 

muitos anos sem nunca ter sofrido acidentes. Alega ainda, que a utilização freqüente 

do cinto de segurança, atrapalha sua movimentação, implica em mais movimentos 

para atá-lo e desatá-lo, o que acarreta atraso na realização das tarefas. A tentativa 

de justificar erros é típica do estágio reativo de SST. Além de não fazer o 
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convencionado como certo, ainda se esforça na tentativa de justificar o cometimento 

de erro.  

Resumo das características de SST do primeiro estágio  

a) Indefinição de responsável pela condução das ações de Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST);  

b) Esforço voltado para a solução de problemas já instalados;  

c) Ações de controle movidas por improvisações e urgências, sem o mínimo de 
controle;  

d) Foco centrado na ocorrência de acidentes e não na prevenção;  

e) Riscos existentes no trabalho entendidos e tratados como inerentes aos 
processos produtivos;  

f) Acidentes entendidos e aceitos como fatalidades (destino que não se pode 
evitar, fatalismo). 

g) Aceitação de erros como situações normais de trabalho;  

h) Melhorias e resultados em efeito serrote;  

i) SST totalmente desviculada dos processos produdtivos.  

j) Ações de SST vistas pela liderança como estorvo 
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Anexo II 

Estágio 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

SEGUNDO ESTÁGIO (Dependente) 

Impacto no 
comportamento 
das Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
 
 

2º  
 
 

E 
 

S 
 

T 
 

Á 
 

G 
 
I 
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1. O ordenamento formal e as ações de 
Segurança e Saúde no Trabalho são 
definidas ou fortemente influenciadas pela 
legislação que regulamenta a matéria.  

 Gestores que 
precisam de 
estímulos externos 
para assumir 
posturas corretas 
(recompensas ou 
punições).   

 Gestores que 
assumem as ações 
de SST no discurso 
(falam o que 
efetivamente não 
fazem); 

 Gestores não 
assumem o 
compromisso de 
gerenciar as ações 
de segurança; 

 Gestores altamente 
permissivos; 

 Gestores que se 
tornam autoritários 
quando 
pressionados;  

 Gestores que se 
fazem respeitar 
mediante ameaças 
explicitas ou 
veladas; 

 Gestores que 
improvisam 
condições de 
trabalho, sem os 
controles devidos;  

 Gestores que 
costumam transferir 
responsabilidades 
suas para terceiros, 
especialmente 
subordinados; 

 Gestores que 
fingem não ver os 
riscos do trabalho e 
que maquiam 
resultados.  

 Gestores que não 
demonstram, na 
prática, 
comprometimento 
com a Segurança 
no Trabalho.  

 Gestores que só 
age mediante 
pressão 
(cobranças) 

 Solução parcial dos 
perigos e riscos 
existentes nas áreas 
de trabalho; 

 Perpetuação dos 
problemas e 
elevados índices de 
acidentes; 

 Cumprimento 
precário da 
legislação, 
facilitando a 
formação e 
acumulação de 
passivos; 

 Inspeção de 
segurança, sem 
definição do que 
fazer com os 
resultados, como 
ação preponderante 
de controle; 

 Conflitos entre 
SESMT, Gestores e 
trabalhadores das 
áreas operacionais; 

 Excesso de 
burocracia – Os 
técnicos do SESMT 
gastam parte 
considerável do 
tempo útil na 
formulação de 
documentos de 
pouca serventia. 

 Utilização de 
programas 
“prontos”, pacotes 
disponíveis no 
mercado. 

 Ausência de 
participação dos 
trabalhadores nas 
ações de SST. 

 Formação de 
estoques de 
problemas 
identificados e não 
resolvidos. 

 Custos elevados  e 
permanentes de 
SST. 

2. Política de SST pouco difundida e cumprida 
parcialmente. Os programas de SST são 
concebidos e desenvolvidos pelo SESMT, 
com a participação das áreas operacionais e 
da CIPA, cada uma fazendo o que considera 
mais conveniente.  

3. As ações de segurança são previstas e 
implementadas desvinculadas do sistema 
produtivo. Por parte das áreas operacionais 
existe uma intenção clara de fazer 
segurança, só que dependem da capacidade 
operacional do SESMT. Não há 
uniformidade na condução das ações de 
SST na empresa como um todo.  

