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Resumo 
 

 
JUNQUEIRA, Fábio de Assis. A influência do processo de gestão de riscos da 
ABNT NBR ISO 31000-2018 na tomada de decisão: Um estudo com profissionais 
da área de saúde e segurança do trabalho. 302 fls. Dissertação (Mestrado em 
Administração) – Curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação 
Pedro Leopoldo Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
 
 

Objetivo: Analisar como o processo de gestão de riscos baseado nos princípios da 
ABNT NBR ISO 31000:2018 influencia a tomada de decisão em segurança e saúde 
ocupacional pela perspectiva dos profissionais da área. Relevância/originalidade: Tem 
se na gestão de riscos uma área do conhecimento de extrema importância no contexto 
organizacional, os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho impactam as 
organizações e a sociedade em diversos aspectos, e, os elementos de gestão de 
riscos são recursos metodológicos que podem auxiliar as organizações sobre à forma 
adequada para abordar e tratar riscos. Metodologia/abordagem: Optou-se por 
desenvolver uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa 
utilizou-se como método a pesquisa de campo, tendo como unidade de observação 
os profissionais da área de saúde e segurança. Para análise dos resultados 
qualitativos utilizou se análise de conteúdo, os dados foram coletados por intermédio 
de entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados quantitativos adotou-se a 
estatística multivariada, os dados foram coletados por meio de questionário. Para tal 
desenvolveu-se um modelo de gestão de riscos, baseado na ABNT NBR ISO 
31000:2018. Principais resultados: Estão relacionados há um alto nível de influência 
do processo de gestão de riscos na tomada de decisão em segurança e saúde 
ocupacional e que todos os parâmetros analisados demonstraram valores acima do 
recomendado. A análise de conteúdo revelou que não há um planejamento adequado 
para a implementação de um processo de gestão de riscos ocupacionais, e que as 
organizações se comportam de maneira reativa diante de questões legais. Constatou-
se um significativo desconhecimento das metodologias de abordagem de riscos por 
parte dos profissionais da área, os quais acreditam que a competência para avaliar 
riscos se desenvolve a partir da vivência. Na maioria das situações o controle adotado 
não segue a hierarquia recomendada pelas normas e ocorre a interferência de fatores 
emocionais, disputas de poder, crenças e culturas, dentre outros fatores, na tomada 
de decisão, a partir da saída de processo de avaliação de riscos impacta na 
conscientização dos trabalhadores. Contribuições gerenciais: observou-se diversas 
carências na formação dos profissionais da área por isso ressalta-se a importância do 
engajamento e apoio da alta direção para o sucesso da gestão de riscos ocupacionais, 
bem como a importância do tema na redução das alíquotas tributárias e a condição 
de destaque que deve ser dada à área de prevenção para que o adequado controle 
de riscos seja efetivamente executado. Ademais esta pesquisa buscou atender aos 
requisitos de um mestrado profissional, que possui o objetivo de aproximar a 
academia do ambiente empresarial por meio de estudos aplicados. Está relacionado 
à linha de pesquisa de Gestão Estratégica e Mercados, no núcleo de Estudos em 
Gestão e Estratégia em Organizações do Mestrado Profissional em Administração da 
Fundação FPL Educacional. 
 
Palavras-chave: Gestão de Riscos. Tomada de Decisão. Saúde e Segurança do 
Trabalho. Avaliação de Riscos. Prevenção de Acidentes. 



 

ABSTRACT 
 
JUNQUEIRA, Fábio de Assis. The influence of the risk management process of 
ABNT NBR ISO 31000-2018 on decision making: A study with occupational 
health and safety professionals. 302 pages Dissertation (Master's in Administration) 
– Professional Master's Course in Administration at Fundação Pedro Leopoldo 
Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
Objective: To analyze how the risk management process based on the principles of 
ABNT NBR ISO 31000:2018 influences decision-making in occupational safety and 
health from the perspective of professionals in the area. Relevance/originality: Risk 
management is an extremely important area of knowledge in the organizational 
context, accidents and work-related diseases impact organizations and society in 
several aspects, and risk management elements are methodological resources that 
can assist organizations in the proper way to address and address risks. 
Methodology/approach: It was decided to develop a descriptive research with a 
qualitative and quantitative approach, using field research as a method, having as a 
unit of observation the professionals in the area of health and safety. To analyze the 
qualitative results, content analysis was used, data were collected through semi-
structured interviews. The analysis of quantitative data adopted multivariate statistics, 
data were collected through a questionnaire. To this end, a risk management model 
was developed, based on ABNT NBR ISO 31000:2018. Main results: There is a high 
level of influence of the risk management process on decision making in occupational 
safety and health and that all parameters analyzed showed values above the 
recommended. The content analysis revealed that there is no adequate planning for 
the implementation of an occupational risk management process, and that 
organizations behave in a reactive way in the face of legal issues. There was a 
significant lack of knowledge of risk approach methodologies on the part of 
professionals in the area, who believe that the competence to assess risks develops 
from experience. In most situations, the control adopted does not follow the hierarchy 
recommended by the rules and there is an interference of emotional factors, power 
disputes, beliefs and cultures, among other factors, in the decision making, from the 
output of the risk assessment process. in raising workers' awareness. Management 
contributions: there were several shortcomings in the training of professionals in the 
area, which is why the importance of engagement and support from the top 
management for the success of occupational risk management, as well as the 
importance of the theme in reducing tax rates and the prominent condition that must 
be given to the prevention area so that adequate risk control is effectively carried out. 
In addition, this research sought to meet the requirements of a professional master's 
degree, which aims to bring academia closer to the business environment through 
applied studies. It is related to the line of research on Strategic Management and 
Markets, in the core of Studies in Management and Strategy in Organizations of the 
Professional Master's in Administration at Fundação FPL Educacional. 
 
Keywords: Risk Management. Decision Making. Health and safety. Accidents 
prevention. Safety Culture.  
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1 Introdução 

 

A entidade risco, em sua origem, confunde-se com a história da administração 

científica. No decorrer do século XX, essa área do conhecimento se tornou essencial 

para a sobrevivência das organizações. De acordo co’m Navarro (2012), apesar de 

sua presença em todas as atividades humanas desde a Antiguidade, somente a partir 

da obra publicada por Henry Fayol em 1916 é que os primeiros traços da gestão de 

riscos surgiram. Brasiliano (2016) explica que essa entidade se fez presente nos 

processos organizacionais como um todo, inclusive no âmbito acadêmico. Logo, as 

discussões sobre este tema fomentaram estudos e reflexões entre pesquisadores e 

profissionais de mercado, dentre outros interessados no assunto. 

 

Para os fins desta pesquisa, o foco de estudo recaiu na Norma de Gestão de Riscos 

ABNT NBR ISO 31000:2018, publicada pela International Organization for 

Standardization (ISO), a qual contém em suas diretrizes um modelo moderno voltado 

para a criação e proteção de valor nas organizações, gerenciando riscos, tomando 

decisões, estabelecendo e alcançando objetivos e melhorando o desempenho. A ISO 

mencionada possui outras normas de apoio, como o Guia ISO 73:2009 e a IEC 

31010:2019. Esta última contém as técnicas mais recomendadas para a aplicação no 

processo de avaliações de riscos (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018). 

Tais técnicas detêm metodologias para ajudar as organizações a enfrentarem as 

incertezas que permeiam o processo decisório (ISO 31000:2018). Neste âmbito, há 

questionamentos sobre a aplicação de sistemas de gestão de riscos nas organizações 

enquanto um processo adequado, pois se observa que as métricas utilizadas nem 

sempre vêm acompanhadas de um processo decisório bem estruturado (Silva, 2013). 

 

Delineou-se como objetivo geral deste estudo analisar como a gestão de riscos 

baseada nos princípios da ABNT NBR ISO 31000:2018 influencia a tomada de 

decisão em segurança e saúde ocupacional. Para tanto, utilizou-se como 

procedimento metodológico a pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa e 

qualitativa. 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, desenvolvem-se a 

introdução, a problematização, os objetivos e a justificativa do estudo. No segundo, 
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aborda-se o referencial teórico, que contém as bases teóricas que sustentam o 

processo investigatório. No terceiro, descreve a metodologia da pesquisa, consistindo 

em: caracterização da pesquisa, unidade de observação e procedimentos para a 

coleta e análise dados qualitativos e quantitativos. No quarto, procede-se à 

apresentação e análise dos resultados. No quinto, formulam-se as considerações 

finais e gerenciais. 

 
 

1.2 Problematização 
 

Provavelmente, em nenhum momento da história da humanidade se viveu e se 

trabalhou em um cenário de tão rápidas mudanças e de novos desafios e 

oportunidades. As organizações, com o intuito de sobreviverem, constroem e 

desconstroem seus processos e são pressionadas a serem cada vez mais ágeis e 

eficazes, criando um ambiente de negócio cada vez mais turbulento e arriscado. Tais 

fenômenos podem ser exemplificados pelo avanço tecnológico, competitividade 

mundial, reengenharias, fusões e aumento da expectativa dos clientes, dentre outros 

fatores (Brasiliano, 2016). 

 

Esse cenário requer das organizações a adoção de mecanismos efetivos de gestão 

de riscos capazes de proteger seus valores e de estabelecer estratégias orientadas 

para o alcance de seus objetivos e a tomada de decisões fundamentadas. Tal conduta 

deve ocorrer em todos os níveis. Gerenciar riscos deve ser parte de todas as 

atividades consideradas como diretrizes da ISO 31000:2018 (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, 2018). 

 

Em um contexto geral, a prática de gerenciar riscos de maneira estruturada no meio 

empresarial ainda está em uma etapa inicial. As normas e os sistemas de gestão que 

trazem abordagens sobre o tema são relativamente jovens e as ferramentas de 

identificação, análise e avaliação de riscos, ainda que parcialmente conhecidas, 

possuem diversos enfoques e contornos metodológicos distintos. Tais fatores podem 

contribuir para que as lideranças e os liderados não compreendam os riscos a que 

estão submetidos nem a real dimensão de como isso está interferindo em suas 

decisões (Brasiliano, 2016).  

Em um cenário de surgimento de novos riscos decorrentes do aumento da 

complexidade dos processos e das informações em todos os segmentos 
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empresariais, demanda-se por sistemas de gestão devidamente capazes de 

dimensionar riscos associados, monitorá-los e tratá-los de forma eficaz (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2018). 

 

Dentre as várias áreas da organização, tal insciência pode impactar principalmente a 

da Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho, notadamente quanto à prevenção de 

acidentes e à ocorrência de doenças relacionadas ao trabalho, aspectos relevantes, 

aos quais a organização deve estar atenta (Domingos, 2014). É senso comum que a 

vida humana assume grande relevância no contexto organizacional. Assim, todo 

desconhecimento sobre a diversidade de metodologias de avaliação de riscos 

disponíveis e o uso deste recurso de maneira adequada pode interferir nas tomadas 

de decisão relacionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais (Cicco, 

2018). 

 

Os acidentes e as doenças do trabalho são efeitos indesejados dos processos 

produtivos. Suas consequências não se limitam às sequelas físicas e psíquicas. 

Conforme Ferreira, Souza, Ribeiro, Galdino e Ricci, (2012), a segurança no trabalho 

interessa às empresas e à sociedade em geral, pois, além dos sofrimentos 

vivenciados pelo trabalhador e seus familiares, há custos que envolvem o tratamento 

e a reabilitação do acidentado afastado, ocasionando despesas para o sistema 

previdenciário, que passa a remunerar o segurado por meio de benefícios custeados 

por empresas e trabalhadores (Domingos, 2014). 

 

A saúde e a segurança ocupacional têm se revestido de significativa relevância, 

passando do nível de cumprimento de obrigações legais para uma questão de 

responsabilidade social empresarial. Afetando assim a imagem e a atratividade no 

mercado de investidores, refletindo um contexto que transpõe as divisas das 

organizações. O Brasil permanece entre os países com as mais elevadas ocorrências 

de acidentes de trabalho, apesar de as práticas de saúde e segurança do trabalho 

refletirem um processo de melhoria sustentado por leis e normas que visam a seu 

cumprimento e ordenamento. No entanto, os indicadores revelam números 

preocupantes no que tange ao número de acidentes (Domingos, 2014). 

Dados disponibilizados pela mais recente versão do Anuário Estatístico de 

Previdência Social (AEPS), postada no site da Secretaria de Previdência/Ministério da 
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Economia em 25/05/2020, atualizados até 2018, apontam um decréscimo de 4,78% 

no total de acidentes de trabalho registrados de 2016 para 2017, passando (de 

585.626 para 557.626). Ocorreu um aumento de 3,47% entre 2017 e 2018, 576.951 

registros. Apesar da redução do número de registros de doenças entre 2017 e 2018 

(de 10.983 para 9.387), (14,53%) aumentou o número de acidentes típicos neste 

mesmo período: de 341.700 para 360.320 (5,17%). (Brasil, 2020). 

