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RESUMO 

Nesta dissertação descreve-se um trabalho constituído por duas partes 

distintas, mas interligadas, desenvolvido numa fábrica de transformadores de 

um grupo multinacional. 

A primeira parte envolve um projecto de alteração/reformulação de instruções 

de fabrico (IF), às quais foram acrescentadas e/ou actualizadas as respectivas 

instruções de segurança e saúde. Estas últimas, por sua vez, foram definidas 

caso a caso, de modo a serem específicas e suficientes para os riscos a cobrir 

em cada posto de trabalho. Esta reformulação contribuiu para satisfazer um 

requisito importante de certificação da fábrica segundo a OSHAS 18001. Nesta 

etapa,  foram alteradas e melhoradas 45 IF. No entanto, o facto de terem sido 

estabelecidas (ou pelo menos explicitamente formalizadas) “novas regras” de 

segurança, não é condição suficiente para garantir comportamentos seguros, 

nem a impossibilidade de ocorrerem violações de segurança.  

A segunda parte do trabalho tem como objectivo aprofundar a questão das 

violações de segurança. Para identificar quais os factores organizacionais que 

estão na origem das violações, aplicou-se a metodologia “Improving 

compliance with safety procedures - reducing industrial violations” (HSE/HFRG, 

1995). Para a aplicação desta metodologia seleccionaram-se dez áreas de 

fabrico consideradas prioritárias. Os resultados da análise permitiram concluir 

que os factores com maior potencial “facilitador” da ocorrência de violações, e 

portanto os que precisam de maior atenção, são: treino em riscos e perigos, 

empenho por parte da administração e detecção e controlo por parte dos 

supervisores.  

Os resultados obtidos no estudo da segunda parte foram discutidos com um 

responsável de SHST da empresa. Dessa discussão parece evidente que este 

método é muito útil para identificar medidas preventivas adequadas, algumas 

das quais foram apresentadas e discutidas nesta dissertação.  
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ABSTRACT  

This dissertation describes two distinct but interrelated parts of a study carried 

out in a transformers manufacturer owned by a multinational company. 

The first part describes a shop floor instructions (SFI) improvement project. 

Health and safety instructions were either added or updated in the existing 

SFIs. They were defined on a case by case basis, in order to address 

adequately the risks to be covered in each workstation. This contributed to fulfill 

an important requirement for OSHAS 18001 certification of the manufacture. 

Changes or improvements were made in 45 SFIs. The setting of "new" 

instructions, or the fact they were spelled out is not assurance enough that 

safety procedures will be followed. Safety violations might still occur. 

The second part of this dissertation is a more in depth analysis of safety 

violations. Improving compliance with safety procedures – reducing industrial 

violations (HSE/HFRG, 1995) was used in order to identify which organizational 

factors originate those violations. Ten priority manufacturing areas were 

selected to apply this methodology. Analysis of the results led to the conclusion 

that training, management involvement and detection and control by 

supervisors were the main "facilitators" of violations occurrence. Therefore they 

are the ones that require the most attention. 

The results obtained in the second part of this dissertation were discussed with 

one of the manufacturer's OHS staff members. That discussion seems to make 

clear that the above method is very useful to identify adequate preventive 

measures. Some of those measures are presented and discussed in this 

dissertation. 
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CAP.1 - Introdução 

1.1 Âmbito 

Este trabalho surge no âmbito dos sistemas de segurança, higiene e saúde no 

trabalho (SHST), que abrangem um conjunto de áreas, como a prevenção dos 

acidentes de trabalho e doenças profissionais e a organização do trabalho.  

No contexto da prevenção é importante que os gestores das empresas 

compreendam as causas dos acidentes, entre as quais os factores subjacentes 

aos erros humanos, e que saibam o que podem fazer para reduzir os possíveis 

erros.  

 

Frequentemente não há nenhuma recompensa para o trabalho em segurança, 

pois é difícil valorizar um acidente, especialmente se foi evitado e passou 

despercebido. Pode, no entanto, não haver dúvida de que os programas 

actuais de segurança estão a prevenir muitos acidentes e, em função disso, 

estão a poupar dinheiro ao sector, além de todos os outros factores como a dor 

e o sofrimento que ocorrem em resultado dos acidentes de trabalho. Se uma 

empresa quiser melhorar o seu registo de segurança, deve empenhar-se em 

reduzir o potencial para acidentes; entre outros, um aspecto reconhecido como 

essencial, é a redução da falha humana e dos comportamentos inseguros. No 

intuito de aprofundar esta questão, esta dissertação envolve a aplicação de um 

método de análise do potencial de violações de segurança numa fábrica 

multinacional de transformadores eléctricos.  

 

1.2 Objectivos 

O trabalho descrito nesta dissertação teve dois objectivos distintos, mas 

complementares entre si. O primeiro resultou de uma necessidade identificada 

pela empresa e consistiu na reformulação e melhoria de um conjunto de 

Instruções de Fabrico (IF), às quais foram acrescentadas instruções de 

segurança (regras específicas) para cada uma delas. O segundo consiste num 

estudo mais especializado que, de alguma forma, pretende mostrar que a 

alteração e aperfeiçoamento das regras de segurança não é condição 

suficiente para alterar os comportamentos e deixar algumas recomendações de 

melhoria.  

Para o efeito, e após se proceder à revisão e alteração de 45 instruções de 

fabrico (IF) na fábrica citada, aplicou-se o método publicado pelo Health and 

Safety Executive Britânico (HSE/HFRG, 1995), desenvolvido pelo HFRG 

(Human Factors Reliability Group), denominado “Improving Compliance with 

Safety Procedures – Reducing Industrial Violations, com o objectivo de avaliar 

o impacto dessas alterações. Como o nome do método é comprido, passará 

doravante a ser referido nesta dissertação simplesmente pela notação 
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abreviada de HSE/HFRG/95; o sistema de classificação de violações utilizado 

no método em causa é baseado no trabalho de Reason (1990). 

A abordagem seguida na presente dissertação ocorre numa fase em que a 

empresa pretende alcançar a certificação pela OSHAS 18001.  

Com esta análise, pretendem-se definir as linhas orientadoras a implementar 

para melhorar a segurança da fábrica, visto que os princípios de uma política 

de segurança devem ser função constituinte e intrínseca da organização.  

 

1.3 Desenvolvimento da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em duas partes, uma de índole mais teórica 

(capítulos 1 a 3) e outra referente à parte prática do trabalho (capítulos 4-7).   

No Cap.2, faz-se a revisão da literatura essencial ao tópico abordado. Discute-

se a importância do erro humano e o estudo das violações de segurança, 

sendo definidos conceitos como “erro humano” e “violações” e respectivas 

taxonomias. Como este estudo tem como pedra basilar o trabalho de James 

Reason, este foi um autor tomado como principal referência, mas outros 

trabalhos também mereceram atenção. Como o erro está muito dependente da 

cultura de segurança e do paradigma social e individual de cada empresa, é o 

aprofundamento da reflexão sobre esse paradigma, que permite o julgamento 

de uma violação. Essa reflexão passa, necessariamente, pela visita aos 

conceitos de realidade, verdade e conhecimento. Desta forma, são 

apresentados alguns pontos de vista sobre os factores promotores de 

violações, assim como respectivas sugestões de melhoria. Segundo o 

HSE/HFRG (1995), apesar de existirem variados sistemas de classificação 

orientados para potenciar a redução da taxa de violações, não se pode 

generalizar, porque os motivos por detrás de cada violação podem ter origens 

completamente diferentes. Ainda no âmbito da revisão da literatura (Cap.2), 

foram pesquisados mais estudos relacionados com o HSE/HFRG/95, no 

sentido de se fazer, no final do trabalho, uma discussão dos resultados obtidos. 

 

A metodologia geral do trabalho é caracterizada no Cap.3, onde também se 

descreve com algum detalhe o método HSE/HFRG/95, adoptado neste estudo.  

 

O Cap.4 faz a transição para as questões mais práticas desta dissertação. 

Neles se apresenta uma breve caracterização da empresa, da sua organização 

e dos seus modelos de gestão. Os principais processos de fabrico são também 

descritos neste capítulo, que termina com a caracterização da sinistralidade 

laboral e a identificação das áreas mais críticas do ponto de vista de segurança 

ocupacional.  
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O conteúdo do Cap.5 é de natureza essencialmente descritiva e nele a autora 

explica o trabalho que desenvolveu na fábrica (cerca de 3 meses) para alterar e 

melhorar 45 Instruções de Fabrico (IF); a cada uma delas, individualmente, foi 

necessário reformular completamente a secção respeitante às “condições de 

SHST”, onde se especificam as medidas de segurança aplicáveis a cada caso. 

Duas dessas reformulações são incluídas no texto a título ilustrativo, estando 

as restantes remetidas para os anexos.  As instruções de segurança descritas 

no Cap.5, têm como objectivo promover práticas de trabalho seguro e motivar 

os trabalhadores da empresa a adoptar comportamentos também mais 

seguros. No entanto, o simples facto de “passar a estar escrito” e de isso ter 

sido acompanhado por acções de formação (no âmbito da certificação do 

sistema SHST), não garante que a adesão seja automática e que tenha o efeito 

desejado. Muitos outros factores podem influenciar a forma como as pessoas 

vêm e sentem a segurança do seu posto de trabalho.  

 

No Cap.6, a autora propõe-se a estudar essa questão de forma mais 

aprofundada, através da aplicação do método HSE/HFRG/95, no sentido de 

identificar os factores organizacionais e de gestão  que facilitam a ocorrência 

das violações de segurança. No final deste capítulo, apontam-se algumas 

soluções genéricas, preconizadas pelo próprio método.  

 

Finalmente, no Cap.7, sintetizam-se as conclusões mais relevantes do trabalho 

realizado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Cap. 2 - Erro Humano e Violações / Revisão da 

literatura 

2.1 Enquadramento 

Os elevados custos e lesões associados aos acidentes de trabalho 

contribuíram para o aumento da preocupação com o comportamento humano, 

reconhecido como um dos elementos importantes na génese dos acidentes. No 

entanto o enfoque neste tópico e o estudo do erro humano, tem a sua origem 

nos chamados “grandes acidentes industriais”.   

Segundo Reason (1990), o desastre de Chernobyl em 1986, entre outros, 

foram acontecimentos que contribuíram para chamar a atenção sobre a 

importância dos estudos do erro humano. Antes destes acontecimentos já se 

sabia que os erros humanos eram causa importante dos acidentes, mas as 

suas consequências atingiam um pequeno número de acidentados. Após e 

devido à natureza de novas tecnologias, especialmente as nucleares, os 

acidentes atingiram uma escala muito maior chegando mesmo a trazer 

consequências para muitas gerações de pessoas (Reason, 1990:1). 

No caso dos acidentes de trabalho, e apesar da sua ocorrência ter um cunho 

“individual”,  a magnitude do problema também é elevada: tanto ou mais que 

nos “grandes” acidentes. Na União Europeia (UE), por exemplo, a última 

publicação disponível (Eurostat, 2009), revela que só em 2005 e no grupo da 

UE-15, ocorreram cerca de 4 milhões de acidentes não-mortais (envolvendo 

mais de 3 dias de baixa); estes provocaram mais de 141 milhões de dias de 

ausência ao trabalho. A realidade Portuguesa, por seu lado, revela um cenário 

igualmente problemático. Em 2006 (GEP, 2008) ocorreram mais de 237 mil 

acidentes de trabalho, dos quais, 253 foram mortais. Os não-mortais causaram 

7 milhões de dias de trabalho perdidos.  

As abordagens tradicionais à melhoria da segurança, como o uso obrigatório 

de equipamento de protecção, ou instigando à colocação de mais barreiras de 

engenharia, são limitativas. Já em 1988, há mais de vinte anos, John Rimington 

director geral do HSE (relatório anual de 1987/1988), chamava a atenção para 

essas limitações e afirmava que um bom ponto de partida seria investigar a 

componente humana em acidentes. A gestão deve, portanto, ser capaz de 

identificar os principais perigos causados por falha humana, se pretende 

reduzir os acidentes “comportamentais”, porque um grande número de 

acidentes ocorrem por ignorância, tanto das precauções necessárias, como 

dos próprios perigos.  
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2.2 Definição e caracterização de Erro Humano 

Segundo Reason (1990:9), “o erro humano é uma falha numa sequência de 

acções planeadas para alcançar determinado resultado intencional, pelo facto 

das acções não correrem como planeado, ou porque o plano era inadequado”. 

Ele refere também que é possível que ambas as situações ocorram ao mesmo 

tempo e que o fenómeno pode ainda ser observado sob dois pontos de vista 

(Reason, 2000): a abordagem ao sistema e a abordagem à pessoa, as quais 

originam dois tipos de filosofias de gestão diferentes. 

A abordagem centrada na pessoa foca os actos inseguros, que são os erros e 

as violações de segurança. Aqui, os actos inseguros surgem como processos 

mentais aberrantes, tais como esquecimentos, desatenção, falta de motivação, 

falta de cuidado, negligência ou imprudência. Deste ponto de vista, as medidas 

preventivas vão no sentido de se diminuir a variabilidade indesejável do 

comportamento humano. Estes métodos incluem campanhas que apelam ao 

sentimento de medo e culpabilização. Os seguidores desta teoria tratam o erro 

como uma questão moral, assumindo que coisas más acontecem a pessoas 

más (Reason, 2000).  

Em contraste, a abordagem ao sistema considera que os humanos falham e os 

erros são esperados, isto, mesmo nas melhores organizações. Os erros são 

considerados mais como consequências do que como causas. Têm a sua 

origem, não tanto na natureza perversa do ser humano, mas sim nas condições 

em que eles trabalham. A ideia central é a do “sistema de defesa”, ou seja, 

toda a tecnologia perigosa deve possuir barreiras e protecções. Quando ocorre 

um acontecimento adverso, o importante não é quem o cometeu, mas sim 

porque é que as “defesas” falharam (Reason, 2000). 

Para se entender melhor este conceito, é importante ter uma noção de falhas 

latentes e falhas activas, e de como elas ocorrem num contexto de trabalho. 

Para tal é de seguida explicado o modelo do “Queijo Suíço”, proposto por 

Reason (1990) e que está ilustrado na figura 1. 

Este modelo é baseado na abordagem ao sistema, onde as barreiras e defesas 

ocupam uma posição chave. Nos sistemas, as barreiras, tais como alarmes, 

barreiras físicas, ou barramentos automáticos, são vistos como camadas 

defensivas. A sua função é defender as potenciais vítimas e o património dos 

perigos presentes no ambiente de trabalho. Idealmente, estas barreiras 

deveriam permanecer íntegras, contudo elas têm fraquezas. Assemelham-se 

às fatias de um queijo suíço, cheias de buracos.  
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Figura 1 - O modelo do "queijo suíço" (adaptado de Reason, 1990:208). 

 

Contudo, ao contrário de um queijo suíço, estes buracos estão em permanente 

mudança. Em momentos diferentes abrem e fecham. Em certas camadas, os 

buracos são inofensivos, mas quando ocorre um alinhamento nas diferentes 

camadas do sistema de defesas, barreiras ou protecções (Figura 1), surge a 

possibilidade de ocorrência de um acontecimento muito perigoso. As falhas 

activas são representadas pelos actos inseguros cometidos pelas pessoas que 

estão em contacto directo com o sistema, podendo assumir diferentes formas:  

deslizes e lapsos, erros e violações. As falhas activas têm geralmente um 

impacto quase imediato sobre as defesas. Reason (2000) cita como exemplo o 

acidente de Chernobyl, no qual um operador violou as regras da instalação 

nuclear e desligou, um a um, os sistemas de segurança, levando à explosão do 

núcleo do reactor; isto, porque pensava tratar-se de um falso alarme.  

 Os seguidores da abordagem à pessoa terminam a análise neste ponto, ou 

seja, “o operador errou”, sem discutir as condições anteriores que levaram a 

este procedimento. As condições latentes, por seu lado, são “patologias” 

intrínsecas do sistema, que surgem a partir de decisões de quem concebe os 

projectos, dos construtores, etc., isto é, em suma, do nível de quem gere e 

toma decisões. Todas a decisões podem potencialmente introduzir um erro no 

sistema. As condições latentes têm dois tipos de efeitos adversos: podem 

contribuir para o erro no próprio local de trabalho (e.g: tempo insuficiente, 

sobrecarga de trabalho, equipamentos inadequados, fadiga, inexperiência) e 

podem também criar buracos ou fraquezas duradouras nas defesas (e.g.: 

alarmes e indicadores não fiáveis, procedimentos não exequíveis, deficiências 
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de projecto e de construção, entre outras). As condições latentes, como o 

nome sugere, podem permanecer adormecidas no sistema por muitos anos, 

antes que se combinem com as falhas activas. As falhas activas não podem 

ser previstas facilmente (acontecimentos súbitos), mas as condições latentes 

podem ser identificadas e corrigidas antes de ocorrer um acontecimento 

adverso. A compreensão deste facto leva a um tipo de gestão proactiva 

(Reason, 2000). 

Segundo Feyer and Williamson, em 1998 (citado em Silva, 2004) uma das 

características da natureza do erro é que não é um fenómeno singular, dado 

que não acontece sempre da mesma maneira; pelo contrário, existem diversas 

formas de erro, que dependem do tipo de processamento de informação. Além 

disso, o aparecimento do erro está relacionado com uma sequência bem 

definida de acções. As consequências da falhas activas podem ser muito 

diferentes e com níveis de gravidade bem distintos, sendo determinados pelos 

cenários em que os erros ocorrem, mais do que pelo erro por si só.  

 

2.3 Modelos e taxonomia proposta para a classificação do erro humano 

O desempenho cognitivo está directamente relacionado com a classificação do 

erro humano na taxonomia proposta por Reason (1990, 1997), que por sua vez 

é baseada em Rasmussen (1986). Apresentam-se a seguir os três níveis 

considerados.  

1. Desempenho ao nível da capacidade ou aptidão (skill-based, SB): 

tarefas rotineiras quase em modo automático, ou seja, depois de 

estabelecida uma intenção, toma lugar um controlo não consciente. Este 

é o modo como as pessoas costumam trabalhar na maior parte do 

tempo. 