4. A segurança e a produção são consideradas 
independentes e, em algumas situações, 
conflitantes. As técnicas de controle de 
riscos nem sempre se coadunam com os 
sistemas produtivos; quando isso ocorre, as 
ações de SST são normalmente rejeitadas. 

5. Há dificuldades na condução dos programas 
de segurança: o SESMT recomenda uma 
medida de controle; a produção, por razões 
técnicas, operacionais, financeiras, ou 
mesmo por considerar desnecessária, não a 
implementa ou a implementa parcialmente.  

6. A Segurança no Trabalho na empresa é de 
responsabilidade do SESMT, 
independentemente do poder que lhe é 
conferido para o exercício de suas 
atividades.  

7. Na definição causal dos acidentes a 
importância conferida ao comportamento do 
trabalhador não é seguida da identificação 
de seus determinantes causais. 

8. A avaliação dos resultados da Segurança e 
Saúde no Trabalho é baseada, sobretudo, 
em mecanismos reativos, como taxas de 
frequência e gravidade. Os itens que 
avaliam o sucesso das ações de SST não 
são considerados ou são pouco 
considerados.  

9. A estratégia utilizada na condução das 
ações de segurança é centrada na 
“fiscalização” ou no “policiamento”. Os 
técnicos de segurança necessariamente têm 
de estar presentes nas frentes de trabalho 
até mesmo nos turnos noturnos. 

10. Há pouca ou nenhuma coerência, na 
prática, entre o que se fala e o que se faz 
em relação à SST.  
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SEGUNDO ESTÁGIO – foco no ordenamento formal do trabalho, nos requisitos 

legais e no desempenho do SESMT. Da mesma forma que no primeiro estágio, o 

presente estágio define-se pelas características de sua organização e 

principalmente pelas esquivas deliberadas, traduzidas em resistência subliminares 

dos ocupantes de cargos de chefia, especialmente supervisores, facilitadores e 

líderes de equipe, em assumir, como atribuições suas, a responsabilidade de 

conduzir as ações de SST, como o fazem com os assuntos pertinentes à produção, 

à manutenção e à logística, por exemplo. A característica marcante do modelo de 

gestão de SST de segundo estágio de maturidade localiza-se, entre outras variáveis: 

a) na dissociação de suas ações dos processos produtivos; 

b) na tentativa de corrigir situações de riscos já instaladas; 

c) na resistência ferrenha das lideranças das áreas em assumir o papel de dono na 

condução das ações de controle; 

d) na manifestação de comportamentos reativos em relação ao tema; 

e) na avaliação reativa de desempenho, feita com base nas Taxas de Frequência 

(ocorrência de acidentes); 

f) nas diferenças entre o que se pensa, o que se fala e o que  efetivamente se faz. 

No segundo estágio de maturidade as atividades de SST continuam sendo, na 

prática, de responsabilidade dos técnicos do SESMT, que sabidamente não dispõem 

de poder, de meios e menos ainda de capacidade para intervir na organização e nas 

condições físicas de trabalho. É no segundo estágio de maturidade que o dualismo 

“trabalhar para produzir e trabalhar para promover segurança” ou “ações voltadas à 

produção e ações voltadas à segurança” se estabelece e se evidencia mais 

claramente. E é justamente desse dualismo inconsequente que resulta a resistência 

ferrenha das lideranças das áreas operacionais em aceitar tratar as ações de SST 

como de responsabilidade suas, isto é, no conceito de “dono”. Nesse estágio de 

maturidade quem cria e mantém ativos os riscos nos ambientes de trabalho não se 

sente responsáveis pelo seu controle.   

Na abordagem de situações conflitantes, como é o caso da gestão de SST de 

segundo estágio de maturidade, ao resistir às mudanças que o sistema requer, não 
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há dúvida, prevalece o que é mais fácil e mais cômodo de se fazer: a transferência 

de responsabilidades: o que efetivamente pertence ao detentor do cargo de 

liderança passa a ser de quem não tem poder para tomar as decisões requeridas 

pelos problemas – os técnicos do SESMT.  

É fácil para um gestor de uma área operacional, que cria e mantém um risco com 

potencial de gerar danos severos, dizer que o problema não é seu. O que não é fácil 

é percorrer o cominho inverso: aceitar que a competência para gerar e/ou para 

conviver pacificamente com problemas não deve ser desprovida de idêntica 

competência para solucioná-los. Vale ressaltar que a inversão de papéis, como se 

afigura na gestão de SST de segundo estágio de maturidade, constitui-se na 

principal via de exclusão (fuga) de responsabilidades. A resistência às mudanças 

que a transição do segundo para o terceiro estágio de maturidade requer é sempre 

maior do que os benefícios que ela poderá produzir.  