 

O anuário acusa uma diminuição do número de óbitos por acidente de trabalho no 

período de 2.132 para 2.098, (1,59%), bem como da quantidade de trabalhadores 

incapacitados permanentemente em decorrência de acidente/doença ocupacional  de 

16.050 para 14.856, (7,44%). Segundo a publicação, os homens são os que mais de 

acidentam: 65,96% (380.559), contra 34,04% (196.370) das mulheres (Brasil, 2018). 

 

Almeida e Binder (2000) salientam que no Sistema Único de Saúde (SUS) as 

condições de trabalho que se fazem presentes na maioria dos ambientes de trabalho 

e os processos desenvolvidos conduzem para a ocorrência dos acidentes de trabalho. 

Isso, por se tratar de fenômenos socialmente determinados, visíveis de antecipação e 

preveníveis. Assim os acidentes de trabalho são provenientes de inter-relações 

inapropriadas entre o ser humano, a atividade e o ambiente de trabalho. A seleção e 

a aplicação de técnicas sistemáticas para o processo de avaliação de riscos podem 

propiciar o planejamento das atividades, contribuindo para que ocorra a devida 

adequação entre os fatores (Sieminkoski, 2017). 

 

Não obstante a variedade de metodologias e informações sobre o processo de gestão 

de riscos, mais especificamente, a avaliação de riscos, a aplicação na gestão ainda 

está em processo de desenvolvimento, principalmente pelo fato de as metodologias 

ainda não estarem devidamente consolidadas (Govan & Damnjanovic, 2016). Tal 

contexto propicia diversos questionamentos sobre a efetividade do processo de 

gestão de riscos e sua influência na tomada de decisão. Fatores como o contexto, as 

fontes de informação, a forma de identificação e as competências para a utilização de 

ferramentas disponíveis, principalmente no que tange ao uso de parâmetros para a 

análise de riscos e às escolhas que ocorrem a partir do resultado das avaliações, são 

objeto de questionamentos. Ainda que exista a expectativa de que os profissionais de 

saúde e segurança do trabalho tenham o pleno domínio das leis, normas e sistemas 
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relacionados ao tema, na prática observa-se que o uso de recursos metodológicos 

associados ao processo de gestão de riscos se restringe a poucos modelos. Essa 

questão produz a inquietude de elucidar a dimensão utilizada dentre os recursos 

disponíveis: há competência na aplicação e de que forma as saídas do processo de 

avaliação de riscos interferem na tomada de decisões? 

 

São poucos os gestores que foram efetivamente preparados para tomar decisões com 

base em metodologias formais. Decisões tomadas por um indivíduo, ou um grupo de 

decisores, com base em intuições, preferências e valores podem conduzir a 

equívocos. O processo de gestão de riscos possui uma sistematização de regras e 

métodos que auxilia as organizações no processo decisório, reduzindo incertezas e 

auxiliando de forma positiva a qualidade das decisões (Silva, 2013).A maneira como 

os gestores tendem a decidir sobre a aplicação das metodologias de gestão de riscos 

na prevenção de acidentes e doenças tende a demonstrar a forma com que 

determinada organização pensa a respeito da prevenção. No entanto, mesmo nas 

organizações que possuem processos de gestão de riscos implementados ocorrem 

acidentes de trabalho e o acometimento de doenças ocupacionais. Em função do que 

foi explicitado até aqui, a pergunta que norteia a presente pesquisa é: De que forma a 

tomada de decisão em saúde e segurança do trabalho é influenciada pelo processo 

de gestão de riscos baseado nos princípios da ABNT NBR ISO 31000:2018? 

 

1.3 Objetivos 

 

Neste tópico, apresentam-se os objetivos deste trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Analisar como o processo de gestão de riscos baseado nos princípios da ABNT NBR 

ISO 31000:2018 influencia a tomada de decisão em segurança e saúde ocupacional. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

➢ Identificar, na percepção dos profissionais da área de Segurança e 

Saúde Ocupacional, de que forma o processo de gestão de riscos da 

ABNT NBR ISO 31000:2018 é planejado e implementado;  
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➢ Identificar como as técnicas de avaliação de riscos preconizadas pela 

ABNT NBR ISO 31000:2018 são utilizadas pela área de Segurança e 

Saúde Ocupacional; 

➢ Identificar as competências desenvolvidas pelos avaliadores para as 

etapas de identificação, análise e avaliação de riscos;  

➢ Identificar as ações de controle de riscos implementadas; 

➢ Identificar as facilidades e dificuldades associadas ao uso e aplicação 

dos elementos de gestão de riscos; 

➢ Identificar como ocorre o processo de tomada de decisão em cada etapa 

do processo de avaliação de riscos; 

➢ Identificar o impacto do processo de avaliação de riscos nas ações de 

conscientização de riscos e nas medidas de prevenção repassadas aos 

trabalhadores. 

 

1.4 Justificativa 

 

Em que pese ao fato de os estudos sobre gestão de riscos terem sido tema de 

discussão no meio científico, entre artigos, dissertações e teses, não se identificou 

nem um voltado para o objetivo principal deste projeto de dissertação nos repositórios 

da CAPES e SCIELO. 

 

Nessa perspectiva, este estudo revela-se como uma pertinente contribuição para o 

âmbito acadêmico, visto que questiona fatores relacionados aos impactos do uso e 

aplicação de ferramentas de avaliação de riscos da ISO/IEC 31010:2019 em tomadas 

de decisão no âmbito da segurança e saúde ocupacional e os resultados aqui 

encontrados podem auxiliar os gestores em especial por ser um assunto árido de 

informações neste material o tema produzido, veio trazer informações importante a 

partir da percepção de profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. 

 

Para as organizações, o estudo trará benefícios para o campo da prevenção de 

acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, na medida em que proporciona 

informações relevantes sobre a aplicação de metodologias de gestão de riscos por 

parte dos profissionais da área e a maneira pela qual as decisões são tomadas a partir 

das saídas dessas avaliações. Outro aspecto a ressaltar prende-se ao âmbito 
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tributário, haja vista que os acidentes aumentam significativamente as alíquotas de 

impostos aplicáveis. A falta do devido controle sobre o Fator Acidentário 

Previdenciário (FAP) e as exposições pode interferir no Financiamento de 

Aposentadoria Especial (FAE). Esses dois recolhimentos tributários impactam 

significativamente o resultado financeiro das organizações que não possuem uma 

gestão de riscos ocupacionais efetiva.  

 

Também justifica a realização deste estudo, agora no campo organizacional, a 

imagem da instituição. Os acidentes e as doenças comprometem a maneira como os 

stakeholders enxergam a organização, o que afeta os resultados em termos de 

marketing e da possibilidade de abarcar investimentos na alavancagem de projetos. 

 

Este estudo pode contribuir para os profissionais de diversas áreas, haja vista que 

gerenciar riscos é uma necessidade multidisciplinar. Por esse motivo, possibilitará 

uma melhor compreensão sobre a competência no uso e aplicação de metodologias 

condizentes com o risco analisado, auxiliando na construção de projetos de 

capacitação e desenvolvimento de competências e tecnologias para a melhoria da 

gestão de riscos. 

 

Para os trabalhadores e a sociedade, este estudo poderá contribuir em duas 

vertentes: na prevenção de acidentes, considerando o impacto do estudo na 

abordagem dos riscos e, consequentemente, na melhoria das condições de trabalho; 

e na possibilidade de fomentar métodos andragógicos capazes de desenvolver a 

percepção de riscos dos trabalhadores.  
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo, abordam-se os fundamentos teóricos necessários ao desenvolvimento 

deste trabalho: riscos, gestão de riscos e tomada de decisão. 

 

2.1 Riscos 

 

A fronteira entre o tempo atual e o passado situa-se na administração do risco. Tal 

ideia revolucionou a forma como os seres humanos passaram a perceber o futuro. 

Para Bernstein (2019), apesar de os antigos gregos terem sido detentores de grandes 

habilidades em matemática e no domínio da lógica, a insistência com a demonstração 

contrapôs a verdade à experimentação empírica. A humanidade acreditava que 

estava submetida integralmente ao capricho dos deuses ou a um cenário de 

dependência do domínio obscuro de oráculos e adivinhos, que possuíam o 

conhecimento dos eventos previstos.  

 

Na época do Renascimento, diversos pensadores se dedicaram à busca da 

compreensão do risco e ao modo de medir e avaliar suas consequências. Bernstein 

(2019) reconhece as mudanças de atitudes do ser humano na definição de processos 

racionais relativos aos riscos. A humanidade inseriu o elemento faltante para 

desencadear a ciência e as empresas, em um processo acelerado de transformações. 

 

A teoria das probabilidades, de origem anglo-saxônica, é analítica e de inspiração 

científica. Foi desenvolvida paralelamente ao positivismo lógico, no início do século 

XX. Segundo Gadelha (2004, como citado em Santos, 2016), surgiu na Pré-história. 

Do passado remoto, ganhou força com os trabalhos de Cardano, Paccioli, Tartaglia e 

Galileu. Citam-se como suas origens: os trabalhos de Pascal e Fermat sobre a solução 

do problema dos pontos, proposto por Paccioli; publicações de Huygens — primeiras 

aplicações de probabilidade em demografia, seguros e erros de observações –; a 

maturação da probabilidade clássica – publicação de Ars Conjectandi, de J. Bernoulli, 

com a introdução da Lei dos grandes números –; os trabalhos de DeMoivre, Laplace, 

Gauss e Poisson; as aplicações nas ciências naturais; a Escola de São Petersburgo 

– Chebyshev, Markov e Lyapunov –; as extensões da Lei dos Grandes Números e do 

Teorema Central do Limite; os estudos das variáveis dependentes (cadeias de 
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Markov); as aplicações em Física; o período moderno – iniciado pela axiomatização 

da teoria de probabilidade, por Kolmogorov, e pelos trabalhos de P. Lévy, W. Feller, 

J. Doob; o estudo dos processos estocásticos, de Wiener; Martingales, e integrais 

estocásticas; e as aplicações e conexões em várias áreas da Matemática, Física, 

Engenharia e Economia.  

 

A Tabela 1 detalha a evolução e os principais teóricos sobre o tema. 

 
Tabela 1 
Evolução da teoria da probabilidade, na ótica dos principais teóricos 
 

Ano Autor Conceito 

1170 – 1250 
Leonardo Pisano 
e/ou Fibonnaci 

Substituição dos sistemas hebraico, grego e romano pelo 
sistema de numeração indo-arábico, proposto pela obra 
Liber abaci, publicada em 1202 que transformou a medição 
no fator chave do controle sobre o risco. 

1500 – 1571 
Girolamo 
Cardamo, médico 
do século XVI 

Ars Magna (A grande arte), publicada em 1545, contribuiu 
para as soluções das equações matemáticas de segundo 
e terceiro graus, cuja dedicação foi a álgebra. No entanto, 
em 1663, por intermédio da obra Liber de ludo alease 
(Livro dos jogos de azar), demonstra um esforço em 
desenvolver os princípios estatísticos da probabilidade. 

1623 – 1662 Blaise Pascal  

Avançou nos estudos da probabilidade, mediante o uso da 
álgebra geométrica. O triângulo de pascal é uma 
metodologia simples e aplicável para uma gama de 
problemas probabilísticos 

1655 – 1705 Jacob Bernoulli  

No século XVIII, houve um salto significativo no emprego 
de informações que estruturam as estimativas 
probabilísticas. A Lei dos Grandes Números é um teorema 
para o cálculo a posteriori das probabilidades. Segundo o 
matemático, sob condições similares a ocorrência (ou não 
ocorrência) de um evento no futuro seguirá o mesmo 
padrão observado no passado. Ou seja, na maioria dos 
casos tem-se que estimar as probabilidades com base no 
que aconteceu no passado. 

1656 – 1742 
Edmond Halley, O 
pesquisador 
Britânico  

Desenvolveu e publicou, em 1693, suas tabelas de 
expectativa de vida baseadas em probabilidades. Tal 
manipulação de números foi a referência para a 
formulação dos bancos de dados utilizados na atualidade 
pelo setor de seguros de vida. 

1662 

John Graunt Um 
mercador de 
aviamentos de 
Londres 

Publicou o livro ambicioso Natural and political 
observations made upon the bills of mortality (Observações 
naturais e políticas sobre registros de óbitos), mediante a 
com utilização de processo estatístico de amostragem, 
cujo propósito foi realizar a compilação de dados e extensa 
interpretação. Obra inovadora na teoria da amostragem e 
aspecto essencial na administração do risco, contribuiu 
para a inferência estatística (Newman, 1988, p. 1399-
1411). 

continua 
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conclusão 

Ano Autor Conceito 

1667 -1754 

Abraham de 
Moivre 
matemático 
francês 

A obra De Mensura sortis (literalmente, Sobre a medição 
da sorte), publicada em 1710, foi uma das primeiras a 
definir o risco como chance de perda. O risco de perder 
qualquer soma é o inverso da expectativa. Sua verdadeira 
medida é o produto da soma arriscada pela probabilidade 
de perda. A distribuição de Moivre é conhecida atualmente 
como “curva normal”, ou, devido à semelhança com um 
sino, como “curva em sino”, o que possibilitou calcular uma 
medida estatística de sua dispersão em torno da média. 