2. Desempenho ao nível das regras (rule-based, RB): aplicação de rotinas 

memorizadas ou escritas, com o propósito de detectar o problema e 

saber lidar com ele. 

3. Desempenho ao nível do conhecimento (knowledge-based, KB): tem a 

ver com a resolução de problemas face a situações “novas”, que não se 

aplicam nem à rotina nem às regas. 

Na figura 2 são apresentadas as características e diferenças destes níveis de 

desempenho. Cabe evidenciar que no nível da capacidade/aptidão, os erros 

geralmente precedem a detecção dos problemas, enquanto no nível das regras 

e do conhecimento, os erros ocorrem após ou durante a detecção dos 

problemas, ou seja: os últimos estão associados a um processo mental de 

raciocínio, mas por algum motivo correu mal.  
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Figura 2 - Localização dos 3 níveis de desempenho em relação ao modelo dominante de controlo 
cognitivo da actividade e da natureza da situação (adaptado de Reason, 1997:69). 

 

Ao nível da capacidade ou aptidão (skill-based), as tarefas são rotineiras, o 

nível da concentração é baixo e os erros são de fácil detecção, já que a 

execução da tarefa em si é feita de “modo automático” e inconsciente.  

Ao nível das regras (rule-based) e ao nível do conhecimento (knowledge-

based), a actividade é basicamente a resolução de problemas, os quais 

costumam ser de difícil detecção e solução. Contudo, no nível das regras os 

problemas são processados quase automaticamente, através das regras 

armazenadas no decorrer da vida profissional, enquanto os problemas tratados 

no nível de conhecimento costumam ser “novos” e são tratados de modo 

extremamente consciente.  

Os tipos de erros podem ser classificados dentro de cada um desses três 
níveis de desempenho, como apresentado a seguir.  
 
a) Ao nível da capacidade, os erros podem ser classificados como deslizes ou 
lapsos (slips or lapses). Os deslizes referem-se a falhas de atenção e 
percepção em acções observáveis, enquanto os lapsos são acontecimentos 
mentais internos, geralmente envolvendo falhas de memória. 
 
b) Erros tipo R (rule-based mistakes) – estes erros são “enganos” 
associados a comportamentos que requerem aplicação de regras ou 
procedimentos.  Uma pergunta comum para caracterizar o desempenho no 
nível das regras, é se o procedimento ou regra existe. Embora qualquer 
actividade tenha um potencial de risco, nem sempre é possível, nem desejado, 
estabelecer regras para tudo, que abranjam todos os aspectos da produção e 
segurança. Portanto, é impossível antecipar todas as combinações de perigos 
e seus respectivos cenários, de modo que haverão sempre situações com más 
regras ou até mesmo sem regras. Isso não significa que a organização deverá 
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deixar de formular os procedimentos de segurança, pois estes são necessários 
para o estabelecimento de consenso acerca das questões fundamentais da 
gestão de segurança e saúde. 
 

Ao nível das regras, Reason (1997:75), apresenta uma classificação que 
relaciona o resultado do desempenho com o tipo de regra utilizado (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Variações de desempenho ao nível das regras (adaptado Reason, 1997:75). 

 
c) Erro tipo S (knowledge-based mistakes) – estes erros são “enganos” ao 

nível do conhecimento; ocorrem quando o operador se depara com situações 
novas e perante as quais não dispõe de regras ou conhecimento aplicável. 
Estão por exemplo associados a limitações ao nível do posto de trabalho, a 
problemas de diagnóstico em situações do dia-a-dia, entre outros. 
 
 

2.4 Violações 

Segundo Reason (1990), os erros não descrevem todas as formas como o ser 
humano pode contribuir para os acidentes e é neste contexto que surge o 
interesse em estudar as violações. Um estudo feito por Manson em 1997 
(citado por Lawton, 1998), estima que as violações das regras e 
procedimentos, em certas empresas, contribuem para 70% do total dos 
acidentes.  
 
Os actos inseguros podem ser classificados em duas categorias: erros e 
violações (Reason, 1990; Shamppell e Wiegmmann, 2000). 
 
 É de extrema importância que se faça a distinção entre erros e violações. 
Ambos podem estar presentes numa acção, mas são independentes um do 
outro, pois é possível  errar sem cometer violações e cometer violações sem 
errar. 
Como já referido, os erros representam as actividades mentais ou físicas dos 
indivíduos que falham em alcançar o objectivo pretendido. As violações, por 
outro lado, referem-se à desobediência de regras, regulamentos, normas que 
existam na organização visando a segurança ou mesmo o procedimento 
operacional padrão da actividade.  
 
Segundo o HSE/HFRG (1995) as violações são desvios deliberados das 

regras, procedimentos, instruções e regulamentos concebidos para a 

segurança e eficiente operação e manutenção de tarefas ou equipamentos.  

Lawton (1998), afirma também que, de acordo com o próprio Reason, as 

violações variam de acordo com a intenção e o resultado. No caso de uma 

acção terrorista ou de sabotagem, o acto é propositado e com um mau fim. Por 
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outro lado, o acto de violação pode não ser intencional: pode tratar-se de uma 

má interpretação, sem intenção de violação. Segundo Lawton (1998), as 

violações não intencionais, podem ser consideradas violações erróneas, que 

na maioria das vezes podem ser causadas por falta de experiência. Estas não 

são consideradas violações no sentido lato do termo, mas desvios 

inconscientes de um plano de acção descrito numa regra.  

Segundo Reason (1990:195) as violações de maior interesse para análise, são 

aquelas que ocupam o meio termo das duas descritas acima, ou seja, aquelas 

que envolvem intencionalidade, mas não têm um mau propósito. Reason divide 

as violações em duas categorias principais: as violações de rotina e as 

violações excepcionais. Contudo, Reason (1997:72) refere também que é muito 

comum encontrar as violações classificadas em três tipos de categorias: as de 

rotina, optimização e as necessárias. Em cada caso, a decisão de não seguir 

os procedimentos de segurança deriva de factores individuais e 

organizacionais; o equilíbrio da influencia desses factores varia conforme o tipo 

de violação.  

As violações não podem ser descritas meramente em função das necessidades 

de um processo individual. Elas necessitam de uma descrição do contexto 

social, das regras e dos procedimentos que regulam o comportamento (Lawton, 

1998). 

 Segundo HSE/HFRG (1995), existem vários sistemas de classificação para 

aprofundar a natureza das violações, contudo a avaliação de um processo 

dentro de um contexto específico, é o melhor caminho de acção para reduzir as 

causas das violações. A HSE/HFR/95 adopta o sistema de classificação, 

apresentado abaixo. 

 

2.4.1 Violações de rotina  

São violações que incluem comportamentos opostos às regras, procedimentos 

ou instruções e que, com o tempo, se tornam uma forma “normal” de 

comportamento, de tal forma, que o comportamento do violador é normalmente 

automático e inconsciente. A violação é reconhecida como tal pelo individuo se 

questionado.   

Segundo Reason (1990:196), estas violações estão relacionadas com a 

tendência do ser humano seguir o caminho de menor esforço e a relativa 

indiferença dos outros. Para Lawton (1998), estas ocorrem em trabalhos de alta 

frequência e risco baixo, e segundo Reason (1997:73), encontram-se no nível 

de desempenho da capacidade (Skill-based – SB). 

De acordo com a HSE/HFRG/95 as violações tornam-se rotina dentro de um 

grupo de trabalho como resultado de um número de factores: 
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- Atalhos que poupam tempo e energia: são instintos básicos do ser humano. 

Ao pé do sinal que diz “Proibido pisar a relva”, estão sem dúvida caminhos bem 

marcados. 

- Quando as regras são percebidas como demasiado restritivas, indivíduos 

hábeis podem pensar que podem violar as regras com pouco risco para a sua 

segurança e as violações resultantes podem tornar-se rotineiras.  

Estas violações raramente são restritas a um grupo particular, mas tendem a 

existir  por toda a organização industrial ou populacional. 

Para Lawton (1998) tais violações podem ser devidas à crença de que as 

regras já não são aplicáveis. Estas violações podem ocorrer quando a pessoa 

vê pouco valor na regra original e não há empenho suficiente da gestão. A 

gestão necessita de explicar as razões por detrás da regra, ou mesmo, caso 

esta se torne inapropriada, alterá-la.  

As violações de rotina são normalmente associadas a uma falta de aplicação 

da regra. É pouco provável que o indivíduo seja repreendido (Lawton, 1998), ou 

até mesmo apanhado a violar a regra (HSE/HFRG/95). Na Holanda, por 

exemplo, cerca de 70% da população ciclista ignora semáforos vermelhos: 

existem tantos que parar em cada um aumentaria o tempo de viagem. Há 

poucas hipóteses de ser apanhado a violar esta regra de trânsito, pelo que se 

tornou uma norma social. O excesso de velocidade é outro exemplo.  

Para Reason (1997:196) este tipo de violações poderia ser minimizado se os 

desenhadores de sistemas tivessem por princípio o comportamento humano. 

Infelizmente muitos designers estão mais preocupados com a estética do que 

em satisfazer as necessidades dos seres humanos. 

Segundo a HSE/HFRG (1995), estas violações também podem ser 

minimizadas, tomando em conta os seguintes cuidados: 

- Avaliar os riscos e reduzir os comportamentos de risco. 

- Aumentar a probabilidade de detecção. 

- Racionalizar os sistemas de trabalho para reduzir o número de regras 

necessárias. 

 

2.4.2 Violações situacionais 

Dentro da taxonomia de Reason estas são chamadas violações necessárias. 

Segundo o HSE/HFRG (1995:8), estas ocorrem devido a factores ditados pelo 

ambiente de trabalho ou estado do empregado. Estes incluem a concepção e 

as condições da área de trabalho, tempo insuficiente (pressão), número de 
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empregados, supervisão, desenho e disponibilidade de equipamento, e 

factores fora do controlo da organização, como o tempo atmosférico e a hora 

do dia. 

Estas violações ocorrem frequentemente quando uma regra é impossível ou 

extremamente difícil de seguir numa situação particular. Pode haver requisitos 

contraditórios ou pode ser fisicamente impossível desempenhar as actividades 

de forma específica. Os indivíduos, ao realizarem estas actividades, têm que 

violar alguns aspectos das regras ou dos procedimentos para atingir o 

objectivo. Até se pode dar o caso de seguir a regra ser em algumas 

circunstâncias, inseguro. Segundo Lawton (1998) estas violações ocorrem com 

a motivação de continuar o trabalho mesmo em condições adversas. 

A rejeição destas regras de segurança ocorre geralmente porque a regra ou 

procedimento é percebido como inapropriado ou ineficiente para a situação, ou 

porque há aparentes benefícios consideráveis de uma acção alternativa. 

Segundo o HSE/HFR (1995:8), as razões para tais rejeições podem ter boas 

motivações, por exemplo: uma acção alternativa pode ser vista como 

potencialmente mais segura, ou trazer benefícios à companhia; ou pode ser 

para ganho pessoal, isto é: assumir deliberadamente riscos para eliminar 

trabalho extra, ou para ganhar estatuto com os colegas. 

Adicionalmente, a supervisão e a gestão poderão ignorar muitas destas 

violações porque o trabalho sofreria com a estrita conformidade. Segundo 

Lawton (1998), as violações que podem trazer benefícios à produção só são 

sancionadas quando as metas de trabalho são alcançados. Contudo, quando 

os acidentes ocorrem devido a estas violações os indivíduos são 

frequentemente disciplinados. Pirani e Reynolds em 1976 (citados por Lawton, 

1998) são da opinião que esta variação de comportamento dos supervisores 

face a esta violação não ajuda a reduzir o mau comportamento. 

As violações situacionais variam de empresa para empresa, porque a natureza 

da situação é diferente. Elas também precipitam indirectamente  outras 

violações. Se as pessoas sentem que não podem respeitar as regras 

específicas de uma situação, as regras gerais passam a ter menos respeito.  

Segundo o HSE/HFRG (1995:9), uma violação situacional pode tornar-se rotina 

se as circunstancias que produzem a violações são constantes. Todavia, para 

o propósito de achar soluções, as duas categorias são distintas, sendo que 

estas violações podem ser ultrapassadas por: 

- Melhoria no desenho de trabalho; 

- Melhoria nos sistemas de relatório de perigos; 

- Melhoria nas condições de trabalho; 
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- Supervisão mais adequada. 

 

2.4.3 Violação de excepção 

As violações de excepção são violações raras e que apenas ocorrem em 

circunstâncias particulares, normalmente quando algo corre muito mal.  

Para Lawton (1998), são violações de extremo risco e por isso de baixa 

frequência.  

Segundo o HSE/HFRG (1995:9) estas violações são limitadas por: 

- Aumentar o treino em situações pouco comuns; 

- Reduzir a pressão nos indivíduos para reagirem rapidamente e darem apoio 

de modo a que possam lidar com situações que precipitam estas violações; 

- Assegurar que existem defesas colocadas, de modo a prevenir violações que 

resultem em acidentes. 

Segundo Lawton (1998), estas violações tendem a ocorrer quando surge um 

problema novo e é pedida uma solução nova, ou seja, ao nível do 

conhecimento. 

 

2.4.4 Violações de optimização  

As violações de optimização constituem uma classe de violações criada com o 

objectivo de optimizar, uma situação de trabalho. Segundo o HSE/HFRG 

(1995:9) estas violações são geralmente causadas por:  

- Uma necessidade de excitação em trabalhos considerados repetitivos, pouco 

desafiantes ou aborrecidos; 

- Um desejo de explorar as fronteiras de um sistema que se julgue demasiado 

restritivo; 

- Pura curiosidade. 

Para Reason (1997:73), estas violações, reflectem que as acções humanas 

servem uma variedade de metas e muitas delas pouco relacionadas com a 

tarefa.  

 Para o HSE/HRG (1995:10), as violações de optimização podem ser reduzidas 

por um processo de novo planeamento do trabalho e verificação de regras 

consideradas demasiado restritivas.  
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2.5 Factores promotores da ocorrência de violações 

Uma introspecção aos caminhos mais apropriados para eliminar ou reduzir o 

potencial para violações reside num conhecimento mais aprofundado dos 

motivos básicos por detrás delas.  

Segundo o HSE/HFRG/95, as violações são muito influenciadas pelo estilo de  

gestão, pois a maioria das causas das violações são, ou criadas pela gestão, 

ou aceites pela gestão, ou, ainda, desculpadas como prática habitual de 

trabalho, por negligencia da gestão. 

Frequentemente há um “lado” da gestão que acredita que a gestão os deveria 

“pressionar” para desenvolverem o seu trabalho mais rapidamente – estando 

esta crença baseada em parte, nas evidências de a gestão fechar os olhos a 

quaisquer métodos improvisados. Por isso em muitos locais de trabalho as 

violações tornam-se o “método de trabalho normal”, ao invés dos 

procedimentos recomendados.  

O primeiro passo para reduzir o potencial para violações de trabalho é ganhar 

uma melhor compreensão das razões ou motivos que estão por detrás das 

violações. Neste sentido, segundo a HSE/HFRG (1995:9), alguns factores 

gerais que promovem as violações são: 

- A pressão / tempo insuficiente: a grande quantidade de trabalho e a 

necessidade de realizar o trabalho mais depressa promovem, além de 

violações outro tipo de erros; 

- Todas as alternativas que oferecem benefícios com um nível de risco 

percebido como aceitável, por exemplo, o não usar EPI garante uma maior 

produção. Infelizmente os níveis de risco reais podem ser bem diferentes dos 

percebidos ou percepcionados.  

-A familiarização excessiva, dos indivíduos, com o processo ou operações 

pode fazê-los tomarem atalhos para criar um interesse adicional no seu 

trabalho ou ganhar status entre os colegas. 

- A cultura organizacional: a maioria das organizações afirma que a segurança 

é o seu objectivo principal, contudo a maioria das vezes, é a produção que  

aparenta ser o objectivo primário.  

- As “regras foram feitas para serem violadas” não é um mito formulado por 

trabalhadores desleixados. Quando os indivíduos sentem que a empresa quer 

que eles não sigam à risca as regras, quaisquer esforços da organização em 

aumentar a segurança tendem a ser vistos apenas como forma de proteger a 

posição da gestão. 
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- Regras muito restritivas e prescritivas: existe maior probabilidade de as violar. 

As pessoas sentem que estas reduzem as suas capacidades e orgulho no 

trabalho, tornando-se autómatos. Isto ocorre predominantemente entre 

camadas mais velhas que viram as suas capacidades e autonomia reduzidas. 

- As regras não devem ser escritas a pensar num acidente específico, pois 

estes por natureza são imprevisíveis e desta forma as regras podem tornar-se 

inapropriadas. 

- A falta de supervisão: como poucas empresas podem manter o nível de 

supervisão requerido para aplicar todas as regras necessárias, frequentemente 

os gestores e os supervisores diferenciam entre regras importantes e regras a 

ignorar e, desta forma os empregados podem sentir as suas violações aceites.  

De acordo com o HFRG/HSE/95, para reduzir o potencial para violações são 

necessárias melhorias no planeamento, no treino/formação, na 

supervisão/gestão e na organização. O tipo exacto de solução escolhida vai 

depender dos factores contribuintes específicos identificados como 

potenciadores importantes. Algumas acções estarão dirigidas à força de 

trabalho, enquanto outras estarão dirigidas à gestão ou organização. Por 

exemplo, uma fraca percepção dos riscos de segurança associados a uma 

tarefa é claramente um factor interno a um indivíduo. Pressão da gestão é 

claramente uma influência externa. As estratégias de acção são diferentes. 

Neste sentido serão apresentados pontos de vista de alguns autores, para que 

se consiga identificar o melhor, de acordo com o paradigma da 

empresa/organização. 

Para o Institute of Energy Technology (2005), as violações resultam de um 

conflito de interesses que podem ser ordenados nas seguintes classes: 

- Entre a classe individual e a classe organizacional; 

- Ao nível da organização e estabelecimento de metas; 

- Ao nível das metas da organização e das metas individuais; 

Hollyewell e Corrie, em 2000 (citados por Institute of Energy Technology, 2005) 

dizem que o conflito existente entre a classe organizacional e a individual 

ocorre porque ambos pretendem maximizar diferentes interesses. Este conflito 

pode dever-se aos factores de seguida apresentados. 