No segundo estágio de maturidade a força motriz que move as ações de SST não se 

assenta nos benefícios que ela poderá produzir, mas no cumprimento mínimo da lei 

que dispõe sobre tema, daí o caráter de dependência, apontada por Bradley. O que 

se faz deriva-se das imposições legais ou do volume de cobranças procedentes da 

direção da empresa. As ações dos profissionais do SESMT se apóiam na lei. Daí o 

peso que se confere aos programais legais, como PGR, PPRA, PCMSO, PCMAT, 

entre outros. Programas, comprovadamente ineficazes, mas que precisam ser bem 

feitos e principalmente bem documentados porque são neles, entre outros requisitos 

legais, que os agentes de fiscalização se baseiam para orientar suas ações.  

O desdobramento desse modelo de gestão de SST pode ser observado na própria 

história das organizações. Quando um determinado executivo, com poder decisório, 

resolvia por conta própria tomar para si a responsabilidade de imprimir segurança 

em sua área de atuação, impelido pela ocorrência de acidentes graves ou por 

acreditar que esse era um tema importante, os técnicos do SESMT e as lideranças 

das áreas, a reboque das contingências, agiam. Os índices de acidentes nessas 

circunstâncias tendiam a oscilar dando a impressão de recuo. Isso se dava porque o 

detentor do poder exigia dos técnicos do SESMT e das lideranças das áreas ações 

concretas de identificação e controle de riscos. Com a saída dessa pessoa, no 

entanto, tal serviço acabava sofrendo um processo de arrefecimento e, em curto 
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prazo, as consequências emergiam com desfazimento da estrutura por ela montada, 

com reflexo no recrudescimento dos números, primeiro de incidentes críticos, depois 

de acidentes. Isso se explica pelo fato de ser ou de estar à gestão de SST centrada 

nas posturas de uma dada pessoa e não na evolução e no amadurecimento do 

próprio sistema. O reflexo desse modelo de organização de SST no comportamento 

das lideranças pode ser claramente percebido no seu jeito coadjuvante de agir: 

participam, por imposição, mas não assumem aquilo que deveria ser 

voluntariamente assumido por elas. Mediante pressão, na maioria das vezes, as 

pessoas fazem o que é necessário. Falta pressão, a situação tende a voltar ao 

patamar anterior. O que se fez perde-se por falta de manutenção. A curva de 

eventos negativos (incidentes críticos e acidentes) oscila em patamares elevados, 

como demonstrado no Quadro 6, linha azul.  

Quadro 6: Desempenho do segundo estágio de maturidade. 

  

 

 

 

 

 

 

De todas as dificuldades típicas do segundo estágio de maturidade em SST, 

certamente a que mais se evidencia é o comportamento reativo manifesto pelas  

lideranças das áreas operacionais, especialmente supervisores, facilitadores, 

encarregados e líderes de equipe. Comportamento esse largamente influenciado por 

estímulos que se traduz: de um lado, em espectativas de obtenção de recompensas, 

como bônus de SST; de outro, em evitar constrangimentos, penalidades, como 

cortes de bônus, advertências e/ou demissões. Nesse modelo de gestão das ações 

de SST o estímulo que move as pessoas são ganhos individuais, cobranças, 

ameaças e penalidades. Vale ressaltar que o segundo estágio de maturidade em 
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SST é prevalente na maioria esmagadora das empresas brasileiras, incluindo as de 

grande porte.  