1700-1782 Jacob Bernoulli  

O paradoxo de São Petersburgo sobre a teoria de medição 
do risco preconiza que preço e as probabilidades não são 
suficientes para se determinar o valor de algo. Muito 
embora os fatos sejam idênticos para todos, a utilidade irá 
depender de conjunturas específicas de quem realiza a 
avaliação. Portanto, o matemático observa que a definição 
de utilidade é entendida de forma intuitiva. O pressuposto 
dessa teoria fixou padrão de conceito de racionalidade 
humana. A teoria da utilidade requer um ser humano 
racional, com aptidão de avaliar a utilidade sob todas as 
situações e, em seguida, criar alternativas e tomar 
decisões. 

1701 – 1761 Thomas Bayes  

A base do atual método de inferência estatística foi 
publicada no artigo Essay towards solving a problem in the 
doctrine of chances (Ensaio sobre a solução de um 
problema da doutrina de chances). Esse teorema é uma 
grande contribuição para inferir probabilidades 
anteriormente desconhecidas dos fatos empíricos da 
realidade. 

1777 – 1855 
Carl Frederick 
Gauss  

Essa foi uma grande contribuição para a probabilidade, por 
meio de um trabalho elaborado para a medição geodésia, 
o uso da curvatura da terra, para melhorar a exatidão das 
medições geográficas. 

1822 – 1911 Francis Galton  

Trabalho realizado para a Royal Society, a partir dos 
diâmetros de ervilhas matrizes (pesquisa proposta por 
Darwin em 1875) e da descendência, culminando no 
princípio conhecido hoje como “a regressão à média” e 
também no conceito de correlação, medição do grau de 
proximidade com que duas séries variam entre si. 

Fonte: Adaptada de Moreira, A. de P. M. (2015). Aplicações da teoria da decisão e probabilidade 
subjetiva em sala de aula do ensino médio (dissertação de Mestrado Profissional da Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica). Recuperada de 
https://www.ime.unicamp.br/~laurarifo/alunos/dissertacaoAndrea.pdf 

 

A partir do Renascimento, surgiram diversas pesquisas que contribuíram para o 

estudo do risco, por intermédio de metodologias e técnicas que buscam a 

previsibilidade de manifestação das incertezas em diversos contextos. Contudo, o 

cálculo de probabilidades surgiu da necessidade de o homem tentar compreender ou 

decifrar os jogos de azar, existentes desde a Antiguidade. (Moreira, 2015). 
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2.1.1 Conceitos e abordagens 

 

Apesar de existirem muitas definições sobre riscos, não existem aquiescências para 

a definição de riscos na literatura (Chapman e Stephen, 2002). Uma questão muito 

debatida pelos estudiosos da gestão de riscos tem sido a definição do termo. Isso, 

pelo fato de alguns entenderem que o termo se refere exclusivamente a incertezas, 

com consequências negativas, enquanto outros autores defendem uma conceituação 

mais ampla (Hillson, 2003). 

 

Leal (2019) enfatiza que tais vertentes se devem às diferenças entre os diversos 

contextos organizacionais e países, dentre outros fatores. Com isso, os pesquisadores 

constituem conceitos para diferentes circunstâncias, pois o que pode se tornar uma 

oportunidade para um pode ser percebido como ameaça para outro. A partir de uma 

revisão da literatura dos últimos anos, o autor enfatiza a importância do processo de 

gestão de riscos nas decisões dos gestores, dos pesquisadores e da sociedade, de 

uma forma geral.  

 

Bernoulli (1738, como citado em Bernstein, 1997) costumava espalhar o risco por um 

conjunto de eventos independentes. Surgiu daí o conceito econômico de 

diversificação.  

 

Para Knight (1921), o risco é uma incerteza provável. Consequentemente, uma de 

suas características descritivas é a probabilidade de ocorrência. 

 

Keynes (1937) formula a primeira definição do termo no campo da Administração. Ele 

distingue risco de incerteza quando enfatiza que o risco é um cenário em que a 

probabilidade é conhecida, ao passo que a incerteza é o evento no qual a 

probabilidade não possui precisão conhecida.  

 

Hill e Dinsdale (2003, p. 13) salientam que  

[...] o risco é uma função tanto da caracterização empírica de risco – 
geralmente definido como o produto da probabilidade e da magnitude da 
ocorrência de algum evento – como dos contextos culturais, sociais e políticos 
que afetam as reações e percepções das pessoas diante de eventos incertos. 
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A relação entre as dimensões probabilidade e magnitude das consequências passa a 

ser incorporada com mais ênfase na visão dos pensadores do risco. Segundo 

Lawrence (1976), risco é a medida da probabilidade e o peso das consequências 

indesejáveis. Para Kaplan e Garrick (1981), risco é igual ao trio si, pi e ci, em que si é 

o conjunto de cenários, pi é a probabilidade desse cenário e ci é a consequência do 

cenário, i = 1,2, ..., N (  ).  

 

Para, Wilson e Crouch (1987), a avaliação de risco é uma forma de examinar os riscos, 

possibilitando evitar, reduzir ou gerenciá-los de outra forma. Risco implica incerteza. 

Desse modo, a avaliação de risco está amplamente preocupada com a incerteza e, 

portanto, com um conceito de probabilidade.  

 

Renn (1992) explica que a incerteza define a existência do risco. Ele salienta que o 

futuro não é predeterminado. No entanto, dependerá das atividades humanas atuais. 

Existem características descritas como “estado futuro da realidade”. O resultado dos 

riscos e a probabilidade de sua ocorrência constituem um método de agregar os 

resultados – ou seja, a magnitude do risco. 

  

Woiler e Mathias (1996) apontam o risco como parte integrante de qualquer processo 

de investimento. Para eles, é impossível prever o futuro, mas é possível criar 

condições para entender as realidades com potencial para sua ocorrência. 

 

Kumamoto, Henley e Justus (1996) explicam que o risco é a combinação de cinco 

fatores: resultado, probabilidade, significância, cenário causal e população afetada.  

 

Segundo Bernstein (1998), inexiste certeza absoluta. Não é possível ter certeza sobre 

eventos futuros. A massa de informações disponíveis possui elevado nível de 

imprecisão, além de ser incompleta. Portanto, a incerteza é um fator necessário e 

permanente na vida.  

 

Para Ruppenthal (2013), a definição do termo risco se modificou ao longo dos anos. 

Em especial, entre 2000 a 2007 passou a envolver não só os impactos positivos como 

também os negativos, surgindo assim um novo contexto, como mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 
Principais mudanças no conceito de risco no período de 2000 a 2007. 

Ano Norma /Autor Conceito 

2007 
CSA – Canadian Space Agency 
(Agência Espacial Canadense) 
Q850-97  

Norma canadense de gerenciamento de riscos para 
tomadores de decisões: Risco é a chance de lesão ou 
perda.  

2005 
Internacional Risk Governance 
Council 

Risco é uma consequência incerta de um evento ou 
atividade relacionada a algo de valor humano. 

2005 
A Law on Safety an Health at Work 
norma do Reino Unido 

Probabilidade de uma lesão, doença ou danos à 
saúde dos empregados devido a riscos. 

2004 Guia PMBok® 

Traz uma padronização que busca identificar e 
conceituar processos, áreas do conhecimento, 
ferramentas e técnicas de gestão de projetos. Define 
o risco como um evento ou condição incerta. 

2004 Norma AS/NZS 4360 
Risco é a chance de algo acontecer que terá impacto 
em objetivos predefinidos. É medido por sua 
possibilidade e consequência. 

2004 
Project Risk Analysis and 
Management – PRAM 

Risco é um evento incerto ou conjunto de 
circunstâncias que, se ocorrer, terá um efeito sobre 
realização de objetivos, positivamente ou 
negativamente. 

2003 Deloitte Touche Tohmatsu 
Pela Lei Sarbanes-Oxley, a ideia de risco está 
associada a algo que pode dar errado e suas 
consequências verificam-se durante o projeto. 

2002 
ISO/IEC Guide 73:2002 - Risk 
management – Vocabulary 

Risco é uma combinação da probabilidade e do 
alcance das consequências. 

2001 
TBS – Treasury Board of Canada 
Secretariat (Secretaria da Junta de 
Tesouro do Canadá) 

Risco é a incerteza que envolve eventos e resultados 
futuros. É a expressão da probabilidade e do impacto 
de um evento com o potencial de influenciar a 
realização de objetivos de uma organização. 

2001 
Norma IEE1540- IEEE Standard for 
Software Life Cycle Processes—
Risk Management 

Risco é a probabilidade de um evento, perigo, ameaça 
ou situação ocorrendo e suas consequências 
indesejáveis; um problema em potencial. 

2001 
British Standard. BS IEC 62198: de 
gerenciamento de riscos em 
projetos 

Risco é a combinação da probabilidade de ocorrência 
de um evento e suas consequências para os objetivos 
do projeto. 

2000 
PCO – Privy Council Office 
(Gabinete do Conselho Privado). 

Risco é uma função da probabilidade (chance, 
probabilidade) de um evento indesejado e a gravidade 
ou magnitude das consequências desse evento.  

2000 

Departamento de Prática Padrão de 
Defesa: Segurança do Sistema MIL-
STD-882D 
 

Risco é a expressão de influência e possibilidade de 
um acidente no sentido da gravidade do potencial 
acidente e da probabilidade do evento. 

British Standard. BS 6079 gestão de 
riscos em projetos para negócios 

Riscos são certezas que podem afetar as 
perspectivas de alcançar metas.  

Fonte Ruppenthal, J. E. (2013). Gerenciamento de riscos. Universidade Federal de Santa Maria, 
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, RS, Brasil. Rede e-Tec Brasil. Recuperado de 
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2020/04/GERENCIAMENTO-DE-RISCOS.pdf. 

 

De modo geral, o risco está associado à incerteza, podendo ser visto positiva ou 

negativamente, com chances de lesão ou perdas. Ou seja, o risco pode ser o impacto 

de um evento capaz de influenciar a realização dos objetivos determinados por uma 

organização.  
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Por sua vez Bernstein (1998) e Adams (2009) referem-se aos riscos virtuais como 

incertezas. Tais riscos são, principalmente, os produtos de nossa imaginação, cuja 

probabilidade não pode ser estimada. Eugene (1988) entende que o risco é uma 

situação ou evento em que algum valor humano está em jogo e o resultado é incerto. 

 

As instituições britânicas IRM / ALARM / AIRMIC (2002) reuniram-se para elaborar 

padrões concernentes à gestão de riscos. Concluíram que o risco é a combinação da 

probabilidade de um evento e suas consequências, as quais podem variar de positivas 

para negativas. 

 

A norma inglesa OHSAS 18001:2007 define risco como a combinação da 

probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou exposição e da 

severidade das lesões, ferimentos ou danos para a saúde causada por acontecimento 

ou por exposição.  

 

A ISO 31000:2018 define o risco como o efeito de incerteza nos objetivos, podendo 

trazer consequências negativas, mas também positivas para as organizações.  

 

A norma japonesa JIS Q 2001: 2001 (como citado em Raymundo, 2020) aborda as 

diretrizes para o desenvolvimento e a implementação de sistema de gestão de risco. 

Define risco como a combinação da probabilidade de um evento e suas 

consequências, que podem variar de positivas para negativas.  

 

Althaus (2005) conceitua risco como um fenômeno calculável. Em seu entendimento, 

trata-se de uma realidade objetiva, além de ser um fenômeno cultural, social e 

decisivo, um meio de proteção contra a perda da vida e um fenômeno problemático. 

O autor enfatiza o risco como “filosofia comportamental e cognitiva, um ato de fé, um 

espelho que reflete preocupações, os pontos fortes e os fracos, na medida em que 

lidam com a incerteza” (Althaus, 2005). Pandian (2006) reconhece no risco a 

probabilidade de sofrer perda enquanto se perseguem metas, devido a fatores que 

são imprevisíveis. Ou, além, é a combinação de probabilidade e magnitude da perda. 

O risco, como a incerteza consequente de um evento ou atividade com respeito a 

algum valor humano, é preconizado por Renn (2008).  
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Para Aven e Renn (2009), o risco é a incerteza e a gravidade dos eventos e 

consequências (ou resultados) de uma atividade em relação a algo que os seres 

humanos valorizam.  

 

Aven (2011) concebe o conceito de risco como o potencial para a realização de 

consequências indesejadas e negativas de um evento; é a exposição a uma 

proposição incerta. Para ele, as diferenças se baseiam na probabilidade ou nos 

valores esperados, em alguns efeitos indesejáveis ou em incertezas.  

 

Aven (2016) e Luko (2013) acrescentam que o risco é um evento cujo objetivo não é 

alcançado em função de um acidente fatal. Salgado et al. (2019) preceituam que o 

risco pode se referir a um sentimento de incerteza, o qual, por sua vez, pode afetar o 

alcance de algum objetivo. O risco determinado pela incerteza das repercussões 

futuras só existe quando há incerteza. No entanto, pode haver incerteza sem que haja 

risco (Olsson, 2002). 