 

- Quando a classe organizacional decide evidenciar a segurança como 

prioridade máxima do sistema, e a classe individual, em situações particulares, 

maximiza a produtividade, velocidade, conforto e benefícios financeiros; 

 

- Quando na classe individual se quebram regras para maximizar a segurança. 

Isto pode ocorrer, em situações em que os operadores têm de escolher entre 
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as regras da organização e o seu conhecimento do sistema. Este é um conflito 

que se apresenta na maioria dos sistemas, i.e., o problema da configuração 

óptima face à adaptabilidade. Ruiz Quintanilla em 1987 (citado por Institute of 

Energy Technology, 2005), apoia a adaptabilidade, dando aos operadores a 

possibilidade de escolha individual de criar estratégias para resolver 

problemas, afirmando que esta opção resultaria na diminuição da monotonia, 

do aborrecimento e da propensão para erros. Para o autor, a concepção dos 

sistemas devia levar em conta não só as capacidades cognitivas do operador, 

mas também estruturas de preferência e expectativas de trabalho, ou seja, 

estar orientada para valores do trabalho. 

 

- As “superstições” que existem: “não há garantia que seguir os procedimentos 

irá servir os objectivos do sistema; mas, também não é garantido que não 

seguir as regras irá resultar em consequências negativas ao sistema”. Para 

resolver este conflito, as classes hierárquicas têm de se interrelacionar, isto é, 

têm de se ir adaptando umas às outras. Posto isto, é de responsabilidade da 

administração garantir o relacionamento de classes, visto que as violações são 

fortemente influenciadas pela gestão, pois é esta quem cria as normas. 

(Institute of Energy Technology, 2005) 

Em concordância com o acima referido, Lawton (1998), defende que as 

violações não podem ser apenas relacionadas com os actos do indivíduo. É 

necessário que se descreva também o contexto social, assim como as regras 

de segurança que regulam os comportamentos. Aliás, para Battman e Klumb 

em 1993 (citados por Lawton, 1998), o estudo das violações deve ser feito mais 

num contexto social do que cognitivo, pois, para eles, as violações dependem 

de forças sociais existentes na cultura de segurança, crenças, normas e 

práticas de cada organização em particular.    

Ainda para Battman e Klumb em 1993 (citado por Lawton 1998) em geral, as 

violações também são resultado do conflito entre a classe organizacional e a 

classe individual. Isto ocorre porque a organização, na tentativa de limitar os 

comportamentos da força de trabalho, acaba por restringir as capacidades 

individuais. O resultado disto é que muitas violações sucedem por o indivíduo 

tender sempre a optimizar o seu comportamento, quer em relação a condições 

internas (tarefa, conhecimento, temperamento), quer externas (ferramentas, 

colegas, orientações). As violações também podem acontecer porque, para os 

indivíduos, os custos observáveis nos comportamentos compensam os 

benefícios observáveis para os trabalhadores.  

Para Lawton (1998), um bom ponto de partida, embora demasiado simplista, 

para resolver conflitos que potenciam violações é a organização aumentar os 

benefícios do cumprimento das regras e aumentar os custos das violações. 

Após isto, a organização deve examinar a sua cultura de segurança. Neste 

sentido, e segundo Lawton (1998) o conteúdo das regras, é portanto, 
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fundamental para a discussão de violações. O objectivo destas deve ser a 

promoção da segurança. Para essa autora, se a finalidade das regras for muito 

limitativa, como por exemplo, evitar “apenas” os custos de acidentes, a 

dinâmica de segurança da organização não é suficientemente proactiva. Além 

disso, as regras em excesso, como já referido, podem ter um efeito diferente do 

desejado pela organização. 

Segundo Pirani e Reynolds em 1976 (citados por Lawton, 1998), criar um 

conjunto de regras não é suficiente para garantir a consistência da segurança. 

Em primeiro lugar, as regras devem ser desenvolvidas para assegurar a 

qualidade de produção e qualidade do produto (incluindo assegurar qualidade 

na área de segurança) e devem ser actualizadas e revistas numa base regular. 

Em segundo lugar, as pessoas devem estar cientes das regras em si e dos 

perigos que elas atenuam, tornando a formação essencial. É também 

importante considerar todo o processo pelo qual é divulgada a implementação 

de novas regras. Em terceiro lugar, o funcionamento das regras deve ter  

um acompanhamento eficaz das práticas de trabalho; podem ainda ser 

aplicadas sanções de forma consistente e justa quando não cumpridas. Para 

Lawton (1998), é preciso ter em atenção que as regras que “não funcionam”, 

numa situação particular, levam as pessoas a violá-las a fim de realizarem o 

trabalho.  

Ainda segundo Lawton, factores situacionais, tais como falta de pessoal, a 

pressão de supervisão, indisponibilidade de equipamentos, condições precárias 

e elevada carga de trabalho, aumentam o risco de violações, a fim de 

completar metas e manter a produção. 

É importante salientar que o supervisor pode influenciar o grupo de trabalho a 

adoptar uma boa cultura organizacional. Segundo Lawton (1998), quando os 

objectivos do grupo estão em conflito com os objectivos da organização o 

supervisor torna-se uma peça fundamental na resolução do conflito. Ao estar 

perto do grupo de trabalho, fomenta a comunicação entre classes potenciando 

a diminuição de  ocorrência de infracções. 

Na sequencia da reflexão sobre a importância do papel dos supervisores, 

O’Dea e Flin (2003) e outros autores por elas citados, garantem que a 

qualidade da supervisão está associada a resultados positivos de segurança; 

exemplo da contribuição destes são: 

 - As relações de supervisão participativa com a força de trabalho e 

comportamentos de fiscalização participativa, promovem uma relação mais 

coesa e de maior cooperação com o supervisor. 

- Outros estudos (citados por O’Dea e Flin, 2003) realçam que o papel do 

supervisor na promoção da segurança ocupacional afecta o nível de percepção 

de justiça no clima da organização. Por sua vez, esta noção de justiça tem um 
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impacto sobre o cumprimento das regras de segurança pessoal. Em 

concordância com Reason (1997), O’Dea e Flin (2003), argumentam que o 

facto dos operadores terem uma percepção de justiça no cumprimento das 

regras é crucial para a “boa segurança”. 

- A evidência sugere que o envolvimento e autonomia do supervisor aumenta a 

sua motivação, e, como os supervisores têm algum poder e influência sobre as 

decisões que afectam a segurança de seus grupos de trabalho, uma maior 

motivação ajuda a colocar em prática a participação conjunta com os 

trabalhadores na condução das actividades de prevenção de acidentes. O 

estudo de Simard e Marchand em 1995 e 1997 (citados por O’Dean e Flin, 

2003) conclui que os gestores de topo podem ter mais influência sobre a 

eficácia da segurança se promoverem uma abordagem descentralizada, que 

incentiva a participação conjunta dos supervisores com os empregados em 

actividades de segurança relativamente estruturadas, ao invés de uma 

abordagem centralizada e burocrática.   

- Um estudo feito por Moreover et al. em 1976 (citado por O’Dea e Flin, 2003) 

mostra que muita pressão por parte dos supervisores para aumentar a 

produção num trabalho de minas, aumentou as taxas de tempo perdido com 

lesões dos trabalhadores.  

 

2.6 Outros estudos relacionados 

No sentido de fazer um enquadramento mais completo, foram pesquisados 

outros estudos de aplicação do método HSE/HFRG/95. No entanto, apenas se 

encontraram dois trabalhos que referem explicitamente esta metodologia. Estes 

são resumidos em seguida, no sentido de encontrar pontos comuns que sirvam 

de apoio para a discussão desta dissertação. 

Uma das aplicações é descrita por Mónica Barroso (s/d), da Universidade do 

Minho, que escreveu um artigo sobre a avaliação do potencial de violações 

numa cultura de segurança, numa empresa de tecnologia electrónica. O estudo 

focaliza os possíveis benefícios para o desempenho da segurança, quando se 

avaliam, em simultâneo, o potencial para a ocorrência de violações e a 

cultura/clima de segurança. Para tal foi aplicado o mesmo método desta tese, 

em conjunto com a abordagem OSCI (Organisational and Safety Climate 

Inventory). No resumo que se segue será dada mais ênfase ao HSE/HFRG/95, 

sem desvalorização do OSCI, visto o HSE/HFRG/95 ser o método de estudo 

por nós proposto. 
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2.6.1 Estudo feito por Barroso, (s/d) 

Neste estudo foram formadas cinco equipas de operadores, perfazendo ao 

todo um total de 75. As equipas foram denominadas de A a E, e foram 

seleccionadas de acordo com os seguintes critérios: 

- Todas as equipas seleccionadas desempenhavam tarefas que pudessem 

estar associadas a consequências graves na segurança; 

- O desempenho das tarefas implica o cumprimento dos procedimentos de 

segurança, que foram definidos e transmitidos aos operadores; 

- As cinco equipas foram submetidas a condições distintas dentro da 

organização. Um exemplo é a possibilidade de contactar com colegas e outras 

pessoas de outros níveis da organização. Os critérios foram definidos de modo 

a testar a importância dessas variáveis sobre o potencial de violações e 

características do clima de segurança.  

O objectivo deste estudo foi aplicar as metodologias HSE/HFRG/95 e OSCI 

antes e depois de treinar as equipas. 

Antes de qualquer tipo de intervenção (ou formação) foram distribuídos os 

inquéritos aos 75 operadores e verificou-se que as equipas B e C foram 

aquelas que apresentaram pior resultado, ou seja: maior potencial para a 

ocorrência de violações, como visível na Figura 3. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Scores do resultado da aplicação do método HSE/HFRG/95, às cinco equipas. (Fonte: 
Barroso, s/d). 
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Com base nestes resultados do HSE/HFRG/95 e na subsequente aplicação do 

método OSCI, foi definida uma estratégia de segmentação das questões 

consideradas como mais importantes no que diz respeito ao aumento do 

potencial para violações e deterioração do clima de segurança. Os objectivos 

desta estratégia foram os seguintes: 

- Fortalecimento da imagem da organização e gestão, nomeadamente no 

compromisso em relações às questões de segurança; 

- Revisão completa dos procedimentos de segurança e normas mais 

relevantes; 

- Revisão dos conceitos de risco e perigo associados às actividades 

executadas. 

Depois de executada a estratégia, foram de novo aplicados os inquéritos, mas 

apenas aos membros das equipas B e C. Isto, porque o processo é moroso e 

complexo e a reavaliação das cinco equipas foi considerada muito dispendiosa.  

O resultado dos novos questionários deu origem ao gráfico da Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Scores do resultado da aplicação dos inquéritos do método HSE/HFRG/95, às equipas B 
e C, antes e depois da execução da estratégia. (Fonte: Barroso, s/d). 

Conforme esperado (figura 4), para um nível de significância de 0,05, 

verificaram-se reduções com significado estatístico para a equipa B; quanto à 

equipa C, contrariando as expectativas, não se obtiveram alterações 

significativas. Na equipa B, a autora desse estudo acredita que a revisão 

exaustiva dos procedimentos de trabalho foi o factor que mais contribuiu para a 

melhoria do desempenho da segurança. Para a equipa C, o factor com mais 
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significado que terá contribuído para a manutenção de resultados foi o facto de 

esta equipa estar dividida em pequenos grupos, que trabalham em áreas 

geográficas diferentes. Este factor “separação geográfica” pode contribuir para 

diminuir a robustez do clima de segurança, assim como os estilos diferentes de 

supervisão encontrados em cada área de trabalho. Mais uma vez, o papel dos 

supervisores é identificado como factor de grande importância.  

É de salientar que os objectivos deste estudo foram compreender o que 

poderia originar discrepâncias entre as diferentes equipas e também avaliar até 

que ponto os métodos aplicados eram adequados. Barroso (s/d) concluiu que o 

método HSE/HFRG/95 pode ser utilizado conjuntamente com o OSCI, o qual 

consiste na aplicação de questionários com 73 perguntas e tem como objectivo 

caracterizar o clima de segurança da empresa em quatro pontos, que incluem o 

suporte, os objectivos, as regras e a inovação. Em síntese, enquanto o 

HSE/HFRG/95 analisa 13 factores gerais que podem aumentar o potencial para 

violações, o OSCI avalia problemas da cultura de segurança. Ambos são muito 

orientados para a melhoria da cultura de segurança.  

 

2.6.2 Estudo feito por Silva (2004) 

Face ao panorama de sinistralidade laboral constatado por Silva (2004) no 

trabalho com máquinas, nomeadamente o trabalho com prensas, e 

reconhecendo que as violações têm um grande contributo para a sinistralidade 

no sector da metalomecânica, foi aplicado o método HSE/HFRG/95 a 12 

empresas do sector, no sentido de investigar factores promotores de violações 

– falhas organizacionais. 

Com a aplicação dos inquéritos nas 12 empresas, este estudo permitiu concluir 

que os aspectos críticos eram: a inexistência de regras e de procedimentos 

formalizados, a carência de supervisão eficaz, a ausência de formação 

adequada sobre riscos e perigos e empenho insuficiente da administração com 

a segurança.  

A autora (Silva, 2004) constatou ainda que, quanto mais divergentes as 

opiniões do EA (elemento da administração) em relação ao operador - obtidas 

através das entrevistas - menor a consistência da cultura de segurança da 

empresa. Também foi apurado que a implementação das boas práticas no dia-

a-dia das empresas é descurada e frequentemente adiada. 

A autora concluiu também que a aplicação do método, por si só, é limitativa 

quando se pretendem comparar as empresas acerca do maior ou menor 

potencial para a ocorrência de violações e sugere que, em trabalhos futuros, se 

proceda à aplicação de uma ferramenta de medição do clima de segurança, no 

sentido de caracterizar e sistematizar o “tipo” de cultura vigente e hierarquizar 

as empresas de acordo com a sua consistência.  
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Este estudo foi muito útil, na medida em que permitiu a identificação de 

lacunas, nem sempre observáveis na organização, e mostrou onde e como as 

estratégias preventivas podem ser aplicadas.  

2.6.3 Conclusões dos dois estudos  

Do estudo de Silva (2004), conclui-se que o método HSE/HFRG/95 é muito útil 

para identificar factores críticos de uma organização que facilitam a ocorrência 

de violações de segurança. Como resultado, permite estabelecer prioridades 

de acção (ou estratégias) baseadas nas necessidades específicas de cada 

organização.  

O estudo de Barroso (s/d) reforça a ideia anterior e demonstra ainda que é 

possível fazer intervenções estratégicas que podem originar melhorias na 

cultura de segurança. Para avaliar as diferenças entre várias equipas ou 

diferentes organizações, é recomendável que se utilize também o método 

OSCI (Organisational and Safety Culture Inventory). 

 

2.7 Síntese do capítulo 

Neste capítulo abordou-se a problemática do erro humano e das violações de 

regras de segurança. Como não só os “erros” contribuem para acidentes, 

surgiu a necessidade de definir o conceito “violações”, que são actos 

deliberados de incumprimento de regras de segurança. Identificou-se que as 

violações podem ser classificadas em Violações de Rotina, Violações 

Situacionais, Violações de Excepção e Violações de Optimização. Muitas 

violações são facilitadas por factores organizacionais e de gestão, não 

bastando alterar regras ou implementar novas barreiras para as impedir. É 

necessário estudar e compreender não só as falhas activas, mas também as 

falhas latentes que favorecem as violações. Uma boa forma de identificar 

factores promotores de violações é utilizar o método HSE/HFRG/95. Este 

método, além de identificar factores críticos, também propõe soluções gerais.  
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CAP. 3 Metodologia 

3.1 Metodologia utilizada para a alteração das instruções de fabrico 

3.1.1 Enquadramento geral 

Como já foi referido, a fábrica estava a passar por um processo de certificação 

segundo a OSHA 18001. Durante este processo foi necessário fazer algumas 

alterações e “arrumar a casa”. A primeira parte do trabalho aqui descrito, com 

duração aproximada de 3 meses, foi solicitada e especificada pela própria 

empresa; esta tarefa inicial consistiu na revisão e alteração de 45 instruções de 

fabrico (IF), às quais foram acrescentadas e/ou reformuladas as respectivas 

“instruções de segurança” na secção intitulada “condições de SHST”.  

Como tarefa subsequente (secção 3.2), a autora concebeu a segunda parte do 

trabalho essencialmente com o objectivo de verificar quais os impactos desta 

alteração na forma de trabalhar dos operadores e/ou quais os factores mais 

relevantes da organização que contribuem para o “não cumprimento” de regras 

de segurança.   

 

3.1.2 Critérios para a alteração das instruções de segurança  

As instruções de segurança (constantes nas IF) eram incompletas, subjectivas 

e vagas e foi preciso torná-las concretas, objectivas e de fácil compreensão. 

Essas instruções foram alteradas mediante um determinado número de 

critérios.  

Todas as IF desta fábrica estão estruturadas em 11 tópicos, sendo o número 6, 

com a designação “condições de SHST”, aquele que reúne as instruções de 

segurança e saúde aplicáveis a cada caso e cada posto de trabalho. Os 11 

tópicos das instruções de fabrico estão listados a seguir. 

0. NOTA PREVIA 

1. DOMINIO DE APLICAÇÃO 

2. MEIOS A UTILIZAR 

3. MATERIAL A UTILIZAR 

4. ESTADO DE FABRICO 

5. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE TRABALHO 

6. CONDIÇÕES DE SHST (a alteração foi feita neste ponto, para cada uma das 45 IF) 

7. ENSAIOS 

8. DIVERSOS 

9. REVISÕES 

10. ANEXOS 
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O ponto de partida foram as IF originais. Em reunião com o responsável de 

SHST foi definido que as “novas” instruções de fabrico deveriam respeitar os 

seguintes requisitos fundamentais:  

1. Serem concretas para cada tarefa (i.e., específicas para o perfil de risco de 

risco de posto de trabalho)  

2. Usarem linguagem simples e objectiva  

3. Referirem explicitamente as normas aplicáveis aos EPI (Equipamentos de 

Protecção Individual) (i.e, normas ISO, DIN, NP, etc.)  