Resumo das características de SST do segundo estágio: 

a) dissociação das ações de SST dos processos produtivos;  

b) pouco comprometimento das lideranças das áreas operacionais na condução 

das ações de SST;  

c) foco das ações centrado no atendimento mínimo à legislação pertinebnte;  

d) foco das atenções centrado no comportamento do trabalhador, como causa de 

acidentes, sem definição de suas conexões causais;  

e) avaliação de resultados apoiado em mecanismos reativos: TF e TG;  

f) aplicação de punições como mecanismos de controle das ações de SST 

(salvaguarda);  

g) comportamento das lideranças orientado por estímulos externos – perspectiva de 

ganhos ou evitar penalidades;  

h) fraca atuação na antecipação dos perigos e riscos;  

i) atuação limitada e passiva  dos trabalhadores.  
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Anexo III 

Estágio 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

TERCEIRO ESTÁGIO  

Impacto no 
comportamento das 

Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
3º 

 
 

E 
 

S 
 

T 
 

Á 
 

G 
 
I 
 

O 
 

1. As ações de SST são orientadas e 
sustentadas por Políticas e Diretrizes 
estabelecidas e difundidas pela direção 
da empresa, nas quais estão claramente 
definidos os papéis, as atribuições e as 
responsabilidades de todas as pessoas 
que trabalham na empresa, 
especialmente dos ocupantes de cargos 
de chefia. 

 Gestores conscientes e 
motivados para cuidar 
das ações de SST;    

 Gestores que 
enxergam e tratam a 
SST como valor, não 
apenas no discurso, 
mas principalmente nas 
práticas do dia a dia;  

 Gestores que não 
confundem o 
compromisso de fazer 
segurança, com noções 
de bom senso e gesto 
de boa vontade; 

 Gestores com elevado 
nível de exigência em 
relação à SST; 

 Gestores que não 
esperam ser cobrado 
daquilo que lhes 
compete fazer; 

 Gestores que não 
confundem 
competência técnica 
em SST com 
improvisações 
perigosas desprovidas 
de controle;  

 Gestores que cumprem 
e exigem cumprimento 
de regras formais de 
SST; 

 Gestores dispostos a 
assumir desafios em 
SST. 

 Gestores que assumem 
os erros de seus 
subordinados. 

 Gestores que prestam 
contas das ações de 
SST.  

 Gestores que agem de 
maneira correta sem 
necessitar de estímulos 
externos (recompensas 
ou punições).  

 Gestores que agem na 
antecipação dos 
problemas. 

 Gestores que buscam 
resultados derivados da 
inclusão dos 
trabalhadores.  

 Melhora 
considerável na 
solução de perigos e 
riscos existentes nas 
áreas de trabalho; 

 Cumprimento 
razoável da 
legislação, 
dificultando ou 
impedindo a 
formação de 
passivos; 

 Bom nível de 
participação e 
comprometimento 
dos gestores na 
gestão das ações de 
SST; 

 Redução sistemática 
de conflitos entre 
SESMT e Gestores 
das áreas 
operacionais; 

 Adequação das 
atividades 
burocráticas; 

 Redução sistemática 
nos índices de 
acidentes; 

 Avaliação de 
desempenho 
baseada em 
mecanismos 
proativos; 

 Inclusão de SST na 
avaliação de 
desempenho das 
lideranças.  

 Redução nos custos 
de SST; 

 Redução dos níveis 
de tolerância com 
desvio de 
comportamento em 
relação ao 
descumprimento de 
padrões de SST e de 
trabalho.  

 SST tratada em 
primeiro plano na 
organização 

 Índices baixíssimos 
de permissividade. 

2. A importância conferida à Segurança no 
Trabalho pela direção da empresa é 
assimilada e reproduzida integralmente 
pelas áreas operacionais e 
rigorosamente observada. 

3. O cumprimento da legislação que 
regulamenta a Segurança e Saúde no 
Trabalho é feito no conjunto das ações 
de SST previstas no plano geral de ação 
da empresa, sem merecer destaque em 
separado. 

4. Há uniformidade em toda a empresa, de 
conceitos e práticas de SST. O que se 
faz em uma unidade industrial é o 
mesmo que se faz em todas, exceto as 
situações específicas (peculiares de 
cada uma).  

5. Os critérios utilizados na abordagem dos 
riscos (percepção e controle) são 
uniformes para todas as unidades e/ou 
áreas da empresa. Utilizam-se as 
mesmas ferramentas com critérios 
idênticos, salvo as especificidades.  

6. As ações de Segurança e Saúde no 
Trabalho são integradas ao sistema 
produtivo e sua execução é de total 
responsabilidade das gerências das 
áreas operacionais.  

7. O desempenho da Segurança e Saúde 
no Trabalho faz parte dos elementos 
constitutivos da avaliação de 
desempenho das áreas produtivas e de 
quem as dirige. A avaliação de 
desempenho é feita tomando-se por 
base ações pró-ativas. 