 

A NBR ISO 45001:2018, norma proposta para o Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde Ocupacional (SSO) e publicada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) em maio de 2018, trata a incerteza como um estado, mesmo que 

parcial, de deficiência de informação relacionada à compreensão ou ao conhecimento 

de um evento, sua consequência ou probabilidade. Portanto, há que se distinguir o 

risco da incerteza. O primeiro trata de eventos sobre os quais existem condições de 

refletir em termos de serem possíveis de acontecer. Por outro lado, a incerteza está 

no campo do fortuito ou do imprevisível, onde não há possibilidade de antecipação ou 

presciência (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018b). 

 

Adams (2009) alerta para as variedades de incerteza e os limites incertos entre o que 

chamamos de “risco” e o que chamamos de “incerteza”. O autor sugere distinções que 

podem ser úteis para a compreensão desses termos. Segundo ele, a incerteza está 

restrita ao círculo que denominamos como “risco virtual”, no qual é possível encontrar 

pressupostos controversos, desinformação e desconhecidos. Se um tema não pode 

ser solucionado pela ciência, não há outro caminho senão apoiar-se no julgamento, 

uma espécie de conciliação de instinto, intuição e experiência, como exposto na 

Figura 1 (Adams, 2009). 
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Figura 1 
Limites incertos sobre o risco e a incerteza. 
Fonte: Adaptada de Adams, J. (2009) Risco. Editora Senac. São Paulo. 

 

As áreas de superposições entre as três figuras geralmente configuram, 

frequentemente, uma zona de conflito (Adams, 2009). Adams (2009) explica assim 

sobre o círculo percebido pela ciência: para investigar uma doença, é necessário que 

haja um organismo incubado, para enxergá-lo, e treinamento científico, para 

compreendê-lo. Sobre o risco percebido diretamente: subir uma montanha, andar de 

bicicleta, dirigir carro, andar em um local perigoso.  

 

Sobre o risco virtual: os cientistas não sabem ou não conseguem entrar em acordo, 

por exemplo, aquecimento global, tabagismo passivo, bolsa de valores e áreas 

envolvendo a precaução. De modo geral, o círculo denominado pela ciência de “risco 

percebido” contém boa parte da literatura a respeito do risco disponível em livros, 

relatórios e artigos, com números verificáveis, comprovações de causa e efeito, 

probabilidade e inferência. (Adams, 2009). Adams (2009) compreende que o círculo 

denominado pela ciência de “risco percebido” abrange uma categoria de riscos que 

todos gerenciam diariamente por meio de julgamentos, uma vez que não realizam 

análises probabilísticas formais de risco.  

 

2.1.2 Categoria dos riscos 

 

Segundo Brasiliano (2016), no contexto de riscos corporativos e no enfoque moderno, 

as atividades de gerenciamento de riscos abrangem diversas disciplinas. Por essa 
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razão, deve haver processo sistêmico e contínuo de identificação de exposição, 

medição, análise, controle, prevenção, redução, avaliação e financiamento de riscos.  

 

Conforme mostra na Figura 2, o autor enfatiza a abrangência e as interações, bem 

como a necessidade de abordagens integradas. 

 

 
 

Figura 2 
Abrangência da área de gestão de riscos corporativos nas empresas. 
Fonte: Adaptada de Brasiliano, A. C. R., (2016). Inteligência em riscos corporativos – gestão integrada 
em riscos corporativos. Editora Sicurezza. São Paulo. 

 

Brasiliano (2016) afirma que não há uma fórmula para classificar riscos corporativos 

que seja consensual, exaustivo e aplicável a todas as organizações. Por isso, precisa 

ser desenvolvida de acordo com as características de cada uma, contemplando as 

particularidades da empresa, do mercado e do campo de atuação.  
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A Tabela 3 apresenta as categorias concernentes ao tipo de segmento em que a 

empresa atua. 

 

Tabela 3 
Categoria dos riscos. 

Categoria do Risco Conceito 

Risco de mercado 
Medida numérica da incerteza relacionada aos retornos esperados de um 
investimento em decorrência de variações em fatores como taxas de 
juros, taxas de câmbio, preços de ações e commodities. 

Risco de crédito 

Medida numérica da incerteza relacionada ao recebimento de um valor 
contratado/compromissado, a ser pago por um tomador de um 
empréstimo, contraparte de um contrato ou emissor de um título, 
descontadas as expectativas de recuperação e realização de garantias. 

Risco operacional 

Medida numérica da incerteza dos retornos de uma instituição, caso seus 
sistemas, práticas e medidas de controle não sejam capazes de resistir a 
falhas humanas, danos à infraestrutura de suporte, utilização indevida de 
modelos matemáticos ou produtos, alterações no ambiente dos negócios, 
ou a situações adversas de mercado. 

Risco legal, 
conformidade 

Medida numérica da incerteza dos retornos de uma instituição, caso seus 
contratos não possam ser legalmente amparados por falta de 
representatividade por parte de um negociador, por documentação 
insuficiente, insolvência ou ilegalidade. 

Risco estratégico 
Os riscos estratégicos alvejam um ou mais elementos cruciais na 
concepção do modelo de negócio da empresa, ou seja, afeta as 
atividades primárias da Cadeia de Valor. 

Risco de liquidez e/ou 
atuarial 

Específico a fundos de pensão, empresas de previdência privada. É 
decorrente da possibilidade de perdas por inadequação dos níveis de 
contribuição necessárias à manutenção dessas disponibilidades ao longo 
do tempo, da especificação deficiente dos planos de benefícios e de seus 
reflexos nas provisões técnicas exigidas. 

Risco de saúde e 
segurança ocupacional 

Combinação da probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições 
perigosas relacionadas aos trabalhos e da gravidade das lesões ou 
problemas de saúde que podem ser causados pelos eventos ou 
exposições. 

Fonte: Adaptada de Brasiliano, A. C. R., (2016). Inteligência em riscos corporativos: gestão integrada 
em riscos corporativos. Editora Sicurezza. São Paulo. 

 

A partir dos conceitos referentes às categorias de riscos aqui apresentadas, discutem-

se na seção seguinte os conceitos dos riscos de segurança e saúde ocupacional. 

 

2.1.2.1 Riscos de Segurança e Saúde Ocupacional 

 

Preliminarmente, é essencial distinguir as diferenças entre os termos perigo e risco de 

saúde e segurança ocupacional. Segundo a ABNT NBR ISO 45001:2018, perigo é 

uma “fonte com potencial para causar lesões e problemas de saúde”, podendo incluir 

as fontes com potencial de causar danos ou situações perigosas ou, ainda, 

circunstâncias com potencial de exposição, levando a lesões e problemas de saúde. 

Já risco de saúde e segurança ocupacional é a combinação da probabilidade de 
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ocorrência de eventos ou exposições perigosas relacionadas aos trabalhos e da 

gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados por eventos ou 

exposições. (NBR ABNT-ISO 45001:2018). 

 

A Figura 3 descreve os componentes de risco, causa, evento e consequência. 

 

 
 

Figura 3 
Representação visual do risco. 
Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 31000:2018 (2018). Gestão 
de riscos – Diretrizes. São Paulo. 
 

A causa risco é o efeito da incerteza nos objetivos, tudo que pode comprometer ou 

contribuir para o alcance dos objetivos, ou seja, a fonte do risco/ perigo. Para a exata 

delimitação do risco, devem-se identificar seus três componentes: causa, evento e 

efeito, ou consequência (ABNT ISO 31000:2018). Há outras maneiras de se expressar 

por meio de figuras a estratificação do risco, para facilitar o entendimento (Figura 4) 

 

 

Figura 4 
Representação visual do risco. 
Fonte: Adaptada de Convênio QSP – CGE Risk Management Solutions (Holanda), BowTieXP (2020). 
Manual Introdutório. 9(2) rev. Recuperado de https://www.baltspace.eu/baltspace-
research/approaches-and-tools/bow-tie-approach. 
 

A metodologia BowTie de conhecimentos e informações apresenta uma configuração 

dos componentes do risco, a qual exibe barreiras, ou camadas, que atuam no controle 

do risco. Uma gravata borboleta é um diagrama que visualiza o risco com o qual se 

está lidando em apenas. Seu formato cria uma clara diferenciação entre 

gerenciamento de risco proativo e reativo (BowTieXP, 2020). 

Causa  
(Fonte de Risco ou 

Perigo) 
 

Evento Efeito  
(consequência) 



38 

 

Os riscos relacionados à saúde e segurança ocupacional são abordados por meio de 

requisitos legais ou normativos, que possuem conceitos definidos pelos órgãos que 

tratam do assunto.  

 

Essas definições concernentes à Norma Regulamentadora 09 da Portaria 3.214 são 

explicitadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 
Norma Regulamentadora 09 da Portaria 3.214, de 1978. 

Nº Conceitos 

9.1.5 3. 

Agentes biológicos – bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, e vírus, dentre 
outros. 

9.1.5 1. 

Agentes físicos – diversas formas de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, 
radiações ionizantes e radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. 

9.1.5 2. 

Agentes químicos – substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no 
organismo pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou 
vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser 
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

Fonte: Adaptada de Brasil (1978). Portaria 3.214, do Ministério do Trabalho do Brasil. Aprova as 
Normas Regulamentadoras – NR-5. Recuperado em http://www.ctpconsultoria.com.br/pdf/Portaria-
3214-de-08-06-1978.pdf 

 

É preciso, portanto, estar atento à exposição do trabalhador quantos aos riscos, 

biológicos, físicos e químicos, pois todos podem provocar alterações funcionais, uma 

vez que os funcionários se expõem a diferentes fontes de riscos ocupacionais, de 

acordo com as atividades que desenvolvem (Brasil, 1978). 

 

Uma abordagem mais atual é dada pela edição da Norma regulamentadora 1 – NR1, 

de 2020, que altera as disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, 

conforme detalhado na Tabela 5. 
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Tabela 5 
Norma Regulamentadora Portaria SEPRT  6.730, de 2020. 

Nº Conceito 

Anexo 

I da  

NR-01 

Agente biológico – microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, 
em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou 
agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria Bacillus anthracis, vírus linfotrópico da 
célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob e fungo Coccidioides 
immitis. 
Agente físico – qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e 
exposição, seja capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, 
vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e radiações 
não ionizantes. 

Agente químico – substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado 
natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que, em função 
de sua natureza, concentração e exposição, seja capaz de causar lesão ou agravo à saúde 
do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, 
vapores de tolueno e névoas de ácido sulfúrico. 

Fonte: Adaptada de Brasil (2020, p.11). Portaria 6.730, do Ministério do Trabalho do Brasil. Aprova as 
Normas Regulamentadoras – NR-1. Recuperada em https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-
br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normas-regulamentadoras/nr-01-atualizada-2020.pdf/view 

 

A partir dessa nova redação, o risco ocupacional foi definido como “uma combinação 

da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento 

perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da 

severidade dessa lesão ou agravo à saúde” (Brasil, 2020, p. 13).  

 
A Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho do Brasil, de 1978, conceitua que os riscos 

ergonômicos são provenientes da inadaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores. São fatores relevantes o ambiente 

e a própria organização do trabalho, aspectos que podem se transformar em riscos 

(Brasil, 1978).  

 

No Brasil, segundo a Instrução Normativa Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

98, de 5 de dezembro de 2003, os fatores psicossociais do trabalho (ou riscos 

psicossociais) são “as percepções subjetivas que o trabalhador tem dos fatores de 

organização do trabalho”. Os riscos de acidentes estão relacionados às condições 

ambientais de trabalho, as quais colocam o trabalhador em situação vulnerável e 

podem afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de risco 

de acidente: máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e 

explosão, arranjo físico inadequado e armazenamento inadequado (Brasil, 2003). 
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A Portaria do Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho (DNSST) 5, 

de 17 de agosto de 1992, altera a Norma Regulamentadora 9, estabelecendo a 

obrigatoriedade de elaboração do mapa de riscos ambientais. Os riscos à saúde e à 

segurança ocupacional presentes no ambiente de trabalho devem ser representados 

graficamente pelo Mapa de riscos, que visa conscientizar e informar os trabalhadores 

e leigos, por meio de fácil visualização (Brasil 1992). 

 

A Tabela 6 exemplifica os tipos de riscos de saúde e segurança do trabalho e sua 

representação em cores. 

 

Tabela 6 
Os riscos de saúde e segurança do trabalho, representados por cores. 