Face a estes critérios, a primeira tarefa a ser executada foi ler a avaliação de 

riscos existente (feita por um técnico da empresa). De seguida, todos os postos 

de trabalho foram visitados/estudados pela autora desta dissertação; o 

objectivo foi o de adquirir melhor entendimento dos riscos no terreno e 

confrontar o documento “análise de riscos” com as condições observadas. 

Observou-se também o operador a trabalhar para compreender o significado 

prático da própria tarefa. Durante este estudo, os EPI correspondentes a cada 

posto de trabalho foram listados e identificada a norma correspondente.  

Depois desta análise a autora começou a reescrever as instruções de 

segurança de cada instrução de fabrico (IF). Comentam-se a seguir dois 

atributos das mesmas.  

Linguagem e grafismo: para a alteração e aperfeiçoamento das instruções 

referidas, foi tido em atenção quem as ia ler (os operadores), pondo especial 

cuidado na adaptação da linguagem e terminologia. Ponderou-se ainda a 

hipótese de incluir imagens de sinalização SHST para as instruções se 

tornarem mais intuitivas e menos textuais. Contudo, a sinalização da portaria 

n.º 1456-A/95 de 11 de Dezembro, era muito reduzida para o pretendido e o 

responsável de SHST apontou para o facto da compra de sinalização para este 

fim, acarretar encargos monetários altos; assim, esta hipótese foi abandonada.  

Estrutura e organização: seguem o formato apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2 - Uniformização das instruções de fabrico. 

6. CONDIÇÕES DE SHST 

6.1. PRINCIPAIS PERIGOS OU CONDIÇÕES PERIGOSAS ASSOCIADAS 
A ESTE PROCEDIMENTO 
6.2. EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

6.3, 6.4, ETC. BOAS PRÁTICAS PARA CADA RISCO 
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Esta escolha será explicada no Capítulo 5, onde se descreve a aplicação 

prática desta primeira tarefa. Isto, porque nesse capítulo é exibido um exemplo 

prático de uma instrução de segurança alterada e torna-se mais fácil para o 

leitor, compreender a estrutura escolhida. 

3.2 Metodologia proposta pelo HFRG/HSE (1995)  

3.2.1 Enquadramento geral  

É importante que os gestores das empresas compreendam as causas 

subjacentes aos erros humanos e que estejam conscientes do que se pode 

fazer para reduzir os possíveis erros. Embora a literatura revista no Cap.2 

tenha dado atenção à problemática dos erros e violações, inadvertida ou 

acidentalmente cometidos por operadores/trabalhadores, isso não é base 

suficiente para caracterizar o problema em cada empresa. Para se 

estabelecerem estratégias concretas é necessário aplicar métodos 

especializados que identifiquem os problemas específicos de cada realidade 

em questão.   

As violações dos procedimentos de segurança são uma causa frequente de 

muitos acidentes. Além disso, as violações também podem provocar perdas de 

produção, má qualidade e manutenção duvidosa, com custos acrescidos por 

fraca fiabilidade.  

Na secção anterior descreveu-se a metodologia geral que serviu de base às 

alterações e melhorias introduzidas nas instruções de fabrico (IF). A partir de 

certo momento, todos os postos de trabalho passaram a ter instruções de 

segurança escritas e específicas. Durante este processo, a fábrica organizou 

várias sessões de formação no âmbito do processo de certificação, nas quais 

os trabalhadores tiveram conhecimento destas “novas” regras de segurança e 

saúde. No entanto, o conhecimento de regras, por si só, não garante que as 

mesmas tenham boa aceitação e que sejam cumpridas como esperado.  

A segunda parte deste trabalho leva o objectivo mais longe e tenta identificar 

se as alterações introduzidas nas instruções são motivadoras de boas práticas 

e de comportamentos mais seguros; tenta também identificar quais os factores 

de gestão e organizacionais que podem facilitar a ocorrência de violações de 

segurança. Para o efeito foi aplicado, neste caso, o modelo ou método 

HSE/HFRG/95 já mencionado anteriormente.  

O modelo acima referido traça estratégias concretas para reduzir o potencial de 

violações. Descreve o papel das violações no contexto mais amplo do erro 

humano, resume a natureza das violações e detalha os factores relevantes que 

as induzem. Mostra como identificar e avaliar o potencial para as “violações” e 

as medidas a tomar para as reduzir ou eliminar.  
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De acordo com o método, o analista começa por seleccionar conjuntos de 

regras que têm, ou aparentam ter, maior risco para a segurança e/ou para a 

produção, se não forem seguidas. Os principais “instrumentos” de avaliação 

são uma entrevista (feita a um elemento da administração e a um operador) e 

um questionário (inquérito), que é aplicado a uma amostra significativa de 

trabalhadores. Os resultados são interpretados de acordo com um sistema pré-

estabelecido e usados de modo a identificar, de entre as 13 soluções 

apontadas, quais são as mais relevantes para reduzir o potencial da ocorrência 

das violações no caso em estudo. A partir desta constatação, a gestão pode 

desenvolver planos de acção adaptados aos seus problemas específicos.  

O HSE/HFRG/95 constitui uma metodologia que pode ser usada facilmente por 

“não especialistas” para identificar potenciais riscos de violação críticos em 

qualquer organização de trabalho e sugerir caminhos básicos para melhorar a 

segurança. Embora o modelo permita que analistas não especializados 

possam retirar conclusões aceitáveis, também recomenda que - em caso de 

necessidade - seja solicitado conselho e orientação a especialistas em factores 

humanos. Esta abordagem oferece um meio para identificar rapidamente os 

factores organizacionais importantes e as soluções mais apropriadas. 

A avaliação de potenciais violações pode ser empreendida: 

- Na fase de construção da empresa; 

- Como parte da investigação de acidentes; 

- Como parte de uma auditoria de erro humano rotineira; 

- Como parte da consciência de risco ou avaliação de risco. 

A metodologia deve habilitar a gestão a estabelecer prioridades de acção 

conducentes a práticas e comportamentos mais seguros.  

3.2.2 Etapas do método  

Etapa I – Selecção de regras 

O método pressupõe que se comece por seleccionar um conjunto de regras e 

procedimentos “chave” que, se não forem seguidos, causam maior 

preocupação para a segurança. Isto significa que deverá ser aplicado em áreas 

onde as violações terão o maior efeito na fábrica. Este passo assegura maior 

rapidez e eficácia na aplicação. O método pode ser aplicado posteriormente ao 

restante conjunto de regras se for necessário. 

A selecção de conjuntos de regras críticas pode ser feita de duas maneiras: 

- De uma lista geral de regras e procedimentos, é pedido à gestão para 

escolher as 5 - 10 regras que causariam maior preocupação se quebradas. 
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Este processo pode ser refinado se necessário por uma aproximação baseada 

em avaliação de risco. 

- Se a gestão apenas se preocupa com a segurança, o conjunto de regras 

criticas deve ser seleccionado de entre as regras de segurança da 

organização, muitas das quais terão relevância tanto na segurança como na 

produção/qualidade. Outro conjunto de regras poderá estar relacionado com a 

qualidade do produto/serviço e não terá relevância para a segurança. Por 

exemplo, é possível que a violação de uma regra possa levar à rejeição de um 

produto por falha qualidade. 

Esta etapa é, portanto, restrita à identificação do conjunto de regras com 

maiores consequências potenciais caso sejam quebradas.  

A lista das regras escolhidas pela gestão é então entregue aos operadores, a 

quem é pedido que seleccione quais acham que são potencialmente mais 

importantes para o bem-estar da empresa. 

Ambos os conjuntos de selecções (gestão e força de trabalho) são então 

escrutinados. 

Onde há concordância unânime, os conjuntos mais críticos são seleccionados 

para avaliação mais detalhada.  

Quando há discrepância entre conjuntos, isto pode indicar que as regras 

necessitam ser revistas à luz da experiencia. No entanto, pode indicar que os 

operadores subestimam a importância de certas regras. Após devida 

consideração, a gestão deve seleccionar o conjunto de regras final a serem 

avaliados.   

Alteração ao método: neste estudo concreto, foi feita uma adaptação à 

metodologia geral do HSE/HFRG/95 no que respeita a esta primeira etapa. 

Dadas as circunstâncias já referidas (i.e., certificação em curso e acções de 

formação) e as alterações introduzidas nas IF, não se pediu à gestão (nem aos 

trabalhadores) que “seleccionassem” as regras a avaliar e a incluir no estudo. 

Nesta conjuntura, as regras que se pretendiam avaliar eram precisamente 

aquelas que tinham sido objecto de clarificação e especificação recente 

(referido em 3.1). Ou seja: o objectivo principal neste caso era avaliar de 

alguma forma se as “novas” regras seriam bem aceites pelos trabalhadores de 

cada uma das dez áreas estudadas (vide cap.6).  

Outra particularidade está no momento (timing) do estudo; uma vez que se 

estava nitidamente num momento de “viragem” e de “mudança”, na prática, os 

trabalhadores inquiridos conheciam melhor as regras “informais” que estavam 

anteriormente estabelecidas nos seus postos de trabalho. Este facto poderá ser 

uma limitação deste estudo. Por outro lado, pode também constituir uma 

oportunidade única, pois permite avaliar e comparar dois momentos: o 
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momento “antes” (pré-certificação) e um outro momento futuro do pós-

certificação.  

 

Etapa II -  Entrevista  

Nesta etapa é realizada uma entrevista (com guião pré-definido) a um operador 

e a um membro da gestão. A entrevista tem por objectivo identificar os 

problemas organizacionais e de cultura de segurança.  

A entrevista também dá oportunidade ao trabalhador para expor as suas ideias 

sobre a cultura organizacional em relação às regras e segurança. As respostas 

fornecem uma introspecção sobre as atitudes que estão disseminadas na 

organização e podem afectar o nível de conformidade em geral.  

Tais introspecções serão valiosas para a gestão, sobre as estratégias de 

solução identificadas pelo questionário. É importante assegurar que as acções 

de correcção não estão contra a cultura organizacional.  

 

Etapa III - Questionário  

Nesta fase é aplicado um inquérito (Anexo A) aos operadores, que devem 

constituir uma amostra significativa (a autora considerou o mínimo de 30% dos 

operadores das áreas de trabalho seleccionadas para o estudo).   

O inquérito compreende 48 afirmações que abordam os diferentes factores que 

propiciam a ocorrência de violações. Para cada uma das afirmações escritas, o 

operador selecciona a opção de resposta, que expressa a sua opinião. As 

opções de resposta são: 

- Não concordo com a afirmação  

- Concordo com a afirmação, mas com algumas reservas 

- Concordo com a afirmação 

- Concordo plenamente com a afirmação 

A cada opção de resposta está associada uma diferente ponderação (scoring). 

De notar que foram consideradas as regras aplicáveis a cada área específica; 

logo, as respostas a cada afirmação serão da forma: “se o potencial problema 

se aplica a este conjunto de regras, qual o grau de concordância com a 

afirmação?” 

Para exemplificar, e no caso da afirmação 1 que é: 
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- As regras de segurança nem sempre correspondem à melhor forma de 

trabalhar.  

Passaria a ser, para as regras/procedimentos seleccionados que estão 

descritos no Cap. 6, da seguinte forma: 

- As regras de segurança, desta área de trabalho (e.g.: trabalhos em altura), 

nem sempre correspondem à melhor forma de trabalhar. 

No entanto, existem afirmações mais genéricas, onde não está em causa a 

regra seleccionada e nesses casos não se direcciona a pergunta para regras 

específicas, como por exemplo: 

- Os supervisores raramente disciplinam os trabalhadores que violam as regras 

Para de minimizar eventuais problemas de interpretação por parte dos 

trabalhadores, foram formados três grupos (cerca de 12 pessoas cada) e foi 

lida cada afirmação - antes de responderem - no sentido de eliminar as duvidas 

que eventualmente poderiam surgir.  

Etapa IV (última) – Identificação de medidas prioritárias para a redução do 

potencial de ocorrência de violações 

Com base nos resultados dos inquéritos (e respectiva ponderação), esta nova 

etapa tem como objectivo identificar medidas prioritárias e secundárias a 

adoptar, para reduzir o potencial de ocorrência de violações. 

Para esse efeito, o método HSE/HFRG/95, identifica treze áreas de possível 

intervenção, nomeadamente: 

A- Regras e Procedimentos: Objectivos 

B- Regras e procedimentos: Aplicação 

C- Treino: Regras e procedimentos 

D- Treino: Riscos e Perigos 

E- Empenho Segurança: Operadores 

F- Empenho Segurança: Administração 

G- Supervisão: Controlo e detecção 

H- Supervisão: Estilo de supervisão 

I- Alterações no design de equipamentos e área produtiva 

J- Concepção das operações (Job design) 

K- Condições de trabalho 

L- Apoio logístico 

M- Organização 
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A definição de prioridades entre estas treze áreas de intervenção é efectuada 

com base nas pontuações finais de um quadro de parâmetros. Estes 

parâmetros são calculados através dos resultados (pontuação ou scoring) 

obtidos nos inquéritos.  

Mais à frente, no Cap.6 (resultados) é apresentada a tabela resumo dos 

parâmetros (c.f. tabela 8), que define as prioridades em função da aplicação do 

inquérito na fábrica. Segundo este método, para se obter essa tabela final de 

avaliação, é necessário proceder a uma sequência de operações, tipo 

algoritmo, que se descrevem a seguir. 

1º - Contar as pontuações atribuídas às respostas (Anexos B1 a B3), da 

seguinte forma: 

1 - Não concordo com a afirmação = 0 pontos (não entra nos cálculos) 

2 - Concordo com a afirmação, mas com algumas reservas =1 ponto  (coluna a) 

3 - Concordo com a afirmação =3 pontos  (coluna b) 

4 - Concordo plenamente com a afirmação =6 pontos (coluna c) 

As colunas “a”, “b”, e “c”, do Anexo B2 (entradas), servem para registar o 

número de “entradas” (i.e., o nº de respostas dadas a cada categoria de 

aceitabilidade ou concordância). Com esta contagem, procede-se ao 

preenchimento do Anexo B3 (cálculo), de acordo com a seguinte regra: na 

coluna “A” são colocados os totais das pontuações (a×1+b×3+c×6), na nova 

coluna “B” regista-se a soma das “entradas” (a+b+c) e, finalmente, na nova 

coluna “C”, registam-se apenas as entradas (c), que correspondem ao número 

de respostas com 6 pontos do “concordo plenamente”.  

2º - Transpor cada uma das colunas (A, B e C - Anexo B3) para as 

correspondentes matrizes A, B e C (Anexos C, D e E) 

Estas matrizes já vêm “desenhadas” no HSE/HFRG/95, bastando preencher os 

espaços em branco (linha a linha) e depois somar os totais por cada coluna.  

3º - Transpor os valores totais das matrizes A, B e C para as colunas A, B 

e C, respectivamente, do Anexo F (Quadro final da avaliação). 

4º - Determinar a pontuação média ponderada (coluna D - Anexo F) para 

cada categoria das soluções gerais. 

Este último passo permite obter o “score médio”, que corresponde ao quociente 

dos valores da coluna A e dos valores predefinidos na coluna D (sombreado). 

Uma vez obtidos os “score médios” de todas as linhas (soluções gerais: A - M), 

procede-se à identificação (marcação a vermelho) das três pontuações mais 

altas de cada coluna (c.f. Anexo F).  
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A análise final é feita em linha: a prioridade máxima deve ser dada às medidas 

(soluções gerais) com marcação a vermelho em pelo menos três das quatro 

colunas (A, B, C, D). São consideradas medidas secundárias as que 

apresentam pelo menos duas pontuações ”vermelhas” na mesma linha.  
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CAP. 4 Caracterização geral da fábrica  

4.1 Enquadramento Geral 

A Fabrica de transformadores é uma empresa multinacional que tem como 

actividade a concepção, fabrico e ensaio de transformadores de distribuição e 

transformadores de potência, os quais são comercializados para o mercado 

Nacional e Internacional.  

4.1.1 Organização 

A fábrica está organizada como ilustrada na Figura 5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Organigrama da Fábrica. 
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De seguida é feita uma descrição genérica de cada área funcional, 

aprofundando mais a área da qualidade, por incluir o departamento de higiene 

e segurança.  

SALES (S), a sua função é a gestão estratégica de vendas, angariação de 

clientes, aprovação de propostas, negociação e concretização de contratos, 

serviços pós venda, negociação e satisfação do cliente.  

ENGINEERING (E), a sua função é a gestão estratégica e a coordenação das 

áreas de Técnica e Engenharia Industrial.  

PRODUCTION (P), a sua função é ser responsável pelas actividades de 

produção para transformadores de DT e PT no estrito cumprimento do 

planeamento, programação da produção e observação rigorosa dos 

procedimentos, no sentido da satisfação dos requisitos dos clientes e de 

qualidade. 

PROCUREMENT & LOGISTICS (P&L) , a sua função é a gestão geral do 

departamento; gestão do pessoal; definição de estratégia de compras; gestão 

de fornecedores, contratos; responsabilidade corporativa e legal do 

departamento. Responsável directo pelos investimentos.  

QUALITY (Q), é um departamento com cinco sub-áreas, como mostra a figura 

4.1; a sua função é conceber e implementar um Sistema de Gestão da 

Qualidade, de Gestão Ambiental e de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, promovendo a sua integração num único sistema de gestão global, 

assente nos requisitos relevantes aplicáveis e em consonância com a política  

da fábrica. Este departamento tem como função estabelecer e coordenar o 

Planeamento Anual de Auditorias Internas, bem como garantir a realização das 

auditorias de 3.ª parte (entidades externas), garantindo assim as respectivas 

certificações / acreditações.  

Neste departamento existe a sub-área QUALITY, ENVIRONMENT AND 

HEALTH & SAFETY MANAGEMENT, que engloba o sistema de HST e 

Ambiental da fábrica e tem como função contribuir para a definição e 

manutenção da estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e 

Higiene e Segurança. Deve liderar as actividades associadas aos sistemas de 

gestão, desenvolvendo e monitorizando a sua implementação, com o objectivo 

de cumprir as políticas da fábrica, as normas e a legislação aplicável. 