8. A SST é abordada como parte integrante 
do sistema operacional, sendo suas 
ações planejadas e executadas 
concomitantemente às ações de 
produção. 

9. As ações de SST, sobretudo em relação 
às atividades críticas, são previstas nos 
padrões de trabalho (normas) e 
observadas com o rigor devido. 

10. A atribuição dos técnicos do SESMT é 
de assessoramento às áreas 
operacionais. 
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TERCEIRO ESTÁGIO – integração das ações de SST aos processos 

produtivos. Do ponto de vista organizacional, esse estágio de maturidade se 

evidencia quando as ações de Segurança e Saúde no Trabalho passam a ser 

entendidas e tratadas como partes intrínsecas e essenciais dos processos 

produtivos. E principalmente quando as suas ações forem incorporadas formalmente 

às atribuições das lideranças das áreas operacionais, especialmente das gerências 

de áreas, coordenadores, supervisores facilitadores, a quem cabe a 

responsabilidade, não apenas de conduzi-las, mas principalmente de assumi-las 

incondicionalmente, respondendo por elas em todos os sentidos: legal, técnica e 

administrativamente.4 Nesse estágio de maturidade, os técnicos do SESMT – 

engenheiros e técnicos de segurança – deixam de ser responsáveis por tarefas 

sobre as quais eles não dispõem de governabilidade suficiente para tomar as 

decisões requeridas, transformando-se gradativamente em assessores técnicos das 

lideranças das áreas.5 Essa fase é comumente denominada “administração da 

segurança pela linha de comando”. Nesse estágio de desenvolvimento quem 

decide e responde pelas ações de SST são as lideranças das áreas operacionais, 

especialmente coordenadores, supervisores ou encarregados. O amadurecimento 

dessa fase culmina, por parte dos dirigentes da empresa, em todos os níveis, na 

aceitação em definitivo, das responsabilidades pela condução das ações de 

Segurança e Saúde no Trabalho. O desempenho desse modelo de gestão de SST 

pode ser observado no perfil da curva demonstrada no Quadro 7, linha preta. A 

curva, a partir de um determinado ponto, é decrescente e com poucas oscilações.  
 

Quadro 7: Desempenho terceiro estágio de maturidade.  

 

 

 

 

 

 
                                            

4
  Vale esclarecer que o alcance e consolidação do 3º estágio vão depender, além da adoção das 

ações típicas do referido estágio, esgotamento progressivo das premissas do 2º estágio.  

5
  Experiências mostram que muitas decisões tomadas por técnicos do SESMT, em substituições aos 

gestores das áreas, ao invés de gerar benefícios duradouros tendem a se transformar em conflitos 
latentes: interdição de tarefas ou de área operacional, por exemplo.  
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Quando os programas de Segurança e Saúde no Trabalho atingem e se consolidam 

no terceiro estágio de maturidade verifica-se uma mudança radical nas posturas das 

lideranças das áreas operacionais em relação à condução de suas ações. As 

manifestações de comportamento calcadas em estímulos externos – possibilidades 

de ganhos e/ou evitar constrangimentos –, típicas do segundo estágio de maturidade 

cedem lugar a uma série de atitudes individuais e coletivas, maduras, com 

características nitidamente proativas. Nesse estágio as lideranças, por iniciativa 

própria, buscam soluções para os problemas de Segurança no Trabalho 

independentemente das pressões a que possam estar submetidas. As iniciativas 

voluntárias decorrem da evolução da consciência que se adquire em relação ao 

tema. A consolidação desse estágio é decisiva para o alcance do quarto estágio de 

maturidade que culmina na promoção e na integração de ações na busca de 

soluções compartilhadas para os problemas de Segurança no Trabalho.6 Nessa fase 

o foco das atenções é centrado na inclusão dos trabalhadores, mediante ações 

concretas, na gestão das políticas e diretrizes de SST preconizadas pela empresa. 