Riscos físicos Riscos químicos 
Riscos 

biológicos 
Riscos  

ergonômicos 
Riscos de 
acidentes 

Ruídos Neblinas Vírus 
Levantamento e transporte 

manual de peso 
Máquinas e equipamentos 

sem proteção 

Radiações 
ionizantes 

Poeiras Protozoários Esforço Físico Intenso Iluminação Inadequada 

Vibração Fumos Bactérias 
Exigência de postura 

inadequada 
Arranjo físico inadequado 

Radiação não 

ionizante 
Vapores Parasitas Monotonia e repetitividade 

Ferramentas inadequadas 
ou defeituosas 

Calor Gases Fungos 
Trabalhos em turnos 

(diurno e noturno) 
Eletricidade 

Frio 

Substâncias, 
compostos ou 

produtos químicos 
em geral 

Bacilos 
Controle rígido de 

produtividade 
Probabilidade de incêndio 

ou explosão 

Pressões 
anormais 

- - 
Jornada de trabalho 

prolongada 
Armazenamento 

inadequado 

Umidade - - 
Imposição de ritmos 

excessivos 
Probabilidade de Queda 

de diferença de nível 

- - - 
Outras situações 

causadoras de estresses 
físico e mental 

Probabilidade de 
inundação 

- - - - 

Outras situações de risco 
que poderão contribuir 

para ocorrência de 
acidentes 

Fonte: Adaptada de Brasil 1994 citado em Santos, M.; & Santos, J. W. dos; Alsina, O. L. S. de; & 
Monteiro, L. F. (2018) Avaliação de riscos ocupacionais em uma empresa de confecção sergipana. 
XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Engenharia de Produção e 
suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil. Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 
2018. 
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A representação gráfica dos riscos por cores diferentes varia de acordo com a 

intensidade e o tipo de risco, respectivamente, indicando os locais e as condições que 

possam resultar em eventos perigosos, devido à presença dos riscos ocupacionais 

(Santos, Santos, Alsina & Monteiro, 2018). 

 

O tamanho do círculo indica a dimensão do risco, podendo ser leve, moderado ou 

elevado. Isso indica a necessidade do uso equipamentos de proteção individual 

(EPIs), dependendo do risco, como mostra a Figura 5. 

 

 

 

Figura 5 
Representação gráfica do grau dos riscos de saúde e segurança ocupacional. 
Fonte: Adaptada de Brasil 1994 citado em Santos, M.; & Santos, J. W. dos; Alsina, O. L. S. de; & 
Monteiro, L. F. (2018) Avaliação de riscos ocupacionais em uma empresa de confecção sergipana. 
XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Engenharia de Produção e 
suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil. Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 
2018. 

 

Sobre o grau de risco ou dimensão, a indicação é realizada por intermédio de círculos, 

cujo tamanho descreve se é leve, moderado ou elevado. Ademais, o tamanho dos 

círculos é determinado pela observação e/ou percepção dos riscos por parte dos 

trabalhadores e da CIPA (Santos, Santos, Alsina & Monteiro, 2018). 

 

Para os propósitos deste estudo adota-se o conceito de risco prescrito pela Norma 

ABNT NBR ISO 45001:2018. 

 

Na próxima seção, abordam-se os conceitos de gestão de riscos e os modelos 

teóricos adotados neste estudo. 

 

2.2 Gestão de riscos – conceitos e considerações 

 

É importante esclarecer que os riscos estão presentes em todas as atividades 

Risco  
elevado 

Risco 
moderado 

Risco 
leve 
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humanas, independentemente do local e do nível de atividade corporativa. O 

gerenciamento de riscos se originou após a Segunda Guerra Mundial em alguns 

países da Europa e nos Estados Unidos, no âmbito da área de Seguros. Tal 

movimento se deu com o objetivo de reduzir gastos com os prêmios de seguros e 

aumentar o nível de proteção às empresas. Isso demandaria uma profunda análise, 

capaz de verificar as situações reais de risco, considerando fatores como: 

identificação de riscos, atenuação e avaliação da probabilidade de perda (Brasiliano, 

2016, p. 15).  

 

A Figura 6 expõe uma visão holística a partir da abordagem de ações cuja referência 

é o evento. 

 
 

 

Figura 6 
Visão holística do processo macro de gestão de riscos corporativos. 
Fonte: Brasiliano, A. C. R., Inteligência em riscos corporativos – gestão integrada em riscos 

corporativos. Editora Sicurezza. São Paulo, 2016. 
 

Fica nítida a diferença entre as ações de prevenção – ou seja, aquelas que atuam na 

dimensão probabilidade – e as ações que atuam na consequência, cujo objetivo é 

minimizar os impactos, por meio de medidas emergências para a recuperação e 

continuidade dos negócios. 

2.2.1 Conceito de gestão de riscos 

 

Aven e Aven (2015) consideram a gestão de riscos um campo científico relativamente 



43 

 

novo, em torno de 40 anos, no decorrer do qual foram desenvolvidos métodos e 

princípios para conceituar, avaliar e gerenciar os riscos. Houve muitos avanços em 

termos de perspectivas e abordagens, o que pode ser constatado por meio do 

aumento da produção científica. O ISO Guia 73:2009 identifica na gestão de riscos 

atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere aos 

riscos. Leal (2019) explica que o guia da ISO é a norma mais utilizada 

internacionalmente, sendo originada a partir da Norma Técnica Australiana e Ne-

Zelandesa (Aven & Aven, 2015). Antes das normas ISO, as principais definições sobre 

gestão de riscos provinham de conceitos formulados a partir de instituições da área 

financeira e da econômica. 

 

A agência canadense Privy Council Office (2000) define gestão de riscos como o 

processo que lida com a incerteza em um ambiente de políticas públicas. Para a 

Treasury board Secreatariat (2001), trata-se de uma abordagem sistemática para 

definir o melhor curso da ação sob incerteza, identificando, compreendendo, agindo e 

comunicando as questões de riscos. Para o The Institute of Risk Management (2002), 

é um desenvolvimento que auxilia a compreensão,  a avaliação e as práticas, que 

minimiza a chance de falha e aumenta a probabilidade de sucesso.  

 

Segundo o Committee of Sponsoring Organizations (COSO, 2004), trata-se de um 

processo comandado pelo Conselho da alta direção, dentre outros grupos de trabalho, 

em que se desenvolvem as estratégias, mediante a identificação e o gerenciamento 

de riscos, condicionando-os adequadamente com a predisposição ao risco. A norma 

AS/NZS – 4360:2004, oriunda da Austrália e da Nova Zelândia, reconhece que a 

gestão de riscos envolve a cultura, os processos e as estruturas voltadas para a 

concretização de oportunidades potenciais, tal qual o gerenciamento de resultados 

desfavoráveis. 

 

A publicação da norma ABNT NBR ISO 31000:2009 possibilitou um movimento de 

integração do compliance  para garantir a conformidade da organização perante as 

leis, normas e demais padrões estabelecidos, tal fato ocorreu em função da 

consolidação dos conceitos preconizados pela ISO. Para o PMBOK (2008), a gestão 

de riscos contempla a maximização da probabilidade e dos efeitos de eventos 

positivos e a minimização da probabilidade e das consequências de eventos adversos. 
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A gestão de riscos corporativos propicia a eficiência na maneira de gerir em um 

ambiente ativo de exposição aos riscos (Chapman, 2011). A London School of 

Economics, como esclarece Hopkin (2018), considera que a gestão de riscos 

considera a seleção dos riscos que uma empresa deve assumir e aqueles que devem 

ser evitados ou mitigados, seguidos de ações para evitá-los ou reduzi-los.  

 

O gerenciamento de riscos pode ser percebido como um plano capaz de contribuir 

para o processo decisório, com vistas a atingir os objetivos pretendidos. Aplica-se aos 

diversos tipos de organização, independentemente de seu campo de atuação, bem 

como a seus diferentes níveis. Por se tratar de uma área do conhecimento em 

aprimoramento permanente, pode auxiliar no êxito de operações multifuncionais, no 

desenvolvimento de projetos e em atividades difíceis (Thensen, Neerup & Skaerbaek, 

2018). 

 

A Portaria 6.730 (2020) contém as alterações na legislação sobre saúde e segurança 

do trabalho, inserindo a obrigatoriedade de gerenciamento de riscos ocupacionais 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 
Alterações promovidas pela Portaria 6.730 na legislação sobre saúde e segurança 
do trabalho 

Inclusão Descrição 

1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais  

1.5.1 
O disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos 
riscos ocupacionais. 

1.5.3 Responsabilidades  

1.5.3.1. 
A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos 
ocupacionais em suas atividades.  

1.5.3.1.1 
O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR).  

1.5.3.1.1.1 
A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, 
setor ou atividade.  

1.5.3.1.2 
O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as 
exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no 
trabalho.  

1.5.3.1.3 
O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros 
documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. 

Fonte: Adaptada de Brasil (2020). Portaria 6.730, do Ministério do Trabalho do Brasil. Aprova as 
Normas Regulamentadoras – NR-1. Recuperado em https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-
br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normas-regulamentadoras/nr-01-atualizada-2020.pdf/view 
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O gerenciamento de riscos colabora para a boa governança, disponibilizando 

garantias à diretoria e à gerência sênior de que os objetivos organizacionais serão 

atingidos no contexto de um nível aceitável de risco remanescente (Simões & Cicco, 

2018).  

 

A ISO 45001:2018 é a primeira norma verdadeiramente global orientada para os 

sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho. Substitui a OHSAS 18001, 

usada por mais de 100.000 organizações em todo o mundo. O Brasil, entretanto, por 

decisão da Comissão Nacional Tripartite, no âmbito do MTE, não participou da 

construção da ISO 45001 nem irá publicá-la como norma regulamentadora. A gestão 

de riscos tem por objetivo principal promover a criação e a proteção de valor. Tal 

conduta organizacional melhora o desempenho, encoraja a inovação e apoia o 

alcance dos objetivos (ABNT, 2018).   

 

O modelo teórico adotado neste estudo – ABNT NBR ISO 31000:2018 – possui umas 

das configurações mais atualizadas em termos de gestão de riscos. 

 

2.2.2 Gestão de riscos, segundo a ABNT NBR ISO 31000:2018 

 

A ABNT NBR ISO 31000:2018 é a norma que trata do arcabouço de gestão de riscos. 

Criada pela Internacional Organizacion for Standardization (ISO), sua primeira versão 

foi publicada em 2009. Em 2018, foi publicada sua mais recente versão, a ABNT NBR 

ISO 31000:2018, composta pelas normas ABNT NBR ISO 31000, ABNT ISO/IEC 

3101e ABNT ISO Guia 73 (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7 
Normas da ABNT NBR ISO 31000:2018. 
Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 31000:2018 (2018). Gestão 
de riscos – Diretrizes. São Paulo. 
 

 

ABNT NBR ISO 31000 – 
Informações básicas, princípios e 
diretrizes para a implementação 

da gestão de riscos. 

ABNT ISO/IEC 31010 
– Técnicas de 

avaliação e gestão de 
riscos. 

ABNT ISO Guia 73 
– Vocabulário 
relacionado à 

gestão de riscos. 
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Essa norma gerou uma estrutura universal, que permite o gerenciamento de 

processos de diversas tipologias de riscos, para qualquer organização ou segmento, 

independentemente do tamanho. Consiste em definir princípios e orientações 

genéricas sobre o gerenciamento de riscos (ABNT, 2009). Segundo entende a norma, 

organizações de todos os tipos e tamanhos são influenciadas, interna e externamente, 

pelas incertezas no que tange ao alcance de seus objetivos. Gerenciar riscos é um 

processo interativo, é parte da governança, é parte de todas as atividades associadas, 

e isso inclui a interação com as partes interessadas (ABNT, 2018).  

 

A norma propõe uma abordagem segundo a qual gerenciar riscos baseia-se em três 

elementos: princípios, estrutura e processo de gestão de riscos (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 
Elementos da gestão de riscos, segunda a ABNT NBR ISO 31000:2018. 
Fonte: International Organization for Standardization. ISO 31000:2018 (en) – Risk management — 
Guidelines. Suíça, 2018. 

 

O elemento “princípio” tem como propósito a gestão de riscos – ou seja, cuida da 

criação e proteção de valor e da melhoria do desempenho, encoraja a inovação e 

apoia o alcance dos objetivos. Este elemento fornece as direções sobre as 
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características da gestão de riscos, constituindo-se na base para o devido 

gerenciamento. Por isso, convém que seja considerado quando a organização 

estabelece a estrutura e o processo de gestão de riscos. Divide-se em oito princípios: 

integrada, estruturada e abrangente, personalizada, inclusive, dinâmica, melhor 

informação disponível, fatores humanos, cultura e melhoria contínua (ABNT, 2018).  

 

O elemento “estrutura” tem por finalidade apoiar a organização na integração da 

gestão de riscos em atividades significativas e funções. A norma descreve que o 

sucesso da gestão de riscos depende da integração da estrutura na governança e em 

todas as atividades organizacionais, incluindo a tomada de decisão. O 

desenvolvimento deste elemento engloba os seguintes componentes: integração, 

concepção, implementação, avaliação e melhoria da gestão de riscos (ABNT, 2018).  

 

A partir das informações, é possível observar a sobreposição dos elementos para que 

a gestão de riscos ocorra enquanto atividades ordenadas para direcionar e controlar 

uma organização no que se refere a riscos. A estrutura da gestão de riscos 

compreende o conjunto de elementos que fornecem os fundamentos e os arranjos 

organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e 

melhoria contínua da gestão de riscos através de toda a organização. Está 

incorporada no âmbito das políticas e práticas estratégicas e operacionais (ABNT, 

2018). 

 

Os fundamentos incluem a política, os objetivos, os mandatos e o comprometimento 

para gerenciar riscos. Os arranjos organizacionais incluem: planos, relacionamentos, 

responsabilidades, recursos, processos e atividades (ABNT, 2018). 