Estabelece e assegurar o cumprimento do Programa Anual de Auditorias aos 

Sistemas. Promove acções de formação/sensibilização, como forma de 

dinamizar o envolvimento dos colaboradores e divulgar as políticas da fábrica.  

  

TECHNICAL CONSULTANTE (TC), que tem como função prestar apoio 

técnico e orientar as diversas áreas da fábrica aqui designadas. 
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ACCOUNTING & CONTROLLING (AC), que tem como função a gestão da 

contabilidade financeira, controlling de custos internos, fecho mensal, 

apuramento de resultados, reporting e diferenças de inventários. Elaboração do 

plano regulador dos custos e investimentos. Acompanhamento de auditorias 

financeiras. Transfer Price e Sistemas de Gestão de Divisas.  

ORGANIZATION & INFORMATION (OI), que tem como funções: 

- Análise, documentação e publicação de processos internos com utilização de 

ferramentas standard. 

- Realização e publicação de regulamentos internos; 

- Realização e publicação de Delegações de Poder e Procurações; 

- Organização e standartização de documentação de suporte interno e externo 

(Fax, Check-List, Requisições, Compra, Actas, etc.); 

- Realização de formulários electrónicos de suporte e processos internos; 

- Realização do Organigrama geral da fábrica e departamentos, organização e 

regulamentação de autorizações de parqueamento; 

- Responsabilidade da Máquina de Franquear (correio).  

 

CORPORATE PERSONNEL (CP), a sua função é fazer a gestão de todos os 

empregados da fábrica.  

 

4.1.2 Os processos / produtos 

Na fábrica produzem-se transformadores, sendo que o transformador é uma 

máquina eléctrica de indução que permite transformar uma tensão alternada 

noutra tensão alternada, mais alta ou mais baixa, mas da mesma frequência. 

Consiste essencialmente de uma bobina primária e uma bobina secundária 

devidamente isoladas, envolvendo um núcleo ferromagnético laminado. O seu 

funcionamento baseia-se na indução electromagnética. Toda a variação de 

fluxo através de um circuito desenvolve nele uma F.E.M. (força 

electromagnética) induzida. O transformador permite elevar a tensão baixando 

a corrente, ou baixar a tensão elevando a corrente, sem modificação sensível 

da potência.  

O processo de fabrico de transformadores na fábrica da Siemens tem as várias 

etapas, que se resumem a seguir.  

Primeiramente é feita uma recepção de materiais que é controlada na 

recepção e colocada em armazém. Os produtos são desenvolvidos de acordo 

com as exigências dos clientes (“fato à medida”) e no respeito da normalização 

internacional aplicável. A gestão dos materiais é feita de forma a minimizar o 

tempo de armazenagem ou seja as encomendas são desencadeadas de forma 

a que os materiais estejam disponíveis tão próximo quanto possível das 
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necessidades. Pela sua natureza não tem sido aplicada na sua plenitude a 

técnica just in time. Pode observar-se a técnica Kanban para pequenas peças 

como os parafusos, porcas, etc. A fim de optimizar o espaço no armazém, uma 

parte das prateleiras são motorizadas de forma a permitir o acesso dos 

empilhadores a todas as estantes com apenas um corredor. 

A primeira operação do ciclo de produção é a montagem de isolantes que se 

realiza na carpintaria / isolantes. Estes componentes irão ser utilizados nas 

respectivas áreas de bobinagem e montagem. 

 A partir desta etapa vamos primeiro descrever o processo de fabrico dos 

transformadores de distribuição, sendo que os de potência diferem 

basicamente nas dimensões e cuidados a ter face aos níveis de tensão em 

causa.  

O próximo passo é a bobinagem de alta e baixa tensão. Primeiro começam-se 

por fabricar as bobinas de baixa tensão que são executadas em banda ou 

barra de cobre, depois por cima destas fabricam-se as bobines de alta 

tensão que são fabricadas em barras ou em fios de cobre esmaltados. As 

bobinas seguem para a área de montagem conjuntamente com os núcleos que 

são adquiridos em regime de outsourcing. A seguir colocam-se as bobines no 

núcleo, normalmente em conjuntos de três bobines porque se trata de 

transformadores trifásicos.  

Segue-se a pré-montagem que consiste na fixação das bobinas ao núcleo 

entalando varetas de madeira, nas ligações da baixa e da alta tensão. Está 

montada a parte activa.  

Para eliminar toda a humidade e óleos que existem no material (madeiras, 

papeis, colas, etc) as partes activas são colocadas em auto-claves (operação 

de secagem). Aqui é introduzido ar quente até que tudo atinja mais que 100ºC. 

A vaporização é feita em vácuo para acelerar o processo e tira-se o vapor para 

retirar toda a água.  

Depois disto é feito o reaperto, porque da secagem do material resulta sempre 

uma diminuição de volume das partes sendo necessário ajustá-las. Após a 

secagem é a altura da encubagem (colocação da parte activa dentro de uma 

cuba) e sequencialmente o enchimento com líquido isolante.  

Finalmente fazem-se os ensaios eléctricos, para verificar a performance e a 

segurança do transformador, com tensões muito acima daquela que vai ser 

utilizada. Se tudo estiver bem é emitido um protocolo de ensaio e o 

transformador é dado como apto para serviço. 

Passa-se à montagem final seguindo-se a inspecção final e por fim é feita a 

expedição para a entrega aos clientes.  
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4.2 Politica de HST da Fábrica  

Na fábrica a politica de Qualidade, HST e Ambiente tem uma gestão integrada 

como o objectivo: 

 Desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços de alta qualidade, 
seguros para os clientes e ambientalmente compatíveis e sustentáveis; 

 Assegurar locais de trabalho livres de acidentes e nos quais seja promovida a 
saúde ocupacional dos seus colaboradores; 
  
As obrigações e responsabilidades da fábrica dão bastante enfoque ao meio 
ambiente. Este comprometimento está escrito nos documentos da empresa. De 
seguida são retirados pontos-chave da documentação da empresa. 
 
“ Como o negócio da fábrica é a produção de equipamentos, e o fornecimento 
de serviços para a transmissão e distribuição de energia eléctrica, a fábrica 
está responsabilizada e consciente para os perigos que afectam saúde 
segurança e ambiente; assim sendo age de forma adequada para com 
colaboradores, terceiros e meio ambiente” (Documento de Politica da Empresa) 
 

  Redução contínua de impactos no meio ambiente, através da utilização 
criteriosa de recursos e fabricando produtos ambientalmente sustentáveis; 

 Melhoria contínua das condições de segurança e saúde ocupacional dos seus 
colaboradores, assim como a protecção do meio ambiente e da poluição 

 Dá preferência a tecnologias, processos e produtos ambientais favoráveis 
sempre que a técnica é economicamente possível e que esteja de acordo com 
os requisitos dos clientes. 
 
 

Gestão das Partes interessadas 

 
A fábrica está consciente que para garantir as condições de qualidade e 
segurança dos produtos e procedimentos é necessário ter documentado a 
integração das partes interessadas. De seguida são apresentados pontos-
chave de como é feita a integração. 
 

 Presta apoio aos clientes em todos os assuntos ambientais relacionados com 
os produtos e/ou serviços; 

 Envolve os fornecedores, subcontratados e restantes parceiros de negócio nos 
objectivos da fábrica e encoraja-os na adopção de boas práticas ambientais. 

 Promove a consciência e a sensibilização ambiental junto dos colaboradores e 
protege-os de condições adversas nos locais de trabalho. 
 
A fábrica também tem consciência que o comportamento dos executivos deve 
estabelecer exemplos para a: 
 

 Prevenção de impactes ambientais 

 Adopção de práticas de segurança e saúde ocupacional 
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 Promoção da consciência em matéria de protecção ambiental e das práticas 

de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho junto dos colaboradores. 

 Melhoria contínua das práticas de protecção ambiental, da prevenção de 

acidentes de trabalho e da promoção da saúde ocupacional 

Para atingir este compromisso, a fábrica proporciona a formação necessária. 

Todos os colaboradores devem ser co-responsáveis por: 

 Cumprir a  Política de Ambiente e Segurança da fábrica e a legislação 

ambiental aplicável, no desempenho das suas actividades. Estes dão ainda o 

seu contributo na prevenção da segurança seguindo as instruções de Saúde e 

Higiene e Segurança aplicáveis às suas actividades e utilizando de forma 

apropriada todos os equipamentos que lhes são atribuídos. 

 Contribuir para a estabilidade e para o sucesso do negócio, agindo 
proactivamente na prevenção de acidentes e incidentes e no total cumprimento 
da legislação em vigor em matéria tanto de protecção do Meio Ambiente como 
de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, minimizando os riscos para 
pessoas e bens. 

 

 Identificar os perigos e os riscos para a Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho e implementar medidas para a sua minimização, sempre que tal 
técnica é economicamente possível. 
 
 

Gestão de Qualidade, Ambiental e de segurança de acordo com ISO 9001, 

ISO 14001 e OSHAS 18001 

Este trabalho/estudo foi desenvolvido durante a implementação da OSHAS 

18001 na fábrica, e constituiu uma ajuda a essa implementação; note-se que 

aquando do início do trabalho, a fábrica estava em processo de certificação, 

que entretanto foi obtida. A intervenção da autora concretizou-se de duas 

formas: por um lado reformulando as instruções de segurança (nas respectivas 

instruções de fabrico), por outro lado aplicando o método HFRG/HSE/95, no 

sentido de detectar factores potenciadores de ocorrência de violações de 

segurança. A OSHAS 18001 foi desenvolvida para ser compatível com as 

normas de gestão ISO 9001 (Qualidade) e ISO 14001 (Ambiente), com o 

objectivo de facilitar a integração desses três sistemas. 

 

A fábrica estudada está certificada segundo as normas apresentadas a seguir: 

Qualidade – Foi certificada segundo a norma ISO 9001 nos princípios dos 

anos 1990, porque a certificação era essencial para a fábrica entrar em certos 

mercados; serviu essencialmente para acertar os procedimentos de acordo 

com o especificado na norma, uma vez que na fábrica já existia um sistema de 

gestão da qualidade. 
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Ambiente – A gestão ambiental foi certificada segundo a norma ISO 14001 em 

2007, devido a directivas corporativas do grupo a que pertence a fábrica e 

alguma pressão do mercado. Antes da certificação cumpria a legislação vigente 

(tratamento de resíduos e de efluentes), mas não se encontrava sistematizada 

conforme a norma. 

Segurança – Como já foi referido, foi certificada segundo a OHSAS 18001 em 

2009. Também aqui o cumprimento da legislação era um facto, nomeadamente 

em medidas de prevenção e protecção dos operadores e tratamento estatístico 

de acidentes de trabalho. A certificação teve como objectivo dar cumprimento a 

directivas corporativas, no sentido de um maior número de unidades estarem 

certificadas a curto prazo. Antes da certificação, e segundo a administração, a 

fábrica zelava por seguir boas práticas; contudo, sentiu necessidade de ter a 

“casa arrumada”, de forma a garantir melhor a segurança de pessoas e bens.  

4.3 Caracterização dos acidentes de trabalho na fábrica  

A fábrica faz a sua própria análise estatística de acidentes através de vários 

índices de sinistralidade. Nas Figuras 6 e 7 está ilustrado o resultado desta 

análise, feita pelo responsável de segurança da fábrica, que caracteriza a 

frequência e a gravidade dos acidentes desde 2000 até 2008 (inclusive). 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Índice de frequência de acidentes de trabalho; n.ºacidentes/10

6
 H.h trabalhadas (fonte: 

fábrica). 
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Figura 7 - Índice de gravidade de acidentes de trabalho; n.º de dias perdidos/10

3
 H.h trabalhados 

(fonte: fábrica). 

 

Como se pode verificar desde 2002/03, a gravidade dos acidentes tem 

diminuído, embora a frequência tenha crescido novamente a partir de 2006/07.  

 

Por outro lado, o Índice de incidência (nº acidentes / 1.000 trabalhadores) 

calculado para o mesmo período é o que se apresenta a seguir na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Evolução do índice de incidência no período 2000-2008 (fonte: fábrica). 

Incidência  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Por 1.000 
trabalhadores 

44,0 84,0 44,1 16,7 26,8 26,74 79,79 55,98 

Por 100.000 
trabalhadores 

4 400 8 400 4 410 1 670 2 680 2 674 7 979 5 598 

 

Como se pode observar pela tabela 3 em conjugação com a figura 6, o índice de 

incidência acompanha a mesma evolução do índice de frequência, o que é de esperar, 

já que ambos representam medidas calculadas com base na “exposição ao risco”. 

Também neste caso se observa uma tendência de agravamento nos dois últimos 

anos. Quando este indicador é convertido para 100.000 trabalhadores (linha de baixo), 

a Taxa de Incidência média da fábrica é de cerca de 4.730 acidentes/100.000 

trabalhadores. Este valor pode agora ser comparado com as estatísticas Nacionais e 

Europeias para o mesmo tipo de actividade. 

 

A fábrica onde se desenvolveu este trabalho produz transformadores eléctricos e a 

sua actividade económica está classificada (Eurostat, 2001) no código 31.1 

(Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos), o qual pertence ao 

sub-sector DL (Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica).  
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A Figura 8, relativa ao ano de 2005, mostra a posição relativa dos vários sub-sectores 

da Indústria Transformadora (Sector D), na qual o sub-sector DL apresenta uma taxa 

de incidência de cerca de 4.880 acidentes/100.000 trabalhadores; ou seja: a fábrica 

está apenas ligeiramente abaixo da média nacional de 2005 para a mesma actividade. 

Registe-se no entanto, o facto positivo de não ter acidentes mortais.  

 

Figura 8 - Taxa de incidência dos acidentados de trabalho nas indústrias transformadoras; 
Portugal, ano 2005 (fonte: GEP, 2008) - (expresso em n.º acidentes/100.000 trabalhadores). 

 

Por outro lado, a última publicação do Eurostat (2009: 25), revela que em 2005 

e no grupo da UE-15, a taxa de incidência neste sub-sector DL (manufacture of 

electrical and optical equipment) é da ordem de 1.600 acidentes/100.000 

trabalhadores, um valor muito inferior aos da fábrica e da média nacional. Note-

se no entanto, os valores Nacional e Europeu não são directamente 

comparáveis, porque as estatísticas nacionais (PT) incluem todos os acidentes, 

mesmo aqueles que não têm dias de baixa, enquanto as estatísticas Europeias 

harmonizadas só contabilizam os acidentes com mais de 3 dias de baixa 

(ausência ao trabalho).  

 

Os índices de frequência e gravidade de acidentes utilizado na fábrica 

representam uma análise geral de todas as áreas de trabalho, pelo que a 

autora desta dissertação fez um “novo estudo”, fruto da necessidade de 

determinar quais as áreas de trabalho com maior incidência e gravidade de 

acidentes, com o objectivo de caracterizar os acidentes de trabalho na fábrica, 

por áreas de trabalho. Isto ocorre porque é necessário escolher um grupo de 

trabalhadores representativos para a aplicar o questionário do método 

HSE/HFRG/95. 

Para tal foram recolhidas fichas do posto médico, referentes ao ano 2008 e ao 

1.º trimestre de 2009. Estes eram os dados mais recentes, disponíveis à data 

da realização desta caracterização.  
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Como o objectivo de saber quais as áreas de trabalho com maior frequência de 

acidentes e conseguir caracterizar o tipo de lesão que o acidente causa, foram 

seleccionadas as seguintes variáveis das fichas de registo de acidentes: 

 

- Área da fábrica onde ocorreu o acidente; 

- Tipo de lesão que o sinistrado sofreu; 

- Parte do corpo lesionada. 

Esta nomenclatura é a mesma que o Eurostat, tendo sido aplicada pela autora 

à informação recolhida. 

 

Com a variável áreas da fábrica será possível seleccionar as áreas mais 

frequentes para aplicar os inquéritos do método proposto pelo HSE/HFRG/95. 

Esta selecção está descrita no Cap. 6. (Não foi caracterizada a variável 

gravidade porque os dados relativos aos dias de baixa, causados por os 

acidentes de trabalho, não estavam disponíveis). 

 

Através da caracterização feita pelas variáveis tipo de lesão e parte do corpo 

é provável identificar barreiras de segurança que possivelmente não estão a 

funcionar ou são inexistentes. Serão dadas sugestões de melhorias no Cap. 7, 

relativo às conclusões. 

Através da breve caracterização feita pela autora desta dissertação, obtiveram-

se gráficos ilustrativos das diferentes variáveis, que são apresentados de 

seguida. 

 

 
Figura 9 - Número de acidentes por área de trabalho (N = 32 acidentes; período 15 meses 

consecutivos). 
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Através da observação da figura 9, conclui-se que as áreas de maior 

ocorrência de acidentes são a Montagem de Potência, Bobinagem de Potência, 

Carpintaria e Expedição.  

 

As lesões resultantes destes acidentes são caracterizadas a seguir, como 

mostra a figura 10.  

 

 
Figura 10 -Número de acidentes por tipo de lesão (N = 32 acidentes; período 15 meses 

consecutivos). 

 

Como se observa na figura 10, as categorias de tipo de lesão mais frequentes 

são a Ferida Aberta, Contusão, Não diagnosticado e Deslocamento / 

Distensão.  
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Figura 11 -Número de acidentes por lesão física (N = 32 acidentes; período 15 meses 

consecutivos). 

 

Em conformidade com a figura 11 as partes do corpo mais atingidas nestes 

acidentes de trabalho são Dedos da mão, Cabeça e Mão. 

Para verificar a relação entre a área de trabalho onde o acidente ocorre, o tipo 

de lesão que o sinistrado sofre e a parte do corpo, foi feita uma selecção das 

três áreas onde ocorrem mais acidentes, das três lesões mais frequentes e das 

três partes do corpo mais lesionadas, sendo feita desta forma uma 

caracterização dos “top 3” destas variáveis. O objectivo é tentar identificar que 

tipo de barreira de segurança faria falta e que poderia ter prevenido e/ou 

limitado as consequências (lesões) destes acidentes.  