As tentativas de inclusão dos trabalhadores nas políticas e práticas de SST de 

algumas empresas têm se dado de duas maneiras distintas: Guardião de segurança 

e Vigilância compartilhada. As experiências com Guardião de Segurança se 

verificam como relatadas abaixo: 

a) Primeira alternativa, guardião de segurança escolhido e treinado para atuar 

numa determinada área da Unidade Industrial. Sua atuação consiste em 

observar desvios de comportamento e outras situações de risco, com base 

em suas experiências e numa planilha previamente preparada. O tempo 

despendido nessa atividade, por turno, é de no máximo uma hora. A 

rotatividade de guardiões se dará mensalmente ou a critério das lideranças.  

b) Segunda alternativa, guardião de segurança escolhido e treinado para atuar 

nas áreas ou atividades de responsabilidade de sua respectiva liderança 

(supervisor ou encarregado). Os critérios de atuação e o tempo de dedicação 

                                            
6
  Paradoxalmente, alguns expedientes (recursos), aplicados na gestão das ações de SST de 

segundo estágio de maturidade como rigidez de cobranças e aplicação de políticas de 
consequências, por exemplo, em decorrência dos traços dominantes da cultura brasileira, 
especialmente no que tange a disciplina, necessariamente deverão ser mantidos nos estágios 
avançados, terceiro e quarto.  
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são os mesmos da primeira alternativa. O tempo de rotatividade é o mesmo 

da primeira alternativa.  

c) Terceira alternativa, guardião de segurança escolhido e treinado para atuar 

no âmbito da sua célula de trabalho. Nessa alternativa o guardião observa 

comportamento dos componentes da sua célula de trabalho, com base no seu 

acervo de conhecimento e experiências. Não há tempo estipulado para essa 

atividade, que é desenvolvida no decurso da jornada de trabalho.  

Quando a experiência de guardião de segurança for suficientemente consolidada, 

evolui-se para a inclusão de todos os trabalhadores mediante adoção de grupos de 

vigilância compartilhada, também denominada de grupos homogêneos de 

segurança. Nessa modalidade de vigilância, todos os membros das células, são, 

ao mesmo tempo, guardiões – todos observam a todos e se ajudam mutuamente 

no cumprimento das regras formais e informais de trabalho e de segurança. 

Dependendo da maturidade em SST da empresa, a vigilância compartilhada 

poderá ser implementada sem passar pelas experiências de guardiões individuais 

de segurança.  

Resumo das características de SST do terceiro estágio: 

a) incorporação das ações de Segurança no Trabalho às atividades produtivas;  

b) Segurança e Saúde no Trabalho tratadas como parte intrínseca e essencial ao 

processo produtivo;  

c) transformação das lideranças das áreas, especialmente os supervisores e/ou 

facilitadores, em responsáveis, de fato, pela condução das ações de SST;  

d) foco da segurança centrado na antecipação dos riscos;  

e) inclusão dos trabalhadores, mediante ações concretas, na gestão das ações 

de SST. Ver Grupo de Vigilancia Compartilhada - GVC;  

f) mudanças significativas nos níveis de tolerância das lideranças em relação ao 

desrepeito às regras de segurança instituídas pela empresa;  

g) valorização das decisões compartilhadas;  

h) Avaliação de desempenho baseada em indicadores proativos.  
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Anexo IV 

Estágios 
ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

QUARTO ESTÁGIO  

Impacto no 
comportamento 
das Lideranças 

Impactos nos 
resultados da 
Organização 

 
4º  

 

E 

S 

T 

Á 

G 

I 

O 
 

1. A Segurança no Trabalho é entendida e 
tratada pela empresa como algo que 
agrega valor ao seu negócio. 

 Gestores 
altamente 
comprometidos 
com SST; 

 Gestores 
altamente 
capacitados; 

 Gestores não 
permissivos; 

 Gestores que 
buscam soluções 
planejadas e     
compartilhadas 
(grupos 
homogêneos de 
SST); 

 Gestores que 
entendem 
disciplina como 
compromisso; 

 Gestores que 
valorizam e 
promovem o 
trabalho em 
equipe; 

 Gestores que 
planejam 
totalmente as 
atividades de 
SST; 

 Gestores que 
entendem e 
exercem o poder 
como meio de 
democratizar o 
conhecimento; 

 Gestores que 
buscam tomar 
decisões 
compartilhadas. 

 Gestores que 
acreditam e 
promovem a 
participação ativa 
dos 
trabalhadores. 

 Segurança 
entendida e 
praticada como 
valor agregado 
ao negócio da 
empresa; 

 Segurança e 
produção 
congruentes com 
os objetivos do 
negócio da 
empresa; 

 Redução 
sistemática dos 
custos da 
segurança. 