 

2.2.2.1 O processo de gestão de riscos 

 

A realização de um processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de 

práticas, procedimentos e políticas orientados para as atividades de comunicação e 

consulta. Estabelece o escopo, o contexto e o critério, a avaliação, o tratamento, o 

monitoramento, a análise crítica, registro e o relato de riscos (ABNT, 2018). Para que 

o início de operações seja adequado, é importante levar em conta o guia ISO 31000 

(referente à gestão de riscos), em sua versão 2018, e o ISO 31010 (ferramentas de 
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gestão), para, assim, incorporar os novos requisitos a serem implementados, como 

mostram as etapas para gerenciamento de riscos (Costa, 2019). 

 

Segundo Costa (2019), a ABNT NBR ISO 31000 (2018) prescreve que o processo de 

gestão de riscos pode ser adotado nos níveis estratégico e operacional, bem como 

em programas e projetos. É iterativo e contempla a realização de práticas e 

procedimentos voltados para a comunicação e consulta, a definição de contexto, a 

avaliação, tratamento, o monitoramento e a análise, registro e relato dos riscos. 

 

A Figura 9 ilustra esse processo, que não consiste necessariamente em uma 

sequência de atividades, mas sim em um conjunto de etapas interativas e 

coordenadas.  

 

 

Figura 9 
Processo de gestão de riscos. 
Fonte: International Organization for Standardization. ISO 31000:2018(en) – Risk management — 
Guidelines. Suíça. 2018. 

 

O processo de gestão de riscos deve fazer parte da gestão e da tomada de decisão 

nos diversos níveis da organização. A Figura 10 detalha o processo de gestão de 

riscos. 
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Figura 10 
Detalhamento do processo de gestão de riscos. 
Fonte: Adaptada de International Organization for Standardization. ISO 31000:2018(en) – Risk 
management — Guidelines. Suíça. 2018. 

 

Conforme preconiza a ABNT NBR ISO 31000:2018, é importante que a natureza 

dinâmica e variável do comportamento humano e a cultura sejam consideradas. 

Portanto, a relação entre os componentes do processo de gestão de riscos, a 

comunicação e consulta e o monitoramento e análise crítica ocorre em todas as etapas 
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e na parte inferior o registro de relato.  

 

O detalhamento descrito na Figura 10 também contribui para o entendimento sobre 

as relações entre os componentes do processo de gestão de riscos. É essencial 

compreender que todas as ações devem ser registradas. Por isso, o registro e o relato 

estão situados na base do processo. A comunicação deve estimular a compreensão 

e a percepção do risco. Por outro lado, a consulta envolve obter retorno e informação 

para auxiliar a tomada de decisão. Para tal, é imprescindível que ocorra um 

gerenciamento estreito entre ambas, facilitando a troca de informações factuais, 

propícias, adequadas, precisas e compreensíveis. Em suma, deve envolver 

especialidades para cada etapa, garantir que visões diferentes sejam consideradas, 

disponibilizar informações necessárias à supervisão dos riscos e à tomada de decisão 

e, por último, criar um ambiente de inclusão e senso de propriedade entre os 

envolvidos pelo risco (ABNT, 2018). 

 

De acordo com a norma ABNT ISO Guia 73:2009, item 3.2, termos relativos à 

comunicação e consulta são processos contínuos e iterativos que uma organização 

conduz para fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo com 

as partes interessadas (3.2.1.1) e outros, com relação à decisão de gerenciar riscos 

(1.1) (ABNT, 2009).  

 

Conforme as diretrizes estabelecidas pela ISO, consulta é um processo bidirecional 

de comunicação sistematizada entre uma organização e suas partes interessadas ou 

outros, que ocorre antes de tomar uma decisão ou de direcionar uma questão 

específica. Impacta uma decisão por meio de influência, ao invés do poder, sendo 

considerada uma entrada para o processo de tomada de decisão, e não uma tomada 

de decisão em conjunto (ABNT, 2009). A Portaria 6.730 (2020) traz em seu texto 

requisito sobre comunicação e consulta aos trabalhadores (Tabela 8). 
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Tabela 8 
Portaria 6.730 (2020) – Requisitos sobre comunicação e consulta 

Nº Requisitos da norma 

1.4.4 
Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique alteração de 
risco, deve receber informações sobre: 

a) os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;  
b) os meios para prevenir e controlar tais riscos;  
c) as medidas adotadas pela organização;  
d) os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; e  
e) os procedimentos a serem adotados, em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1 

1.5.3.3 A organização deve adotar mecanismos para: 

a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para 
este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), quando houver; e  

b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e 
as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. 

1.5.3.2 A organização deve: 

a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;  
b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;  
c) avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco;  
d) classificar os riscos ocupacionais, para determinar a necessidade de adoção de 

medidas de prevenção;  
e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na 

ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1; e 
f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. 

Fonte: Adaptada de Brasil (2020). Portaria 6.730, do Ministério do Trabalho do Brasil. Aprova as 
Normas Regulamentadoras – NR-1. Recuperado em https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-
br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normas-regulamentadoras/nr-01-atualizada-2020.pdf/view 

 

Para haver um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento apropriado, 

devem-se estabelecer um escopo, um contexto e um critério. É a personalização do 

processo. A organização deve considerar os objetivos e as decisões que precisam ser 

tomadas, os resultados esperados, as ferramentas e os recursos metodológicos 

apropriados, as responsabilidades, os registros e a relação com outros projetos, 

processos e atividades (ABNT, 2018). Sobre os termos relativos ao contexto a ABNT 

ISO Guia 73:2009, o processo de gestão de riscos deve ocorrer a partir do ambiente 

no qual a organização determina e obtém seus objetivos e compreender os contextos 

interno e externo em que atua. Isso é parte relevante da personalização do processo 

de gestão de riscos. Os ambientes social, cultural, legal, político, regulatório, 

financeiro, econômico, natural, competitivo e tecnológico podem ser considerados 

como o contexto externo (ABNT, 2009). O ambiente interno da organização é 

composto por diversos fatores, tais como: governança, estrutura organizacional, 

funções desempenhadas e responsabilidades, políticas, objetivos e estratégias 

adotadas, capacidades compreendidas em termos de recursos e conhecimento, 
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sistemas de informação,  fluxos de informação e processos de tomada de decisão, 

relação com as partes interessadas internas e suas percepções e valores, cultura da 

organização, normas e diretrizes e forma e extensão das relações contratuais, como 

orienta a norma ABNT ISO Guia 73:2009. (ABNT, 2009).  

 

Ademais, estudos de Jeunon, Oliveira Junior, Duarte e Guimaraes (2020) relatam 

após um estudo de caso em uma empresa mantida em confidencialidade, a qual o 

processo de implantação do Lean resultou em uma ampla reorganização na estrutura 

de gestão organizacional, iniciou-se, na empresa, a disseminação da cultura de 

melhoria contínua internamente. O primeiro passo, ainda incipiente, para 

implementação do Lean Thinking foi a coleta de sugestões por parte dos 

colaboradores das áreas, que teve por objetivo registrar os problemas existentes sob 

aspectos operacionais e humanos. 

 

2.2.2.2 O critério de risco 

 

O critério de risco envolve os termos de referência contra os quais a significância de 

um risco é avaliada. Baseia-se nos objetivos organizacionais e nos contextos externo 

e interno, podendo derivar-se de normas, leis, políticas e outros requisitos (ABNT, 

2009).  

 

A Tabela 9 exemplifica os critérios e os objetivos contemplados na norma ABNT ISO 

Guia 73:2009. 

 

Tabela 9 
Critérios e objetivos nos moldes da norma ABNT ISO Guia 73:2009 

Critério Objetivos 

Perda ou restrição da 
produção 

Maximizar o valor dos ativos; 
Aumentar a produção de forma sustentável; 
Alcançar metas e custos anuais de produção. 

Integridade das 
instalações 

Minimizar a interrupção das instalações; 
Manter as condições e o desempenho dos ativos e sistemas. 

Desempenho do projeto 

Estratégia de custo eficaz (rentável); 
Entidades operacionais que estão envolvidas;  
Implementação e operação das instalações do projeto em ocasião 
oportuna; 
Prazo, custo e desempenho relacionados ao orçamento. 

continua 
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conclusão 

Critério Objetivos 

Impactos financeiros 

Redução de 10% nos custos de fornecimento; 
Otimização dos custos de capital; 
Melhoria nos custos operacionais; 
Nenhuma perda, nenhum aumento de custos ou custos adicionais. 

Empregados 

Baixa rotatividade de pessoal, aumento das habilidades  e experiências; 
Desempenho ambiental e de segurança no trabalho; 
Minimizar riscos ambientais e de segurança e saúde durante a 
construção. 

Saúde e segurança do 
trabalho 

Desempenho de saúde e segurança no trabalho; 
Minimizar riscos de saúde e segurança durante a construção; 
Nenhum ferimento, morte ou problema de saúde a longo prazo. 

Meio ambiente e 
comunidade 

Desempenho ambiental e da comunidade; 
Minimizar riscos ambientais e da comunidade durante a construção; 
Nenhuma emissão no meio ambiente ou indignação pública. 

Imagem e reputação 
Desempenho excelente; 
Apoio e confiança dos acionistas e do público em geral. 

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 2018. 

 

Os critérios de risco devem ser estabelecidos no início do processo de avaliação de 

riscos. No entanto, estes são dinâmicos, e por isso devem ser continuamente 

analisados e alterados quando necessário (ABNT, 2018).  

 

A norma delineia os cuidados que a organização deve ter em relação aos critérios de 

risco, a saber: 

➢ Especificar a quantidade e o tipo de risco que pode ou não assumir em 
relação aos objetivos; 

➢ Estabelecer critérios para avaliar a significância do risco e apoiar os 
processos de tomada de decisão;  

➢ Cuidar para que os critérios de riscos sejam alinhados à estrutura de 
gestão de riscos e sejam personalizados para o propósito específico e 
o escopo da atividade em consideração;  

➢ Atentar para que os critérios de risco reflitam valores, objetivos e 
recursos da organização e sejam consistentes com as políticas e 
declarações sobre gestão de riscos; e 

➢ Estabelecer os critérios de riscos, levando em consideração as 
obrigações da organização e os pontos de vista das partes 
interessadas. 

 

Aspectos como natureza e tipo de incerteza, consequências e probabilidades que 

serão definidas e medidas, fatores relacionados ao tempo, consistência no uso de 

medidas, forma com que será determinado o nível de risco, combinações e sequência 

de múltiplos riscos e capacidade da organização devem ser levados em consideração 
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para estabelecer os critérios de risco (ABNT, 2018). No que compete aos riscos 

ocupacionais, ao estabelecer o critério de risco, é preciso levar em consideração as 

leis, normas e demais diretrizes relacionadas à saúde e segurança do trabalho. 

Portanto, o processo de identificação de perigos e de avaliação de riscos deve 

considerar o disposto no arcabouço legal (Brasil, 2020). 

 

2.2.2.3 Processo de avaliação de riscos 

 

Trata-se de um processo global, que envolve as etapas de identificação de riscos, 

análise de riscos e avaliação de riscos. Deve ser conduzido de forma sistemática, 

iterativa e colaborativa, com base em conhecimento e nos pontos de vista das partes 

interessadas. É importante utilizar a melhor informação disponível, complementada 

por investigação adicional (ABNT, 2018). 

 

A etapa de identificação de riscos é um processo de busca, reconhecimento e 

descrição de riscos. Envolve a identificação das fontes de risco, eventos e suas 

causas e consequências potenciais. Pode envolver dados históricos, análises 

teóricas, opiniões de pessoas informadas e especialistas e as necessidades das 

partes interessadas (ABNT, 2009). O objetivo da identificação de riscos é encontrar, 

reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização 

alcance seus objetivos. Informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são 

importantes nesta etapa do processo (ABNT, 2018). 

 

Galante (2015) explica que a identificação de risco é a primeira etapa do processo de 

avaliação de riscos, na qual os riscos potenciais são apontados e extrapolados, a partir 

da análise de cenários e do reconhecimento de potenciais fontes geradoras, como, 

máquinas, equipamentos, ferramentas, processos, industriais, combustíveis e 

substâncias químicas. Trata-se de um processo que se utiliza de questionários 

próprios, exame de manuais, instruções e outros documentos da organização e visitas 

às instalações (Galante, 2015). 

 

A Portaria 6.730, 2020, estabelece que o levantamento preliminar de perigos deve ser 

realizado antes do funcionamento do estabelecimento, das instalações, das atividades 

ou dos processos de trabalho. Pode estar contemplado na identificação de perigos e 
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deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a 

identificação das fontes ou circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores 

sujeitos aos riscos (Brasil, 2020).  

 

Cicco (2018) recomenda a utilização de um processo sistemático orientado para criar 

uma listagem ampla de riscos. Para tal, deve iniciar-se com o estabelecimento do 

contexto. Para comprovar que os riscos foram identificados de maneira adequada, é 

importante proceder com o processo, projeto ou atividade de maneira estruturada. Tal 

conduta auxilia na transmissão da certeza de que o processo de identificação seja 

pleno e de que problemas significativos não passarão despercebidos. 

 

A Tabela 10 apresenta o detalhamento de um roteiro para identificar riscos. 