Por exemplo, caso se verificasse que na Montagem de Potência o tipo de lesão 

que mais ocorre são as feridas abertas nos dedos das mãos, e após uma 

observação do posto de trabalho, poder-se-iam apontar possíveis melhorias no 

sentido de reduzir o risco de acidente. Para além de estabelecer medidas 

preventivas (e.g.: ferramentas adequadas e bem mantidas) que devem ser as 

prioritárias, devem também ser apontadas medidas de protecção do 

trabalhador. Neste caso particular, a tarefa envolve o manuseamento de 

ferramentas cortantes e por isso uma frequência elevada de cortes nos dedos 

pode indiciar, ou falta de luvas de protecção, ou que estão a ser usadas luvas 

inadequadas para o risco de corte.  

Ao identificar as principais áreas problemáticas, podemos tirar melhor partido 

da aplicação do método proposto pelo HSE/HFRG (1995), uma vez que podem 

ser dadas soluções mais específicas para cada situação particular em análise: 

ou seja, cada empresa e cada área de trabalho.   
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Na selecção dos “top 3” das áreas de trabalho, ocorreu um empate no terceiro 

lugar, entre a expedição e a carpintaria; neste caso foi escolhida a carpintaria 

porque o presente estudo está mais focado no interior da fábrica.  

Quanto ao tipo de lesão, como a categoria “não diagnosticada” estava em 

terceiro lugar, e por não ser objectiva, escolheu-se a que estava em quarto 

lugar com o nome deslocamento/distensão. A autora desta tese sugere que as 

fichas de registo de acidente aumentem a discriminação do tipo de lesão para 

permitir estatísticas mais específicas. A melhor alternativa (e também mais 

simples) é adoptar a classificação Europeia EEAT (Eurostat, 2001) da variável 

“tipo de lesão”, como aliás pode e deve ser feito para as restantes variáveis.  

De seguida são apresentados três gráficos que ilustram os cruzamentos (2 a 2) 

das categorias “top 3” das três variáveis mencionadas.  

 
Figura 12 - Lesões mais frequentes X Áreas mais frequentes. 

Como se verifica na figura 12, as “feridas abertas” ocorrem nas três áreas de 

trabalho, mas é na montagem de potência que o problema é mais incidente.  

 

 

Figura 13 - Partes do corpo mais frequentes X áreas mais frequentes. 
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A figura 13 mostra o cruzamento entre as variáveis “partes do corpo” e “áreas 

de trabalho”. Daqui se pode inferir que as partes do corpo mais lesionadas são 

os dedos da mão e que essa categoria prevalece na área da montagem de 

potência. Através dos dois gráficos anteriores (figuras 12 e 13) conclui-se que a 

área mais problemática, no que concerne a acidentes de trabalho, é a 

montagem de potência e que nesta área o tipo de lesão que mais ocorre é a 

ferida aberta nos dedos da mão.  

Com o objectivo de corroborar a afirmação anterior foi feito o gráfico da figura 

14, onde se cruzam as “lesões” mais frequentes com as “partes do corpo” 

lesionadas; este cruzamento confirma que a lesão mais frequente é a ferida 

aberta nos dedos da mão.  

 
Figura 14 - Lesões mais frequentes X Partes do corpo. 

 

Em síntese, e considerando o conjunto dos três cruzamentos acima 

apresentados, confirma-se que os acidentes mais frequentes (acidentes típicos 

nesta organização) ocorrem na montagem de potência, originando feridas 

abertas nos dedos das mãos.  

Na opinião da autora desta dissertação, embora não sabendo a gravidade dos 

acidentes (devido à indisponibilidade de dados), deveriam ser apurados os 

factores causadores deste tipo de acidentes. Só conhecendo melhor os 

mecanismos do acidente em questão seria possível conceber as medidas de 

segurança mais eficazes.  

A autora sugere ainda que se faça esta caracterização de acidentes todos os 

anos, de forma a verificar a área de trabalho com maior frequência de 

acidentes e verificar se há alguma modificação a fazer. Embora o técnico de 

higiene e segurança tenha informado que se apuram sempre as causas dos 

acidentes (todos), e se proceda à devida correcção, será útil conhecer a área 

de trabalho mais crítica em cada período e as tendências de variação. Este 
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conhecimento permite dirigir o investimento e esforço para as áreas/ tarefas 

consideradas prioritárias.   

 

Resumo do capítulo  

Neste capítulo é descrita uma caracterização geral da fábrica. São enumerados 

os departamentos e funções, com enfoque na política de SHST. Esta 

caracterização tem o objectivo de contextualizar o estudo realizado nesta 

dissertação.  

A caracterização dos acidentes de trabalho é feita pela empresa através de 

vários índices de sinistralidade. No entanto, não é feita a discriminação por 

área de trabalho; como as estatísticas internas não satisfaziam as 

necessidades pretendidas para a aplicação do método HSE/HFRG/95, foi feito 

um “novo estudo” com o intuito de avaliar qual a área de trabalho, o tipo de 

lesão e a parte do corpo atingida nas quais os acidentes são mais 

frequentes.  

O estudo identifica a prevalência (“top 3”) de cada uma das variáveis acima 

referidas. Assim, da combinação dos resultados obtidos, foi possível concluir 

que a área mais crítica é a montagem de potência, na qual as consequências 

mais relevantes dos acidentes são as feridas abertas (tipo de lesão) nos 

dedos das mãos (parte do corpo atingida). Isto irá permitir mais tarde sugerir 

quais as necessidades de formação mais pertinentes.  
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Cap. 5 Alteração das Instruções de Fabrico  

5.1 Enquadramento  

Como referido no Capítulo 1, a aplicação prática deste trabalho esta dividida 

em duas partes, a reformulação das instruções de fabrico e a aplicação do 

método proposto pelo Human Factors Reliability Group (HFRG/HSE, 

1995). A primeira parte visa melhorar as actuais IF (instruções de fabrico), 

acrescentando-lhes também instruções de segurança, higiene e saúde do 

trabalho (SHST). Por outro lado, esta mudança constitui um momento oportuno 

para avaliar se as alterações propostas, e respectivas instruções de segurança, 

encontram boa aceitação no terreno e condições favoráveis ao seu 

cumprimento. Ou seja: a introdução formal de “boas” instruções, por si só, não 

garante a mudança desejada para melhores práticas e/ou comportamentos 

mais seguros.  

A segunda parte deste trabalho propõe-se estudar esta questão de forma mais 

aprofundada. Para tal, foi aplicada a metodologia do HFRG/HSE (1995) que 

permite avaliar o potencial para ocorrência de violações de segurança. Esta 

segunda parte do trabalho irá identificar os pontos fracos que facilitam essas 

violações. Espera-se que isso contribua para uma implementação “mais 

conseguida” das instruções de trabalho já referidas. A fábrica estava a passar 

por um processo de certificação de acordo com a OHSAS 18001. Segundo 

esta norma, a organização deverá documentar e manter actualizados os 

resultados da identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação das 

medidas de controlo; deve também ter um controlo dos documentos que 

disponibiliza para os operadores e por este motivo a fábrica decidiu reformular 

as instruções de fabrico. Já existiam regras de segurança em algumas 

instruções de fabrico, no entanto eram muito genéricas, incompletas e 

ambíguas; assim sendo, procedeu-se à reformulação das instruções de fabrico 

no sentido de lhes acrescentar valor. Desta forma, a autora desta tese 

reformulou 45 IF, tendo-lhes acrescentado e/ou reescrito as instruções de 

segurança aplicáveis a cada uma delas.  

A elaboração dos procedimentos de segurança para cada posto de trabalho foi 

feita mediante uma avaliação de riscos do respectivo posto, o qual foi 

executado por técnicos de higiene e segurança quer internos, quer externos. 

Nesta avaliação são levantados os riscos e situações perigosas. Além disto, 

para ter noção real e prática dos riscos, foi necessário conhecer e observar os 

postos de trabalho. Durante a observação de cada local foi feita uma lista dos 

equipamentos de protecção individual (EPI) aplicáveis, e conferida a norma a 

que cada um obedece (tabela 4). Também se procedeu a uma entrevista com o 

médico do trabalho com o objectivo de clarificar /identificar situações 

particulares de riscos para a saúde.  
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Só depois destes passos, que serviram para complementar a informação e 

análise de riscos, foram elaborados os procedimentos de segurança.  

Tabela 4 – Lista de EPI e respectiva norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Exemplos demonstrativos 

Nesta secção apresentam-se dois casos ilustrativos do trabalho executado, onde se 

discrimina o “antes” e o “depois” das instruções de segurança (i.e., especificação das 

condições de SHST) introduzidas em cada IF (instrução de fabrico). O primeiro 

exemplo refere-se à IF n.º 2203, relativa ao procedimento de fabrico “Enrolamento AT, 

com fio ou barra, sobre o molde ou sobre a BT.” As principais actividades desta tarefa 

estão ilustradas nas figuras 15 a 18.  
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Figura 15 - Colocação da bobina na máquina (movimentação manual de cargas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Enrolamento do fio (vibrações e contacto com superfícies cortantes)     

Figura 17 - Soldadura do fio de cobre (operações de soldadura). 
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 Figura 18 - Retirar a bobine da máquina (uso da ponte rolante). 

 

 

5.2.1 “Antes”  

Esta IF está estruturada em 11 secções, sendo a secção 6 relativa às 

condições de SHST. Antes da reformulação continha apenas esta frase:  

 “Devem ser utilizados óculos de protecção adequados para a operação 

de soldadura. “ (IF n.º 2203, secção 6) 

 

5.2.2 “Depois”  

Baseado na avaliação de riscos já referida a secção 6 foi reformulada para as 

45 IF abrangidas neste trabalho. No caso particular de IF n.º 2203, essa 

reformulação passou a incluir os detalhes que se mostram a seguir.  
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Inicio da secção 6 da IF 2203 – Enrolamento AT, com fio ou barra, sobre o 
molde ou sobre a BT 

6.Condições de SHST 

6.1. PRINCIPAIS PERIGOS OU CONDIÇÕES PERIGOSAS ASSOCIADAS A ESTE PROCEDIMENTO: 
 

Operações de soldadura 
Movimentação manual de cargas  
Uso da ponte rolante  

Vibrações e contacto com objectos ou superfícies cortantes  

 
6.2. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL  

 
6.2.1. Luvas 
Durante toda a operação de bobinagem os operadores devem usar luvas de protecção (sltowa bo500 sensitive ansell, EN 

388) ou modelo equivalente, de modo a evitar cortes.  
 
6.2.2. Óculos  

Durante a operação de soldadura os operadores devem usar óculos de protecção (Uvex para soldadura, W 166- F DIN / 
AS-NZS 1337) ou modelo equivalente, de modo a evitar lesões térmicas e cataratas.  
 

6.3. PRECAUÇÕES COM O USO DA PONTE ROLANTE 
No manuseamento de pontes rolantes os operadores devem observar as práticas descritas na IAHS 018, 
designadamente: 

 
1- Observar se nenhum obstáculo ou outra ponte prejudica o deslocamento desejado 
2- Identificar o peso da carga e ver se as lingas, manilhas ou correntes são adequadas à carga 

3- Certificar que lingas, manilhas ou correntes se encontram correctamente colocadas e os ganchos estão colocados de 
forma a não se soltarem durante o transporte 

      4- Guiar as cargas com a mão 

 
6.4. PRECAUÇÕES COM A MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 
Sempre que necessário proceder ao manuseamento de cargas, os operadores devem observar as práticas descritas na  IAHS 

021, designadamente: 
 
1-Ter em atenção as características da carga / objecto a transportar (forma, peso, volume, etc.)  

2- Adoptar posturas correctas para manusear cargas 
3- Evitar rotações do tronco  
4-  Sempre que possivel utilizar  meios mecânicos 

5- Cargas pesadas devem ser movimentadas por 2 operadores 
6- Devem ser usadas luvas e o calçado de proteção  

 

6.5. PRECAUÇÕES COM SOLDADURA 
No manuseamento do maçarico os operadores devem observar as praticas descritas na IAHS 024, designadamente:  

 

1-Garantir que as garrafas de gás permanecem em local bem ventilado, seco e distante de qualquer fonte de calor.  
2-A armazenagem das garrafas é feita de modo a que as mesmas não possam cair (ex: cintas, correntes).  
3-Verificar que o maçarico, mangueiras abastecedoras e manómetros estão em bom estado de conservação 

4-Observar a inexistência de fugas nas tubagens da rede  
       5-O operador deve ainda assegurar-se que a agulha dos manómetros volta ao  ponto zero após purga das canalizações 
 

6.6  PRECAUÇÕES COM VIBRAÇÕES  
De modo a evitar lesões musculo esquelécticas os operadores devem: 

 

1-Fazer movimentos contrários aos  movimentos executados durante as operações 
2-Colocar correctamente as mãos sobre a bobina 
3-Ser vigiados pelo médico (definido caso a caso pelo médico) 

 
6.7. PRECAUÇÕES CONTRA INCÊNDIOS 

 

Deverá estar disponível na área 1 extintor portátil (6 kg). O agente extintor deverá ser pó químico (ABC).  
 
 

Na eventualidade da ocorrência de um foco de incêndio resultante da utilização de maçaricos, o colaborador envolvido deverá: 
 

      1- Cortar a alimentação de oxi-acetileno. 

2- Recorrer ao extintor e utilizá-lo de acordo com as instruções inscritas no mesmo. 
3 -Após a extinção do foco de incêndio, reportá-lo à chefia directa, que por sua vez, deverá informar o responsável pela 
SHST e o responsável pela área de Ambiente. 

 
No caso de o foco de incêndio tomar proporções de dimensão tal que não permita a sua extinção, o colaborador envolvido 
deverá: 

 
1- Afastar-se do local e garantir que outras pessoas presentes na área procedem de igual modo. 
2- Accionar a botoneira de alarme. 

3- Accionar o PEI (plano de emergência interno), procedendo de acordo com a EMERG 401.  

Fim da secção 6 da IF 2203  



52 
 

 

O segundo exemplo refere-se à IF n.º 4003, relativa ao procedimento 

“Tratamento de partes activas e enchimento” (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Autoclaves industriais para tratamento das partes activas. 

 

 

5.2.3 “Antes”  

Antes da reformulação a IF continha estes dois parágrafos: 

“Nesta área é proibido fumar e foguear.” 

“Vigiar o auto-clave.” 

(IF n.º 4403, secção 6) 
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5.2.4 “Depois”  

 

 

 

 

 

Inicio da secção 6 da IF 4403 – Enchimento de TD’s (TUMETIC) 

6. CONDIÇÕES DE SHST 

6.1. PRINCIPAIS PERIGOS OU CONDIÇÕES PERIGOSAS ASSOCIADAS A ESTE PROCEDIMENTO: 

Movimentação manual de cargas  

Incêndio 

Agentes químicos (Óleo)  

Auto-clave (calor e pressão) 

Tropeço / quedas 

 

6.2. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL  

6.2.1. Luvas 

 

Durante esta operação devem ser utilizadas luvas de protecção (sltowa bo500 sensitive ansell, EN 388) ou modelo 

equivalente.  

 

6.3. PRECAUÇÕES COM A MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 

Sempre que necessário proceder ao manuseamento de cargas, os operadores devem observar as práticas descritas na  IAHS 

021, designadamente: 

 

1-   Ter em atenção as características da carga / objecto a transportar (forma, peso, volume, etc.) 

2 -   Adoptar posturas correctas para manusear cargas 

3 -   Evitar rotações do tronco  

4 -   Sempre que possivel utilizar  meios mecânicos 

5-   Cargas pesadas devem ser movimentadas por 2 operadores 

6 -   Devem ser utilizados as luvas e o calçado de proteção  

 

 

6.4. PRECAUCÕES COM AGENTES QUÍMICOS (ÓLEO DE TRANSFORMADORES) 

Quando os operadores manuseiam o óleo devem ter os seguintes cuidados:  

  

1- Manuseamento cuidado de óleos 

2- Leitura das fichas de segurança 
3- Utilização de embalagens com rotulagem adequada 

 

6.5. PRECAUÇÕES COM O AUTO-CLAVE  

Quando os operadores utilizam o auto-clave devem ter os seguintes cuidados: 

 

1- Vigiar os equipamentos de comando e controlo 
  (válvulas de sobrepressão, manómetros, termómetros) 

2-  Não circular por baixo dos vasos de expansão 
3- Manter as vias de emergência sempre desocupadas 

4- Não utilizar o Vapour-Phase como ponto de passagem 
5- Não criar fontes de ignição 

 

 

6.6. PRECAUÇÕES CONTRA INCÊNDIOS 

Deve estar disponível, na área, 1 extintor portátil (10 kg). O agente extintor deverá ser CO2. 

 

No caso de o foco de incêndio tomar proporções de dimensão tal que não permita a sua extinção, o colaborador envolvido 

deverá: 

1 - Afastar-se do local e garantir que outras pessoas presentes na área procedem de igual modo. 

   2 - Accionar a botoneira de alarme. 

   3- Accionar o PEI, procedendo de acordo com a EMERG 401. 

 

Fim da secção 6 da IF 4403  
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5.3 Breve discussão 

Regra geral, todas as instruções de segurança foram reformuladas, com a 

estrutura apresentada em 5.2.2 e 5.2.4 (ambas depois). A seguir é 

apresentado o motivo para a escolha da estrutura: 

 

1.º - Em primeiro lugar identificaram-se os principais perigos ou situações 

perigosas. Isto foi feito de forma a que qualquer operador que utilize a IF do 

posto de trabalho, leia em primeiro lugar as situações perigosas inerentes ao 

mesmo. Assim, há logo uma sensibilização imediata para as potenciais 

situações de risco.  

 

2.º - A informação sobre os equipamentos de protecção individual é dada de 

acordo com a sua necessidade de utilização processo a processo, para o 

operador saber quando deve usar e quando já não precisa usar o EPI; desta 

forma não deve haver duvidas quanto à necessidade de uso. 

 

3.º- A informação relativa às boas práticas vem no final da instrução. Como o 

tempo de leitura desta parte é geralmente maior, é preferível o operador 

conhecer primeiro e de forma rápida quais os riscos particulares do posto e 

correspondente necessidade de EPI. Isto foi feito para estimular a atenção. 