 Programas de 
SST de ações 
duradouras; 

 Zero acidente, 
sobretudo com 
afastamento; 

 Redução ou 
ausência de 
cobranças 
verticalizadas; 

 Ausência de 
conflitos entre 
gestores e 
técnicos do 
SESMT; 

 Elevação do 
moral dos 
trabalhadores; 

 SST entendida e 
tratada como 
responsabilidade 
social.  

 Promoção e 
preservação da 
imagem da 
empresa. 

 

2. A política de Segurança no Trabalho é 
definida e orientada pela alta direção da 
empresa.  

3. As atividades de SST – Segurança e 
Saúde no Trabalho e as atividades fins da 
empresa são totalmente integradas e 
tratadas no mesmo nível de importância.  

4. Todo o investimento em SST – Segurança 
e Saúde no Trabalho – na empresa é feito 
com o propósito de gerar e agregar 
vantagens ao negócio.  

5. As metas de SST – Segurança e Saúde no 
Trabalho na empresa são alinhadas às 
metas do negócio.  

6. A Segurança no Trabalho é um valor que a 
empresa procura alcançar em todas as 
suas ações. 

7. O fosso que separa o discurso do que é 
desejável em SST – Segurança e Saúde 
no Trabalho – das ações concretas que 
produzem resultados mensuráveis é 
diminuído ou nulo. Na prática, o que se 
fala é o que se faz. 

8. O atendimento às normas legais de SST – 
Segurança e Saúde no Trabalho – é feito 
no conjunto das ações que compõem os 
programas de segurança da empresa.    

9. Há transparência absoluta no trato das 
questões de SST – Segurança e Saúde no 
Trabalho.   

10. O assunto SST – Segurança e Saúde no 
Trabalho não é matéria de “ordem do dia”, 
é parte da cultura dominante da empresa e 
tratado sem qualquer destaque.  
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QUARTO ESTÁGIO – SST entendida e tratada como valor. Esse estágio é 

definido pelo reconhecimento pleno de que os objetivos dos programas de SST, 

idealizados e implementados na empresa e os objetivos do negócio são inteiramente 

congruentes, não apresentando nenhum sinal de antagonismo. Nesse estágio, as 

forças motrizes das atividades de SST são as mesmas que movem o sistema 

produtivo. Daí os níveis elevados de compromisso e envolvimento das partes 

interessadas (lideranças e trabalhadores) na condução das ações de SST.  

Os fundamentos e as práticas de Segurança e Saúde no Trabalho integram-se 

totalmente à cultura da empresa e são tratados da mesma maneira que os demais 

itens do negócio. Nessa fase não há mais discussões em separado sobre o tema, 

que merece a mesma atenção que as demais tarefas e atividades na organização. 

Essa é a fase em que as ações de SST passam a ser conduzidas por todos que 

trabalham na empresa, sem distinção de hierarquia. Todas as decisões relacionadas 

à Segurança e Saúde no Trabalho derivam-se das políticas de SST concebidas e 

conduzidas pela alta direção da empresa. Essa fase é denominada “segurança 

como parte integrante do negócio ou segurança como valor agregado ao 

negócio”. É também quando evidencia que a empresa integrou, com sucesso, as 

ações de Segurança e Saúde no Trabalho ao seu sistema de gestão e, 

consequentemente, ao seu negócio fim. Os mecanismos de cobranças não 

procedem ou se assentam em estímulos externos, como recompensas, ameaças ou 

punições. As pessoas sabem o que lhes compete fazer e fazem sem delongas. O 

compromisso assumido com a empresa não comporta iniciativas assentadas em 

convicções individuais e nem tampouco cobranças externas.  

As empresas que vivenciam a Segurança e Saúde no Trabalho nesse estágio de 

maturidade têm papel de destaque no atendimento aos requisitos legais que 

regulamentam a matéria, embora as decisões relacionadas ao tema dependam 

menos da força da lei e mais da importância a ela conferida e da consistência dos 

sistemas de gestão. Essa é a fase na qual a empresa se beneficia diretamente de 

suas políticas de SST, revelando-se e sendo reconhecida pela sociedade, e 

principalmente pelos seus parceiros comerciais, como empresa verdadeiramente 

responsável e comprometida, de fato, com os valores éticos tão reivindicados pela 

sociedade contemporânea. Nessa fase os custos operacionais com SST, 

especialmente os variáveis, são consideravelmente reduzidos.    
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Ao atingir o quarto estágio de maturidade as ações de Segurança e Saúde no 

Trabalho têm o seu eixo desviado do conceito de prevenção de acidentes para 

centrar-se no conceito de qualidade de vida e de responsabilidade social. As ações 

de SST são inteiramente voltadas para a melhoria contínua do bem-estar das 

pessoas envolvidas direta e indiretamente com as atividades da empresa. A ideia de 

segurança como prevenção de acidentes, nesse estágio, é inteiramente superada. 