 
Tabela 10 
Roteiro para identificar riscos 
Perguntas para Identificação de Riscos 

1. Qual é o perigo (fonte de riscos)? 
2. O que poderia ocorrer que pudesse: 
 (a) aumentar ou diminuir a consecução eficaz dos objetivos 

(b) tornar a consecução dos objetivos mais ou menos eficiente 
(c) fazer com que as partes interessadas tomem atitudes que possam influenciar a consecução dos 

objetivos 
(d) gerar benefícios adicionais 

3. Qual seriam os efeitos nos objetivos? 

4. Quando, onde, por que e qual a probabilidade de esses riscos se materializarem? 

5. Quem poderia estar envolvido ou sofrer impactos? 

6. Que controles existem atualmente para tratar esse risco? 

7. O que poderia fazer com que o controle não tivesse o efeito desejado sobre o risco? 

Questões gerais a serem consideradas após análise crítica 

1. Qual é o perigo da fonte de riscos? 

2. O que poderia ocorrer que pudesse ser fonte de risco? 

1. As informações são confiáveis? 

2. Estamos seguros de que a lista de riscos (se for o caso) é abrangente? 

3. Há a necessidade de pesquisa adicional sobre riscos específicos? 

4. Os objetivos e o escopo foram cobertos adequadamente? 

5. O processo de identificação de riscos envolveu as pessoas adequadas? 

6. Quão confiantes estamos de que a lista de riscos (se for o caso) é abrangente? 

Questões gerais a serem consideradas após a análise crítica 

1. Experiência local ou internacional 

2. Opinião de um perito 

3. Entrevistas estruturadas 

4. Discussões dirigidas em grupo 

5. Planos estratégicos e de negócios que incluem a análise SWOT e a avaliação ambiental. 

6. Relatórios de solicitação de pagamento de seguro 

7. Relatórios pós-eventos 

8. Experiência pessoal ou experiência organizacional anterior 

continua 
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conclusão 

Questões gerais a serem consideradas após a análise crítica 

9. Resultados e relatos de auditorias, inspeções e visitas 

10.  Pesquisas e questionários 

11. Listas de verificação 

12. Registros históricos, banco de dados de incidentes e acidentes e análise de falhas e registros 
anteriores, se houver 

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 2018. 

 

A organização pode usar uma variedade de técnicas para identificar riscos capazes 

de afetar um ou mais objetivos (ISO, 2018). Segundo a ISO 45001:2018, a 

organização deve estabelecer, implementar e manter um processo de identificação de 

riscos que seja proativo e contínuo.  

 

A Tabela 11 compara as abordagens da ABNT NBR ISO 31000:2018 e da ABNT NBR 

ISO 45001:2018, considerando os fatores para identificação de risco.  

 
Tabela 11 
Quadro comparativo – Fatores a serem considerados na identificação de riscos 

ABNT NBR ISO 31.000:2018 ABNT NBR ISO 45.001:2018 

Fontes tangíveis e intangíveis de risco 
Como o trabalho é realizado – fatores sociais, liderança e 
cultura da organização. 

Causas e eventos 

Atividades e situações de rotina e não rotineira, incluindo 
perigos provenientes de: equipamentos, máquinas, 
substâncias, materiais, condições físicas do local, projetos 
de produtos e serviços, pesquisas, ensaios, 
desenvolvimento, produção, montagem, construção, 
manutenção, disposição, fatores humanos, entrega de 
serviços e como o trabalho é realizado. 

Ameaças e oportunidades Histórico estatístico de incidentes com estudos de causa 

Vulnerabilidades e capacidades Cenários potenciais de emergência 

Mudanças nos contextos externo e 
interno 

Públicos, interno e externo (vizinhança ou aqueles que 
estão externos sob o comando da organização) 

Indicadores de riscos emergenciais 

Gestão de mudanças operacionais e do conhecimento e 
informação que possam impactar a SSO 

Natureza e valor dos ativos e recursos 

Consequências e seus impactos nos 
objetivos 
Limitações de conhecimento e de 
confiabilidade das informações 

Fatores temporais 

Vieses, hipóteses e crenças dos 
envolvidos 

Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018). ABNT NBR ISO 31000:2018 – 
gestão de riscos e ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. 
São Paulo. 2018. 
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Torna-se imprescindível que os envolvidos na identificação de riscos conheçam as 

particularidades descritas do estudo de riscos. Identificar riscos também pode 

demandar pensamento criativo e experiência pertinente. As equipes possibilitam o 

acúmulo de experiências. O envolvimento dos participantes e a responsabilidade em 

relação ao processo de gestão de riscos favorecem que sejam considerados riscos 

para diferentes partes interessadas (Cicco, 2018). 

 

Análise de riscos é o processo voltado para esclarecer a natureza do risco e 

determinar o nível de risco. Fornece a base para a avaliação de riscos e para a tomada 

de decisões sobre o tratamento de riscos, incluindo a estimativa de riscos (ABNT, 

2009). Envolve a consideração detalhada das incertezas, fontes de riscos, 

consequências, probabilidades, eventos, cenários, controles e sua eficácia. Um 

evento pode ter múltiplas causas e consequências, bem como afetar múltiplos 

objetivos. Pode ser realizada com vários graus de detalhamento e complexidade, 

dependendo do propósito da análise, da disponibilidade e confiabilidade da 

informação e dos recursos disponíveis. A técnica de análise pode ser qualitativa, 

quantitativa ou uma combinação de ambas, dependendo das circunstâncias e do uso 

pretendido (ABNT, 2018). 

 

A fase de análise de riscos tem por propósito promover o entendimento do nível de 

risco e de sua natureza, auxiliando na definição de prioridades e opções de tratamento 

aos riscos identificados. Assim, é possível saber qual a chance e ou probabilidade de 

os riscos virem a ocorrer e dimensionar seus respectivos impactos nos processos 

organizacionais (Brasiliano, 2016). Trata-se da etapa do processo de gestão de riscos 

que subsidia a etapa de avaliação. É na análise de riscos que os riscos identificados 

são discutidos, criticados e entendidos. Esta etapa se caracteriza como um processo 

sistemático de discussões e de busca de informações para esclarecer a natureza do 

risco e deduzir seu nível. Analisar um risco é discutir todas as possibilidades de 

ocorrência de acidentes, na tentativa de evitar que ele aconteça (Brasil, 2020). 

 

Segundo Cicco (2018) a opção pela metodologia de análise será influenciada pelo 

contexto, objetivos e recursos disponíveis. Determinados riscos podem demandar 

investigação mais precisa. As razões para uma análise precisam de riscos vão 

depender de sua natureza, quantitativa ou qualitativa, a saber: 
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➢ Obter mais informações sobre consequências ou probabilidades, para 

que a decisão sobre prioridades seja tomada com base em informações 

e dados, e não em suposições; 

➢ Melhorar o entendimento que se tem dos riscos e de suas causas, para 

que os planos de tratamento possam ser direcionados para as causas 

reais – e não superficiais – do problema; 

➢ Fazer uma análise mais aprofundada, quando os critérios para a tomada 

de decisão assim exigir (geralmente, isso ocorre quando os critérios 

para a tomada de decisão são expressos quantitativamente); 

➢ Auxiliar as pessoas a escolherem uma entre várias opções quando cada 

uma delas tiver custos e benefícios diferentes, derivadas de 

oportunidades e ameaças potenciais; 

➢ Fazer com que as pessoas que devem operar com riscos compreendam 

melhor esses riscos; ou 

➢ Fazer com que os riscos residuais sejam compreendidos após terem 

sido aplicadas as estratégias de tratamento. 

 

Os métodos utilizados na análise de riscos podem ser qualitativos, semiquantitativos 

ou quantitativos. O grau de particularidade requisitado obedece ao uso em particular, 

à disposição de dados fidedignos e às demandas de tomada de decisão da 

organização. Determinados métodos e o nível de detalhe da análise podem ser 

ditados pela legislação (ABNT, 2012). 

 

Análise qualitativa – estabelece consequência, probabilidade e nível de risco por 

grau de significância, tais como, baixo, médio e alto, consegue associar consequência 

e probabilidade e estima o nível de risco consequente em comparação com os critérios 

qualitativos (ABNT, 2012). 

 

Para Cicco (2018), a análise qualitativa utiliza a descrição, em vez de meios 

numéricos, para definir o nível de risco, podendo incluir o fornecimento de informações 

descritivas sobre a natureza das consequências. Essas informações podem ser 

aglomeradas e sintetizadas em um único termo capaz de descrever a probabilidade e 

a consequência, para serem empregadas em uma tabela de classificação de riscos. 

Todavia, é prudente registrar as informações subentendidas nas quais serviram de 
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fundamento para a classificação. Tal registro tem por objetivo auxiliar os responsáveis 

pela tomada de decisão e prover o alicerce para suas conclusões. A análise qualitativa 

pode ser utilizada em: 

 

I. Situações em que a precisão quantitativa não é necessária; 

II. Situações em que é necessária uma avaliação preliminar de riscos, 

ação que antecede uma análise mais aprofundada; 

III. Situações em que o nível de risco não justifica o tempo e os recursos a 

serem demandados para a execução de uma análise numérica;  

IV. Situações de indisponibilidade e/ou inadequações de bases numéricas 

para uma análise quantitativa. 

 

A avaliação de risco qualitativa se aplica especialmente de forma preliminar a outros 

métodos de análise e avaliação. Ainda que sejam enquadradas como qualitativas, 

algumas ferramentas são, na realidade, pseudoquantitativas, pois formam um Risk 

assessement code (RAC), que permite comparar e apurar diversos riscos entre si, 

assumindo que todos tenham sido avaliados, utilizando-se os mesmos critérios. A 

ferramenta mais utilizada neste contexto qualitativo é a APR, ou Análise Preliminar de 

riscos (Galante, 2015). 

 

Análise semiquantitativa e quantitativa – a análise semiquantitativa faz uso de 

escalas de classificação numérica para consequência e probabilidade e as combina 

para criar um nível de risco por meio de uma fórmula. As escalas podem ser lineares 

ou logarítmicas, ter alguma outra relação e as fórmulas empregadas e variar. Já a 

análise quantitativa estima valores para consequências e suas probabilidades e gera 

grandezas numéricas do nível de risco em unidades individualizadas previamente 

determinadas quando se desenvolveu o contexto (BRASIL, 2012). A análise 

quantitativa integral nem sempre pode ser passível de execução, devido à escassez 

de informações sobre o processo, sistema ou atividade em execução, à ausência de 

dados, à intervenção dos fatores humanos, dentre outros, ou ao fato de a aplicação 

da análise quantitativa não ser adequada. Dessa forma, a classificação comparativa 

semiquantitativa e a classificação qualitativa de riscos, desde que realizadas por 

especialistas, experientes em suas respectivas áreas de atuação, podem ser eficazes 

(BRASIL, 2012). O nível de risco pode ser dimensionado mediante o uso de método 

quantitativo em cenários nos quais as consequências e a probabilidade de ocorrência 
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possam ser quantificadas. Em várias circunstâncias, métodos relativamente objetivos 

são utilizados de maneira efetiva, embora eventualmente seja indispensável a 

aplicação de técnicas mais sofisticadas. Porém, mesmo técnicas quantitativas 

refinadas possuem fragilidades (Cicco, 2018). Sobre as medições e escalas, Cicco 

(2018) afirma que, independentemente do tipo de análise adotada, será necessário 

medir, de alguma forma, as consequências e a probabilidade. A escolha do tipo de 

escala a ser empregada para realizar tal medição resulta da natureza e amplitude das 

consequências e do nível de domínio e variabilidade da probabilidade. É 

imprescindível que sejam compreendidas as escalas escolhidas, as limitações e os 

níveis de liberdade.  

 

A Tabela 12 exemplifica os tipos de escalas de medição. 

 

Tabela 12 
Tipos de escala de medição 

Tipo de  
escala 

Descrição 
Limitações/Graus de 

liberdade 
Exemplo de 

risco 
Explicação 
conceitual 

Nominal 
Designa dados 
em categoria. 

Não pode ser realizada 
nenhuma operação 

matemática. 

Listas de 
classificações de 
padrões culturais, 
uso da terra etc. 

Calor, cor, 
textura. 

Ordinal 

Escalas 
comparativas 

podem ser 
avaliadas como 
mais ou menos  

Sem medidas da 
magnitude absoluta, 

somente relativa. Adição é 
arbitrária na ausência de 

pontos zero. 

Categorias tais 
como Alto, Médio, 
Baixo ou 1, 2, 3, 
4, 5, em que o 
valor numérico 

não está 
relacionado ao 

valor de 
quantidade. 

Frio, morno, 
quente. 

Intervalo 

Intervalos 
quantitativos 

entre unidades 
de medida são 

constantes (10 é 
superior a 9 

como 2 é 
superior a 1). 

Pode integrar / adicionar / 
subtrair / multiplicar por 
uma constante somente. 
Amalgamação possível 
somente se definidos 

pontos iguais em todas as 
escalas. 

Uma escala tal 
como 1, 2, 3 ... 9, 

10, em que o 
valor numérico 

tem algum 
significado, mas o 

ponto zero é 
arbitrário. 

10º de 
temperatura; 20º 
de temperatura; 

30º de 
temperatura 
(mas o ponto 

inicial [0º] não é 
definido). 