 

Durante a elaboração dos procedimentos a “ideia chave” foi a seguinte. Os 

procedimentos são para os operadores e é para eles que são direccionados. A 

questão chave é: “como é que se disponibiliza uma informação de forma a 

torná-la acessível, interess  

A tabela 5 faz uma síntese das “tarefas de risco” registadas nas 45 IF em 

questão, enquanto a tabela 6 apresenta a listagem dos respectivos EPI. 

ante, útil e correcta para quem a vai ler”. Para isso a linguagem deve ser 

simples, objectiva e reduzir o texto à sua essência, tentando que só com uma 

folha os colaboradores tenham acesso a toda a informação, evitando também a 

necessidade de consultar vários documentos.  

 
Tabela 5 - Lista de tarefas de risco nos 45 postos de trabalho analisados. 
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Tabela 6 - Lista de EPI’s nos 45 postos de trabalho analisados. 

 

Verificou-se que os riscos mais presentes na fábrica estão implícitos nas 

seguintes tarefas e condicionalismos do posto de trabalho: 

 

1- Movimentação manual de cargas 

2- Operações de Soldadura 

3- Uso da ponte rolante 

4- Ergonomia do posto de trabalho 

 

No que respeita aos EPI mais utilizados são: 

 

1- Sapatos de biqueira de aço (sempre, permanente) 

2- Luvas de protecção para cortes 

3- Óculos de protecção para soldaduras 

 

De notar que os sapatos de biqueira de aço são os mais utilizados e que é 

impossível entrar na zona de trabalho sem eles; como já fazem parte da farda 

de trabalho não faz sentido colocá-los nas instruções de segurança. 

 

As restantes 43 instruções de fabrico são apresentadas em anexo 

electrónico(CD).  

 

Resumo do capítulo  

 

Neste capítulo, o objectivo foi explicar a reformulação de 45 instruções de 

fabrico (IF), mais especificamente a secção 6 destas, denominada condições 

de SHST.  

O objectivo da reformulação das IF foi acrescentar-lhes valor e torná-las aptas 

para a certificação OSHA 18001.  

Esta reestruturação foi executada com base na avaliação de riscos locais, 

avaliação essa feita por técnicos de SHST. As instruções de fabrico pré-

existentes eram bastante antigas, genéricas, e elaboradas sem enfoque 

suficiente na segurança; a sua revisão era um requisito importante para o 

processo de certificação. No final obtiveram-se instruções de fabrico 

obedecendo a um modelo pré definido que passou a incluir a componente 

SHST.  
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CAP.6 Análise do potencial para violações de 

segurança 

6.1 Enquadramento 

Como já referido anteriormente, o método aqui aplicado é baseado numa 

abordagem proposta pelo Human Factors Reliability Group (HSE/HFRG, 1995). 

Em Portugal foi aplicado pela primeira vez na indústria metalomecânica, por 

Silva (2004), que também traduziu as perguntas do inquérito padrão associado 

ao referido método. Esta tradução do inquérito foi adoptada no presente 

trabalho. Segundo o método, o primeiro passo consiste em seleccionar um 

conjunto de regras de segurança a avaliar. No caso presente, não existiu 

propriamente “selecção”, uma vez que o “alvo” eram as próprias instruções de 

segurança das IF. Numa segunda etapa foram feitas duas entrevistas, uma a 

um elemento da administração da fábrica e a outra a um operador. Na terceira 

etapa, aplicou-se um inquérito aos operadores da fábrica, no sentido de 

identificar os factores ou as áreas de intervenção prioritárias, que parecem 

potenciar a ocorrência de um tipo de falhas humanas: violações de regras de 

segurança. Esses inquéritos foram aplicados anonimamente. A quarta etapa 

permitiu delinear medidas de actuação baseadas nos aspectos críticos 

identificados na etapa anterior, no sentido de minimizar a probabilidade de 

ocorrência de violações.  

A análise dos inquéritos pretendeu identificar, de entre os treze pontos pré-

estabelecidos, as áreas críticas de intervenção, no sentido de melhorar as 

condições de SHST e habilitar a gestão a estabelecer prioridades de acção. O 

guião do HSE/HFRG/95 também fornece orientações para ajudar a gestão a 

desenvolver estratégias mais detalhadas, baseadas nas suas necessidades 

específicas.  

Os objectivos que o método estabelece são: 

-Identificar um conjunto de factores organizacionais que, de forma isolada ou 

combinada, possam potenciar a ocorrência de falhas latentes; 

-Orientar na identificação das medidas adequadas a implementar, sem que 

seja necessária a identificação formal dos diferentes tipos de violações; 

- Abordar as violações mais frequentes, bem como potenciais violações; 

-Garantir que as regras ou procedimentos mais críticos sejam avaliados com 

algum detalhe; 

- Indicar a prioridade associada a cada medida a implementar; 
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Em síntese, os resultados desta abordagem proactiva permitem traçar um perfil 

dos factores inerentes à organização, que estarão a contribuir para o aumento 

da probabilidade de ocorrência de violações.   

 

6.2. Caracterização da população abrangida 

A metodologia proposta pelo HSE/HSFRG (1995), foi aplicada na fábrica de 

transformadores nas seguintes áreas de trabalho: 

- Bobinagem de Potência 

- Montagem de Potência 

- Preparação de Tinas Potência 

- Empilhagem Potência 

- Bobinagem Distribuição 

- Montagem Distribuição 

- Isolantes 

- Preparação de Tinas Distribuição  

- Carpintaria 

- Caldeiraria do Cobre 

 

A caracterização demográfica destas áreas é apresentada na tabela 7. 

 Tabela 7 - Caracterização demográfica. 

 

 

Como se verifica, a população inquirida é constituída por uma maioria de 

homens na faixa etária entre os 25 e os 44 anos, inclusive. A população total é 

constituída por 114 pessoas tendo sido entrevistadas 35, para assegurar uma 

cobertura de pelo menos 30% da população em estudo.  

De seguida justifica-se a escolha destas áreas de trabalho. 
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- A montagem de potência, bobinagem de potência, carpintaria, caldeiraria 

do cobre, empilhagem, preparação de tinas de potência e montagem de 

distribuição (7 áreas) foram escolhidas porque apresentam o maior número de 

acidentes de trabalho no ano 2008 e princípio de 2009. Isto pode ser 

confirmado através da figura 6.1. Tal como já referido no Cap.4, a figura 

demonstra que na área de montagem de potência foi onde ocorreu o maior 

número de acidentes de trabalho. 

 

Figura 20 - Ocorrência de acidentes por áreas de trabalho (N= 32 acidentes; 15 meses 
consecutivos). 

 

Além disto, segundo o técnico de higiene e segurança, esta área de trabalho 

contem a tarefa que apresenta o risco de maior gravidade: o trabalho em altura.  

- A bobinagem de distribuição, preparação de tinas de distribuição e 

isolantes (restantes 3 áreas) foram escolhidas porque apresentam os tipos de 

riscos mais comuns na fábrica. Isto sabe-se porque foram áreas cobertas na 

reformulação das instruções de fabrico (Cap.5). Os riscos mais relevantes 

estão implícitos nas seguintes tarefas: 

- Movimentação manual de cargas  

- Operações de Soldadura 

- Uso da ponte rolante 

- Ergonomia do posto de trabalho 

 



59 
 

É de salientar que na área de bobinagem de distribuição, além das tarefas de 

risco enumeradas acima, contém um outro risco muito característico, as 

vibrações, que são um potencial causador de doenças profissionais nas mãos, 

tendo já dando origem a alguns casos de doenças profissionais. Desta forma 

esta área foi escolhida porque as violações de regras, mesmo sem nenhuma 

consequência a curto prazo, podem dar origem a doenças profissionais a longo 

prazo.  

6.3 Aplicação prática do método e Resultados 

6.3.1 (1ª Etapa): Selecção de regras e procedimentos gerais da empresa 

para avaliação 

Nesta etapa, como já explicado na metodologia (Cap.3), não foi necessário 

seleccionar regras porque, no contexto do trabalho, as regras que se 

pretendiam avaliar eram precisamente aquelas que tinham sido objecto de 

clarificação e especificação no âmbito da reformulação das IF. No entanto 

foram seleccionadas as dez áreas atrás referidas.   

6.3.2 (2ªEtapa): Identificação de aspectos culturais e organizacionais que 

contribuem para a existência de condições latentes  

Da aplicação da entrevista estruturada a um elemento da administração (EA) e 

a um operador da fábrica (Anexo G), resultou uma breve caracterização dos 

aspectos culturais e organizacionais que mais contribuem para a existência de 

condições latentes. O operador está na faixa etária média (25-44 anos) tem 

cerca de 20 anos de casa. Apresenta-se a seguir um resumo dos aspectos 

chave das resposta obtidas.   

Operações mais importantes realizadas e que podem ter mais implicações 

na segurança (responsabilidade pela segurança) 

Neste ponto a opinião do elemento da administração (EA) não está totalmente 

de acordo com a do operador. Para o operador a área de maior risco apontada 

é a montagem de potência, porque envolve transporte de material de grandes 

dimensões; o EA, contudo, identificou várias áreas: a montagem de potência, a 

colocação em serviço, a banca de ensaio e a preparação de tinas, porque 

todas estas contêm a tarefa de maior risco, o trabalho em altura.  

Na opinião da autora, esta discrepância de opiniões poderá eventualmente 

dever-se ao facto de alguma falta de formação do operador em relação à 

gravidade dos riscos.  
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Complacência e permissividade da administração para com o não 

cumprimento das normas de segurança 

Nesta questão ambos orientam a sua resposta para a necessidade de maior 

preocupação com a segurança, embora tenham uma perspectiva ligeiramente 

diferente. Na opinião do EA, é cada vez mais importante responsabilizar os 

operadores pela sua segurança, primeiro através de formação, e “mais tarde”, 

se assim for necessário, punir o incumprimento de regras de segurança. O 

operador nota uma preocupação da fábrica com a segurança, e espera que 

esta preocupação não seja apenas com fins “certificativos”, mas sim, a pensar 

de facto na segurança de todos. 

Estas duas visões parecem indicar que a administração da fábrica ainda não 

clarificou completamente o seu comprometimento com a segurança, porque o 

operador tem dúvidas sobre a real intenção da certificação, segundo a OSHA 

18001, pretendida pela organização. Isto poderá, eventualmente, dever-se ao 

facto de a administração se mostrar permissiva com os operadores, quando 

estes não cumprem algumas regras de segurança.  

Análise dos acidentes e implementação de soluções  

Neste parâmetro ambos estão em concordância quanto à análise e 

implementação de soluções, aquando da ocorrência de um acidente. Segundo 

o EA quando existe um acidente apuram-se as causas e eliminam-se as 

mesmas em todos os postos de trabalho que contenham a situação que levou 

ao acidente em determinado posto de trabalho, sendo o tempo de actuação 

tanto menor quanto maior a gravidade do acidente. O operador acha que existe 

uma actuação imediata nos acidentes e implementação de soluções.  

Complexidade, ambiguidade e objectivos dos procedimentos vigentes 

O EA afirma que os procedimentos são adequados e suficientes para os 

perigos que existem. Para ele, como os acidentes ocorridos na fábrica não têm 

uma grande expressão em termos de gravidade, não vale a pena regras 

demasiado complexas onde não se justificam. O operador acha que deve haver 

mais sensibilização e formação, porque conhece algumas regras mas sente 

que ainda é pouco. Aqui o operador discorda do EA, porque acredita que ainda 

não tem formação suficiente.   

 

Processos de consulta e de comunicação em relação a problemas de 

compreensão e aplicação de normas vigentes 

Segundo o EA está implementada uma estrutura de SHST, onde o operador 

pode comunicar, via chefia: a qualquer um dos técnicos ou directamente à 

direcção da fábrica. O operador concorda e diz que sempre que constata que 

algo não é seguro fala com o responsável pelos serviços ou sistema de gestão. 
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Execução de actividades para as quais não houve treino 

O EA diz que, por norma, não existem trabalhos para os quais não existe 

treino. Quando as pessoas são novas na empresa ou desempenham uma nova 

tarefa, não a podem fazer de forma autónoma até comprovarem aptidão para a 

executar. O operador tem outra opinião; segundo ele, vai muitas vezes à 

carpintaria por necessidade de corrigir erros no material, sem nunca ter 

recebido formação para as tarefas que lá vai executar (e.g.: cortar madeira na 

serra). Na opinião da autora este desvio seria corrigido, eventualmente, com 

uma revisão das matrizes de competência de cada posto de trabalho, porque é 

nestas que estão descriminadas as necessidades de formação que cada 

operador tem que receber num determinado posto de trabalho.  

Existência de perigos nos postos de trabalho com necessidade de 

correcção 

Para o EA a segurança é um trabalho de continuidade que passa muito pelas 

chefias intermédias. Como só existem três técnicos de SHST, não existe uma 

permanência constante destes nos locais de trabalho. Desta maneira a chefia 

intermédia não pode deixar os operadores correrem riscos; existe ainda falta de 

cultura porque as pessoas sempre se habituaram a fazer de uma forma e agora 

leva tempo a que se acostumem a fazer e pensar de outra. O EA reconhece 

também que é necessário efectuar mais acções de formação, contratação de 

técnicos e sistematização de rotinas de trabalho. O operador acha que é 

necessário criar mais condições, formação e equipamentos adequados. 

Portanto existe aqui alguma concordância porque ambos admitem que é 

necessária mais formação; contudo, o EA coloca o enfoque nos 

comportamentos dos operadores, enquanto o operador dá maior destaque às 

condições de trabalho e aos equipamentos.  

Recompensa e reconhecimento de práticas seguras 

O EA acredita que só deve haver reconhecimento “positivo”, ou seja: quando 

se faz melhor do que esperado. Para ele o que faz sentido é todos os 

operadores serem alertados quando a situação não está bem. O 

reconhecimento positivo existe quando os operadores propõem soluções 

inovadoras para o seu posto de trabalho ou dos colegas. Quando o fazem, têm 

direito a um prémio monetário e a um galardão; este evento é publicado na 

revista da organização e distribuído a todas as fábricas do grupo, incluindo 

esta. O operador diz que não tem conhecimento desse reconhecimento positivo 

(i.e., não conhecia as práticas de recompensa da empresa), mas quando não 

cumpre as regras é chamado à atenção. Neste ponto o operador e o EA têm 

visões um bocado diferentes. Na opinião da autora seria útil informar mais os 

operadores sobre o reconhecimento positivo, isso poderá eventualmente 

diminuir a diferença de opiniões.  
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6.3.3 (3ª Etapa): Identificação de factores potenciadores da ocorrência de 

violações 

 

Nesta etapa foi aplicado o inquérito (Anexo A) a 35 operadores (~30% da 

população das 10 áreas); como referido, o objectivo foi tentar garantir a 

representatividade do estudo. As áreas de trabalho escolhidas para o aplicar, 

foram a Bobinagem de Potência, Montagem de Potência, Preparação de 

Tinas de Potência, Empilhagem de Potência, Bobinagem de Distribuição, 

Montagem de Distribuição, Isolantes, Preparação de Tinas Distribuição, 

Carpintaria e Caldeiraria do Cobre. Os inquéritos constam de 48 itens 

(afirmações) e foram distribuídos a cerca de doze operadores de cada vez. 

Estas afirmações, com as quais os operadores são confrontados, têm 4 

hipóteses de resposta, cada uma com uma pontuação diferente. Originalmente 

estas hipóteses tinham os seguintes descritivos com determinada pontuação 

correspondente: 

- “Não concordo” – 0 pontos 

- “Concordo com algumas reservas” – 1 ponto (talvez; às vezes concordo) 

- “Concordo” – 3 pontos  

- “Concordo totalmente” – 6 pontos (concordo muito) 

Como esta terminologia provocou alguma confusão aos operadores, foi-lhes 

dito que dessem “0” pontos quando “não estivessem de acordo” (afirmação 

falsa) e que dessem “6” pontos quando estivessem “absolutamente de acordo”. 

As pontuações intermédias funcionariam como uma “escala” entre estes dois 

limites. As palavras em itálico e entre parêntesis foram usadas como 

substitutos mais fáceis de entender.  

A resposta aos inquéritos foi realizada numa sala cedida para o efeito, onde a 

autora se reuniu com um grupo de cada vez em três sessões idênticas. Foi 

explicada a escala de resposta e lida cada afirmação, uma a uma. Caso os 

operadores tivessem dúvidas sobre o significado da afirmação estas eram 

clarificadas na altura; este procedimento também evitou que os operadores 

levassem o inquérito para casa e não o trouxessem de volta, ou dessem 

respostas aleatórias “tipo totoloto”.  

A totalidade dos dados e respectivo tratamento está apresentada nos Anexos B 

a F. Após elaboradas as matrizes e feitos os cálculos explicados no Cap.3, 

chegou-se aos resultados finais resumidos na tabela 8.  
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Tabela 8 - Resultados da aplicação dos inquéritos aos operadores das dez áreas de trabalho da 
fábrica. 

Soluções 
gerais 

A 
Score total 

 

B 
N.º entradas 

 

C 
N.º de 6's 

 

D- Score médio 

SELECÇÃO 
  

 
 
Dividir por:  

  
D 

A 1231 425 96 20 61,55   

B 688 245 53 9 76,44   

C 947 349 68 13 72,85   

D 1393 437 124 16 87,06 Prioritária 

E 662 226 46 9 73,56   

F 1396 434 118 18 77,56 Prioritária 

G 1269 400 105 15 84,60 Secundária 

H 844 239 83 8 105,50   

I 1156 368 96 12 96,33   

J 888 284 80 11 80,73   

K 649 209 52 7 92,71   

L 715 241 56 8 89,38   

M 988 304 88 12 82,33   
 

6.3.4 (4ª Etapa): Identificação de medidas prioritárias para reduzir o 

potencial de ocorrência de violações e recomendações para soluções 

Com base no sistema de pontuação (scoring) descrito anteriormente, foram 

identificadas as soluções gerais (prioritárias e secundárias), conforme 

apresentado na tabela 9. Segundo o método HSE/HFRG/95, são nestas 

medidas que se deve apostar mais, no sentido de reduzir o potencial para a 

ocorrência de violações.  

 

Tabela 9 – Identificação de soluções gerais (prioritárias e secundárias) relativamente à fábrica. 