As ações de SST são vistas como elementos que agregam valor ao negócio fim da 

empresa e à qualidade de vida das pessoas. A ocorrência de erros recidivos e de 

violação de regras de trabalho são consideravelmente reduzidos. Os índices de 

incidentes críticos e de acidentes nessa fase decrescem de maneira acentuada 

tendendo-se para zero, como demonstra o Quadro 8, linha verde.  

 
Quadro 8: Desempenho quarto estágio de maturidade.  

 

 

 

 

 

 

 

No que tange ao comportamento das pessoas envolvidas com o assunto, no quarto 

estágio de maturidade, verifica-se uma mudança radical de rumo. As ações 

proativas de cunho pessoal (individual), típicas do terceiro estágio de maturidade, 

cedem lugar ao esforço coletivo. Nessa fase o que se avalia é a conjugação de 

esforços mediante a inclusão de todos na busca de soluções compartilhadas para os 

problemas de Segurança e Saúde no Trabalho. No quarto Estágio de maturidade o 

que prevalece são ações conjugadas nas quais se destaca o envolvimento de todos 

que trabalham na empresa. Nessa fase, as chamadas “ilhas de excelência, 

individuais ou setoriais” desaparecem. Prevalecem o trabalho em equipe e o 

desempenho da empresa como um todo. 
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A principal característica dessa fase ou estágio está no envolvimento 

direto e incisivo da alta direção da empresa na promoção e valorização do 

trabalho coletivo. O momento ideal para se perceber que esse estágio foi 

suficientemente alcançado é quando se verifica não haver mais necessidade de 

cobranças na vertical. Todos sabem o que tem de ser feito e fazem por acreditar 

que é importante. A Segurança no Trabalho deixa de ser uma expressão de dever 

para se transformar numa manifestação de valor, expresso no compromisso. Não 

se faz por obrigação. Faz por ser valor.  

 

A elevação das ações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) dos estágios 

básicos, primeiro e segundo para os estágios mais evoluído, terceiro e quarto, 

constitui-se, há muito, no grande anseio da maioria das empresas brasileiras, de 

todos os ramos de atividades, notadamente as de grande porte. Para algumas 

empresas alcançar tal objetivo não é tarefa difícil nem tampouco onerosa. Muita 

coisa já foi feita nessa direção. O que falta é focar mais objetivamente as mudanças 

de concepção das pessoas em relação ao tema, especialmente das lideranças, 

notadamente daquelas que estão mais diretamente envolvidas com os processos 

produtivos – coordenadores, supervisores, facilitadores e líderes de equipe. É fazer 

com que as lideranças enxerguem e tratem a Segurança no Trabalho como parte 

intrínseca e essencial dos processos produtivos. Dessa forma as ações de SST 

deixam de ser tratadas em segundo plano em relação às atividades fins da empresa 

e por profissionais, que embora qualificados, não estão diretamente envolvidos com 

os processos produtivos.  

Entre as diversas vantagens de se operar com SST de terceiro e de quarto estágios 

de maturidade está no jeito de lidar com os desvios (erros e violações), 

independentemente de suas origens. Nesses estágios as pessoas envolvidas com 

os processos produtivos não abordam os desvios numa visão de busca por culpado 

“bode expiatório”, mas numa visão eminentemente de solução compartilhada. 

Nesses estágios há uma tendência natural de os problemas identificados, não 

importa a natureza e dimensão, serem resolvidos imediatamente ou de forma 

adequada encaminhados para solução. São fases ou estágios em que a tolerância 

ao erro ou a quaisquer outras espécies de desvios é severamente reduzida. Erros, 

independentemente da origem e de quem os tenha cometidos, não esquentam lugar 

e menos ainda se somam a outros não resolvidos. Nesses estágios é patente o 

comprometimento de todos com a solução compartilhada dos problemas.  

João Cândido de Oliveira – Belo Horizonte, 09 de março de 2020. 