Soluções gerais 
D: TREINO - RISCOS E PERIGOS Prioritária 

F: EMPENHO DE SEGURANÇA- ADMINISTRAÇÃO  Prioritária 

G: SUPERVISÃO - CONTROLO E DETECÇÃO  Secundária 
 

6.4 Discussão de resultados  

Face à identificação das soluções gerais propostas pelo método, a fábrica 

deverá, prioritariamente, dar mais formação aos operadores sobre riscos e 

perigos, devendo também demonstrar maior empenho na segurança por parte 

da administração. Secundariamente o papel dos supervisores deverá ser 

revisto, averiguando de que forma é feito o controlo e detecção. Um assunto 

reconhecidamente importante neste domínio, é o “exemplo” (bom ou mau) 

dado pelos supervisores.  
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Um responsável de SHST (pessoa diferente do EA, embora o EA também seja 

responsável desta área funcional), quando confrontado com estes resultados 

teceu os seguintes comentários: 

- Ele acredita que todas as medidas identificadas são correctas, embora ache 

que a seguir à medida F, da tabela 9, deveria constar também a medida 

denominada “Empenho de segurança – Operadores”, que é a medida E deste 

método. Isto, porque muitas vezes os operadores tem meios disponíveis e não 

os utilizam.  

- Ele refere que em relação à solução D, da tabela 9, concorda porque 

formação nunca é demais; reforça que já estão em curso acções de formação 

sobre perigos e riscos, porque foi uma das medidas tomadas para a 

implementação da OSHA 18001; além disso a fábrica pretende uma melhoria 

contínua e portanto, serão periodicamente dadas formações.  

- Ele concorda com a solução F, da tabela 9, porque verifica que esse 

empenhamento já existe na Qualidade e deveria ser, consequentemente, 

adoptado também na função Segurança. Deu como exemplo: se for preciso um 

operador trabalhar de outra forma para melhorar a qualidade do produto 

ninguém desrespeita; no entanto, se o operador for proibido de usar umas 

escadas por razões de segurança, alguns operadores desrespeitam, não na 

hora da repreensão, mas noutras ocasiões. Portanto ele acha que a 

administração deveria dar mais ênfase aos responsáveis pela segurança.   

- Ele afirma que a solução G, da tabela 9, é necessária. Na fábrica existem três 

técnicos de segurança, que não conseguem estar em toda a parte em tempo 

útil e os supervisores /chefes de equipa deveriam ser responsabilizados por 

essa tarefa. 

Por estes comentários aos resultados obtidos, verifica-se que o responsável da 

segurança concorda com a importância e necessidade das medidas 

recomendadas. No entanto, a medida “a mais” que ele sugeriu não foi 

identificada por este método como prioritária; isto poderá talvez ser justificado 

pelo facto do empenhamento dos trabalhadores ser, em certa medida, um 

espelho do empenhamento que sentem na administração. A corroborar esta 

justificação como possível, está a afirmação do próprio responsável de 

segurança: “em questões de qualidade do produto os operadores cumprem, 

mas em questões de segurança nem sempre cumprem”.  

Através da entrevista, já tinha sido averiguado que o operador não tinha 

identificado que a tarefa de maior risco é o trabalho em altura. Por esta razão e 

na opinião da autora, a Solução geral D (Treino - Riscos e Perigos) já era 

esperada. De seguida são sugeridas algumas recomendações de melhoria.  
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- Consciencializar as pessoas para os perigos nos postos de trabalho. Sem 

consciência (conhecimento), as regras serão consideradas mais como simples 

limitações de acções, em vez de boas práticas de trabalho em segurança. 

- Questionar os operadores sobre os riscos associados a cada tarefa. Isto pode 

ser feito através de avaliações (pequenos testes), antes e depois das acções 

de formação. Desta forma os operadores têm a oportunidade de se 

confrontarem com os seus próprios equívocos, podendo até acrescentar valor 

às regras de segurança. Isto é uma forma interessante se criarem 

interrelacionamentos entre as classes hierárquicas, estimulando a criatividade 

e consciencialização entre os operadores.  

- Dar formação baseada no conhecimento dos factores que promovem as 

violações (i.e., aplicar formação onde faz mais falta), por exemplo: 

 Desenhar a formação em função do grau de compreensão dos perigos; 

 Discutir o binómio “benefício - custo” associado à violação de certas 
regras de segurança (sem ignorar que muitas vezes os trabalhadores 
violam regras na convicção que isso lhes trás algum benefício, para si e 
até para a empresa).  

 

- Medir as mudanças nas atitudes ao longo do tempo, especialmente nos 

momentos em que existem mudanças organizacionais. Recolher dados 

significativos que permitam que a administração se centre sobre as regras e 

procedimentos que exigem atenção mais específica e sobre aspectos de 

riscos/benefícios cuja avaliação precisa de ser revista. Isto pode ser feito 

através da constituição de uma pequena equipa formada por representantes da 

força de trabalho, técnicos de segurança e supervisores, que verifiquem onde 

os operadores precisam de mais formação. Ou seja: identificar áreas de 

formação orientada para os comportamentos.  

Para que estas soluções possam ser implementadas, a administração deverá: 

- Desenvolver uma compreensão aprofundada da necessidade de 

implementação de procedimentos (e.g.: através da análise de acidentes e 

incidentes, etc. ) e das consequências resultantes da falta de cumprimento; 

- Demonstrar claramente os perigos associados às tarefas e procedimentos de 

trabalho; 

- Assegurar que os trabalhadores e os supervisores estejam continuamente 

cientes dos acidentes e dos seus custos; i.e., divulgar activamente informação 

relevante sobre os acidentes e promover a aprendizagem organizacional da 

segurança;  

- Assegurar que as violações terão acções disciplinares, na justa medida (isto é 

compreender o conceito de “just culture” ou “cultura justa” de Reason (1997)).  
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Na entrevista verificou-se também que os operadores não tinham percepção 

sobre o real comprometimento e objectivo da fábrica; note-se que no ponto da 

entrevista que avalia a complacência e permissividade da administração o 

operador manifestou dúvidas (i.e., “reforçar segurança” versus “obter a 

certificação”). Por esta razão, a Solução Geral F (Compromisso de 

segurança – Administração), já era de alguma forma esperada. De seguida 

são sugeridas algumas soluções para esta medida. 

- Exigir a segurança definindo objectivos e nunca deixando os operadores com 

dúvidas da sua execução. 

- Compreender que não é suficiente que o administrador esteja comprometido 

pessoalmente com a segurança, se esta não é transmitida aos trabalhadores. 

- Evitar assistir a uma operação onde alguns procedimentos de segurança não 

foram seguidos, sem tentar também averiguar qual a razão para o não 

cumprimento. 

- Ser coerente nas acções disciplinares; assim os envolvidos nas violações 

podem ver nesta atitude uma prova que a segurança é importante e criarem 

maior compromisso com ela.  

- Dar o exemplo: usar medidas de protecção individual quando visitam locais 

onde isso é exigido, como por exemplo usar auriculares numa zona de ruído.  

- Mostrar que o interesse pela segurança não é simplesmente lucrar com a 

redução dos acidentes de trabalho.  

- Ter em consideração o “registo” da segurança de um indivíduo ao fazer 

promoções. 

- Elogiar regularmente e em público as equipas/indivíduos com bons registos 

de segurança/comportamento; 

- Fazer depender a avaliação de desempenho das chefias (até ao nível 

hierárquico mais elevado) dos sucessos ou insucessos da segurança da sua 

equipa (conceito de “accountability”) - os custos dos acidentes (tempos 

perdidos, indemnizações, etc.) e os danos na instalação; 

- Investigar violações sem o peso da culpabilização pessoal que diminui a 

identificação dos factores de predisposição que envolveram essa violação, para 

estes serem identificados e reduzidos; 

-  Aumentar a visibilidade dos esforços dirigidos à segurança; 

- Elaborar um inquérito anónimo à força de trabalho para averiguar se esta 

considera que os supervisores exercem pressão para outros objectivos que, de 
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alguma forma, entrem em conflito com os da segurança e induzam a cometer 

violações.  

- Garantir que todas as tarefas tenham treino subjacente à sua realização. 

Sugere-se uma revisão das matrizes de competência.  

Um ponto que foi salientado na entrevista por parte do EA foi que a segurança 

é um trabalho de continuidade, que passa muito pelas chefias intermédias. 

Esta questão foi identificada nos resultados embora como medida secundária: 

Solução Geral G (Supervisão - Controlo e Detecção). Isto indicia que esta 

área necessita de revisão. Tal como nos casos anteriores, sugerem-se 

algumas medidas concretas para melhorar o nível de supervisão.   

- Garantir que a visita do supervisor é aleatória, sobretudo quando cobre 

grandes áreas. 

- Sensibilizar os supervisores para a necessidade das sua advertências serem 

justas, contribuindo desta forma para o crescimento de uma cultura de 

segurança entre os operadores 

- Rapidez nas decisões do supervisor relativamente às questões de segurança. 

A acção rápida demonstra interesse e gera confiança. 

- Garantir que novos procedimentos são efectivamente adoptados por parte 

dos operadores. Esta é uma responsabilidade do supervisor. 

 - Garantir que os fluxos de produção não interferem no cumprimento das 

regras de segurança.  

Este inquérito foi feito logo após acções de formação relativas às novas 

instruções de segurança das IF. Contudo, o elemento “treino - riscos e perigos” 

foi um dos factores identificados como potenciadores de violações. Isto vem 

reforçar que não bastam “regras novas” nos postos de trabalho; é necessário 

que a gestão da empresa tenha um papel activo na promoção da segurança 

sustentável. Para isso, é fundamental identificar quais as falhas latentes da 

organização e este método demonstrou ser uma ferramenta útil para isso. 

Resumo do capítulo  

Neste capítulo foi descrita a aplicação do método proposto pelo HSE/HFRG 

(1995) para analisar o potencial para ocorrência de violações de segurança. O 

estudo em causa cobriu dez áreas de fabrico da empresa e os inquéritos foram 

aplicados a 35 operadores.  

 

Os factores (ou pontos fracos) identificados como principais potenciadores da 

ocorrência de violações nesta instalação fabril, foram: 1) o treino/formação em 

riscos e perigos, 2) o empenho da Administração na segurança e 3) a função 
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supervisão no controlo e detecção das violações de regras de segurança. No 

final do capítulo, foram sugeridas algumas soluções preventivas e medidas de 

actuação para cada um dos grupos. 
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CAP.7 Conclusões 
Este trabalho aborda a temática da segurança e saúde ocupacional e foi 
executado numa fábrica de transformadores de um grupo multinacional. Está 
dividido em duas partes sequenciais e a 1.ª parte consistiu na 
alteração/reformulação de 45 Instruções de Fabrico (IF), o que contribui para 
satisfazer um requisito importante do processo de certificação segundo a 
norma OSHAS 18001. A Segunda parte consistiu num estudo mais 
especializado que, de certo modo, pretende mostrar que a alteração e 
aperfeiçoamento das regras de segurança, isoladamente, não é condição 
suficiente para alterar os comportamentos e ainda deixar algumas 
recomendações de melhoria. Este estudo colocou o enfoque na problemática 
do erro humano, abordando as violações de regras de segurança. A literatura 
da especialidade mostra que muitas violações são promovidas por factores 
organizacionais e de gestão, não bastando alterar regras ou implementar novas 
barreiras para as impedir. Para identificar os factores facilitadores de violações 
na empresa em estudo, aplicou-se o método HSE/HFRG/95. Este método, para 
além de identificar factores críticos, também propõe soluções gerais.  

Nesta fábrica, a caracterização dos acidentes de trabalho é feita através de 
vários índices de sinistralidade. No entanto, não é feita a discriminação por 
áreas de trabalho; como as estatísticas internas não permitiam identificar o 
“objecto alvo” para a aplicação do método HSE/HFRG/95, foi feito um estudo 
suplementar com o intuito de avaliar qual a área de trabalho, o tipo de lesão e a 

parte do corpo atingida, nas quais os acidentes são mais frequentes.  

Os resultados permitiram identificar três grupos de factores como sendo os 
principais potenciadores da ocorrência de violações, sendo eles: 1) carências 
de formação/treino em riscos e perigos, 2) empenho insuficiente por parte da 
administração nas questões de segurança e 3) deficiente controlo e detecção 
por parte da supervisão. Foram sugeridas algumas soluções preventivas para 
lidar com os problemas identificados. Porque as soluções propostas são de 
natureza genérica, é de extrema importância que a fábrica encontre soluções 
mais específicas. Um caminho possível é elaborar outros estudos mais 
detalhados, como por exemplo o sugerido no Cap. 4 (e.g.: acrescentando a 
variável “gravidade” na análise da sinistralidade por áreas de fabrico) e/ou 
investigar com maior profundidade quais os factores organizacionais críticos e, 
por consequência, quais as barreiras (ou defesas) mais eficazes para impedir e 
reduzir violações de segurança.  

Como durante este estudo a fábrica estava nitidamente num momento de 
“viragem” e de “mudança”, na prática, os trabalhadores inquiridos conheciam 
melhor as regras “informais” que estavam anteriormente estabelecidas nos 
seus postos de trabalho. Este facto poderá ser uma limitação deste estudo. Por 
outro lado, pode também constituir uma oportunidade única, pois permite 
avaliar e comparar dois momentos: o momento “antes” (pré-certificação) e um 
outro momento futuro do pós-certificação. Por esta razão sugere-se que se 
repita o estudo num horizonte temporal de 2-3 anos, para verificar o impacto da 
certificação na segurança.  
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Anexo A - Inquérito padrão do método HSE/HFRG/95 

     Por favor, indique a sua opinião sobre TODAS as seguintes afirmações, relativas às REGAS GERAIS 
DE SEGURANÇA NO FABRICO DE TRANSFORMADORES. 1 2 3 4 

1. As regras de segurança nem sempre correspondem a melhor forma de trabalhar.          

2. O Director de produção reconhece que o não cumprimento das regras de segurança acontece com 
frequência.         

3. O horário não me dá tempo suficiente para trabalhar de acordo com as regras de segurança.         

4. Há regras de segurança que tornam o trabalho menos seguro /ou eficiente.         

5. Por vezes não tenho disponível o equipamento / ferramenta que preciso para cumprir a regra de 
segurança.         

6. Algumas regras de segurança existentes são muito difíceis de aplicar.         

7. De forma a atingir os objectivos de trabalho é necessário não cumprir as regras de segurança.         

8. As regras de segurança não estão escritas de forma clara e fácil de compreender.         

9. Algumas regras de segurança são difíceis de perceber.         

10. É frequente encontrar regras que se referem a outras regras.         

11. Algumas regras de segurança não são adequadas ao trabalho que faço.         

12. Já tive oportunidades de executar melhor o trabalho sem ter de cumprir as regras de segurança.         

13. Por vezes com a aplicação das regras de segurança, as situações de trabalho tornam-se mais 
difíceis.         

14. É frequente encontrar situações de trabalho, para as  quais não existem regras de segurança 
definidas.         

15. Não existem indicações/procedimentos gerais sobre como actuar, quando não há regras de 
segurança definidas.         

16. Por vezes não sei porque motivo tenho que cumprir as regras de segurança.         

17. Algumas regras de segurança não são necessárias para trabalhar em segurança.         

18. Algumas regras de segurança são para operadores sem experiência.         

19. Algumas regras de segurança são tão complicadas que não as entendo.         

20. Algumas regras só servem para beneficiar  administração/gerência.         

21. Por vezes as condições de trabalho não me permitem trabalhar de acordo com as regras de 
segurança.         

22. A empresa não me deu a conhecer as regras de segurança a aplicar no meu trabalho.         

23. O não cumprimento das regras de segurança existentes acontece com frequência.          

24. Existem prémios para ignorar a aplicação de certas regras de segurança.         

25. Posso trabalhar mais rapidamente se não aplicar algumas regras de segurança.         

26. Nem sempre se é chamado a atenção pelo director de produção por não cumprimento das regras 
de segurança.         

27. Os "atalhos" para se fazer o trabalho mais rápido, são aceitáveis desde que o risco envolvido seja 
baixo.         
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28. Há casos em que a administração/gerência também concorda com o não cumprimento de certas 
regras de segurança         

29. Por vezes os operadores sentem-se obrigados a não cumprir certas regras de segurança.         

30. Por vezes os próprios operadores  "forçam" a que não sejam aplicadas certas regras de 
segurança.          

31. Dada a falta de pessoal, e para que o trabalho seja cumprido, é necessário não cumprir regras de 
segurança.         

32. Há regras de segurança, para as quais a reacção natural das pessoas, é a de não as aplicar.         

33. Na empresa os "empregados/patrões" têm diferentes formas e actuar em relação às regras de 
segurança.         

34. Não existe na empresa, uma forma de "vigilância" eficaz, para assegurar que as regras de 
segurança sejam cumpridas.         

35. O director de produção raramente "castiga" os operários que não cumprem as regras de 
segurança.         

36. É pouco provável que seja "apanhado" a não cumprir regras de segurança.         

37. Não existem prémios por cumprir à risca as regras de segurança.         

38. Há prémios financeiros que podem ser conseguidos se não se aplicarem todas as regras de 
segurança.         

39. Sou por vezes tentado a executar o trabalho que não é da minha responsabilidade.         

40. Não me são dadas pausas necessárias quando executo tarefas "chatas" e repetitivas.         

41. Trabalhar de acordo com as regras de segurança prejudica o desempenho do trabalho.         

42. O não cumprimento das regras de segurança, significa que se conhece bem o trabalho a fazer.         

43. Por vezes é difícil ter acesso às regras de segurança escritas.         

44. Por vezes encontro as regras de segurança que tenho de aplicar, mas que não conhecia até então.         

45. No trabalho que faço existem regras de segurança que nunca irei aplicar.         

46. Não recebi qualquer treino / formação, para aplicar regras de segurança quando surgem 
situações fora do normal ou e emergência.         

47. É frequente encontrar situações de trabalho que antes não conhecia.         

48. É frequente encontrar situações de trabalho, para as quais não sei que regras de segurança hei-de 
aplicar.         

 

 

 

 

 

 