Proporção 

Quantitativa. 
Semelhante à 

escala por 
intervalo, mas 

com ponto 
inicial definido 

ou não 
arbitrário. 

Mede a magnitude, e não a 
significância. Pode ser 

combinada 
matematicamente, contanto 
que as unidades sejam as 
mesmas, ou seja, aplicada 
com conversão adequada. 

Uma medida do 
efeito em que o 

ponto zero é 
definido como 

sem efeito. 

10ºC, 100ºC 
(ponto inicial = 
0º = ponto de 
congelação). 

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 
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Cicco (2018) aponta que as técnicas de análise possibilitam apresentar os níveis de 

risco pela combinação de dois elementos: consequências e probabilidade. A relação 

entre eles depende de muitos fatores, que, por sua vez, retratam a exata natureza do 

risco e a forma como ele é compreendido. Quando se aplicam valores humanos, a 

combinação entre os elementos pode não ser linear ou, até mesmo, descontínua 

(Cicco, 2018).   

 

A Tabela 13 descreve as maneiras possíveis para dimensionar o nível de risco. 

 

Tabela 13 
Nível de risco 

Descrição  Fórmula 

O nível de risco expresso em sua forma mais 
simples. 

 Nível de risco = função da 
(probabilidade e consequências) 

Considerando que o nível de risco é proporcional 
a cada um de seus dois elementos (probabilidade 
e consequência), a função nível de risco será um 
produto. 

 
Nível de risco = probabilidade X 
consequência (NR = P x C) 

Em determinadas situações é possível que a 
relação entre os dois elementos necessite incluir 
um fator de ponderação para um deles, para se 
atingir a escala relativa entre ambos, e, também, 
um operador exponencial para um ou ambos 
elementos. 

 Nível de risco = (C x fator de 
ponderação)X  x (P)y  

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

 

Em cada uma das definições mencionadas, o nível de risco, provavelmente, só será 

verdadeiro em determinada amplitude ou faixa. Em um cenário em que a frequência 

é alta ou um risco é quase certo, o nível de risco será igual à consequência em si 

(Cicco, 2018). 

 

Do mesmo modo, os resultados de consequência alta podem ser tão inaceitáveis que 

a frequência da ocorrência não seja uma questão relevante – ou seja, de uma forma 

simples, a relação entre o risco e seus elementos pode ser considerada e ilustrada 

com o uso de uma matriz simples. O número de etapas, ou divisões, em cada eixo da 

matriz é definido pelo nível de detalhes, pela natureza das medidas e do contexto, 
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pelo escopo e recursos e pelo modo como o resultado será aplicado, conforme explica 

Cicco (2018).  

 

A Figura 11 mostra um exemplo básico de uma matriz de riscos, dividida em quatro 

quadrantes. 

 

 

Figura 11 
Exemplo de uma matriz qualitativa de riscos. 
Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

 

Observa-se na matriz de riscos simples que a dimensão probabilidade dividida em 

“improvável” e “provável”; a consequência, em “menor” e “maior”; e os quadrantes, 

“baixo”, “médio” e “alto”. 

 

A Figura 12 apresenta uma abordagem semelhante utilizada para ilustrar uma 

ferramenta de análise semiquantitativa. 
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Figura 12 
Exemplo de uma matriz semiquantitativa de riscos. 
Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

 

Nessa matriz, adotam-se valores para as escalas de frequência e consequência. Na 

análise semiquantitativa, é importante que sejam consideradas as limitações dos tipos 

de escala escolhidos para assegurar que a utilização tenha validade. Embora as 

escalas ordinais sejam habitualmente utilizadas, as manipulações que podem ser 

realizadas apresentam limitações. (Cicco, 2018). 

 
De outro lado, o uso de escalas de proporção possibilita a aplicação da maioria das 

operações matemáticas, considerando que sejam utilizadas unidades e conversões 

adequadas (Cicco, 2018).  

 

Se a relação de risco for considerada como produto dos dois componentes 

(probabilidade e consequências), uma linha de risco contínua não se apresenta no 

diagrama, a menos que sejam aplicadas escalas logarítmicas. Quando se utiliza 

expressão matemática simples para exprimi-las, não é necessário o diagrama (Cicco, 

2018).  

 
Para Cicco (2018), do ponto de vista conceitual, a forma mais simples de análise 

quantitativa é semelhante à análise semiquantitativa, mas com o uso e a manipulação 

mais rígida dos valores que representam os dois componentes do risco. A aplicação 
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de qualquer escala que não seja a de proporção, normalmente, não é válida. No 

entanto, mesmo quando os valores são relativamente simples de definir, pode ser 

necessário ter alguma tolerância (geralmente, na forma de peso ou outro fator ou 

função matemática), para levar em consideração o valor humano, ou a utilidade de 

determinada consequência, ou a percepção da probabilidade. Quando se realiza uma 

análise quantitativa, as unidades de medida deveriam sempre ser estabelecidas 

(Cicco, 2018).  

 
A Figura 13 ilustra uma matriz quantitativa de riscos. 

 

Figura 13 
Exemplo de uma matriz quantitativa de riscos. 
Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

Essa fase da pesquisa apresenta os contextos da classificação das tabelas de 

probabilidades e consequências e sua relação com os objetivos e as atividades da 

gestão de riscos. 

 

As tabelas de probabilidades e consequências são empregadas com o objetivo de 

descrever as escalas de classificação. Para que ocorra o devido entendimento de sua 

definição, devem ser pertinentes os objetivos específicos e o contexto da atividade de 

gestão de riscos (Cicco, 2018). A ABNT ISO Guia 73:2009 preconiza consequências. 

Por exemplo, o resultado de um evento que afeta os objetivos pode estar correto ou 

incorreto; e ter efeitos positivos ou negativos sobre os objetivos pode ser expresso 

qualitativamente ou quantitativamente e pode desencadear reações em cadeia 

(ABNT, 2009). De acordo com a ABNT (2009), nas situações em que uma tabela 

descreve tipos diferentes de consequências ou quando o mesmo descritor é utilizado 

para um determinado nível, será inferida uma equivalência entre cada consequência.  

 

A Tabela 14 exemplifica diversas consequências de riscos corporativos. 



65 

 

Tabela 14 
Nível de risco 

Nível  
de 

gravidade 

Tipos de consequências 

Redu-
ção 
dos 

lucros 

Saúde e 
Segurança 

Meio 
ambiente 

Herança socio- 
cultural 

Comunidade/ 
governo/reputa

-ção/mídia 
Jurídico 

5 

US$ 
10M- 
US$ 
100M 

Diversas 
mortes ou 
efeitos 
Irreversveis 
significativos 
em mais de 50 
pessoas. 

Dano 
ambiental 
de funções 
do 
ecossiste-
ma muito 
grave e de 
longo 
prazo. 

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
-------------------- 

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
-------------------- 

Processos e 
multas 
significativas. 
Litígios muito 
sérios, incluindo 
ações de 
classes. 

4 

US$ 
1M- 
US$ 
10M 

Uma morte 
e/ou 
incapacidade 
permanante 
total (>30%) 
em uma ou 
mais pessoas. 

Questões 
sociais sérias e 
continuas. 
Dano 
significativo 
em estruturas/ 
itens de 
significância 
cultural. 

Protesto sério 
do público ou 
da mídia (de 
reprcurssão 
internacional). 

Descumprimen-
to sério de uma 
regulamentação 
e litígio maior. 

3 

US$ 
100 
000- 
US$ 
1M 

Incapacidade 
ou deficiência 
permanente 
parcial em 
uma pessoa 
ou mais 
pessoas. 

Efeitos 
ambientais 
graves de 
médio 
prazo. 

Repercussão 
nacional 
negativo 
perante a 
mídia/público/
ONGs. 

Descumprimen-
to sério de uma 
regulamentação, 
com 
investigação ou 
relato para 
autoridades, 
com possíveis 
processo e/ou 
multa 
moderada. 

2 

US$ 
10 
000- 
US$ 
100 
000 

Incapacidade 
temporária 
com 
hospitalização. 

Efeitos 
moderados 
de curto 
prazo, mas 
que não 
afetam as 
funções do 
ecossiste-
ma. 

Questões 
sociais 
contínuas. 
Dano 
permanente a 
itens de 
significância 
cultural. 

Repercussão 
na mídia e/ou 
maior 
preocupação 
da 
comunidade 
local. Críticas 
de ONGs. 

Questões 
jurídicas 
menores, 
pequenas não 
conformidades e 
violações a 
regulamentações. 

1 
US$ 
10 000 

Não há 
necessidade 
de tratamento 
médico. 

Efeitos 
menores na 
biologia do 
meio 
ambiente. 

Impactos 
menores de 
médio prazo 
na população 
local. Em 
grande parte, 
recuperável. 

Pequena 
repercussão 
pública total ou 
pequenas 
reclamações 
ou 
atendimentos 
médicos. 

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

 

Caso não seja verdadeiro, será necessário utilizar tabelas e descritores distintos, pois, 

quando se busca a equivalência, são necessários cuidados capazes de garantir que 

isso seja defensável. Quando possível, convém obter a concordância dos envolvidos 

(Cicco, 2018). 
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O modelo qualitativo simples denominado como escala de consequências, pode ser 

aplicado em um cenário com critérios relacionados a saúde e segurança, está 

exemplificado na Tabela 15.  

 

Tabela 15 
Escala de consequências da saúde e segurança do trabalho 

Escala  Consequência 

1 Doença, ferimento que requer primeiros socorros ou nenhum tratamento 

2 Tratamento médico 

3 Ferimento sério com hospitalização – uma pessoa afetada 

4 Fatalidade ou invalidez permanente de uma pessoa 

5 Múltiplas mortes 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador.  

 

A exemplificação apresentada nessa escala de consequências relacionadas à saúde 

e segurança do trabalho parte de um pequeno dano considerado (1) até (5), 

representando como dano “múltiplos óbitos”. Assim, analisar a frequência de 

ocorrência de um risco é determinar a continuidade de causas e efeitos, para, numa 

etapa seguinte, quantificar a probabilidade de cada uma. Ao conjunto de técnicas que 

investigam a frequência de ocorrências de um risco dá-se o nome usual de “análises 

das probabilidades de segurança”, ou “APS”. No conjunto de APS, existem diversas 

técnicas com as respectivas particularidades, segundo os teóricos Shuller et al., 

Kallela et al., Hori et al., Imura, Kaji e Maruyama, (1997; 2006; 1996; 1994, como 

citado em Galante, 2015). O autor reforça que tais estudos, mediante o uso de árvore, 

são métodos que podem ser desenvolvidas com base em uma abordagem qualitativa 

ou quantitativa (Galante 2015) 

 

Do ponto de vista qualitativo, o que se pretende é estruturar a sequência de eventos 

(causas e efeitos), por meio da relação do agrupamento de falhas que deram causa 

ao evento indesejado (risco). A abordagem qualitativa pode ser inteiramente 

especificada, tornando-se quantitativa. Tal especificação ocorre mediante a adoção 

de valores de probabilidade e frequência de ocorrência de eventos-raiz (aqueles que 

não podem ser decompostos em causas, sendo eles próprios os causadores de si 

mesmos) e a medição da probabilidade da efetivação do risco, por meio de 

matemática booleana. Esses valores podem ser definidos com o uso de tratamento 

pontual ou estocástico (Galante, 2015). 
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O termo probabilidade como a chance de algo acontecer, não importando se de forma 

definida, medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou 

quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos é 

definido pela ABNT ISO 31000:2018. Para a norma, a frequência é o número de 

eventos ou resultados por unidade de tempo definida. Pode ser aplicada a eventos 

passados ou a potenciais eventos futuros, em que eles podem ser usados como uma 

medida de probabilidade (ABNT, 2018). 

 

A Tabela 16 expõe exemplos sobre os níveis de probabilidade. 

 

Tabela 16 
Escala de probabilidade  – exemplos 

Nível Descritor Descrição 
Frequência indicativa 

(expectativa de ocorrência) 

A Quase certo O evento ocorrerá anualmente. Uma vez ao ano ou mais. 

B Provável 
O evento ocorrerá diversas vezes em sua vida 
profissional. 

Uma vez a cada três anos. 

C Possível 
O evento poderá ocorrer uma vez em sua vida 
profissional. 

Uma vez a cada dez anos. 

D Improvável 
O evento ocorre em algum lugar de vez em 
quando. 

Uma vez a cada trinta anos. 

E Raro 
Sabe-se que algo semelhante ocorreu em outro 
lugar. 

Uma vez a cada 100 anos. 

F Muito raro A ocorrência do evento é desconhecida. Uma vez a cada 1000 anos. 

G 
Quase 

impossível 
Teoricamente possível, mas não se espera que o 
evento ocorra. 

Uma vez a cada 1000 anos. 

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 
 

É necessário elaborar escalas para atender às particularidades de cada estudo. Os 

exemplos de escalas de probabilidades explicitados abrangem as frequências de, 

aproximadamente, anual para uma em 10.000 anos. Para facilitar o entendimento e o 

estudo, as colunas “Descritor” e “Descrição” auxiliam nas previsões.  

 

Um dos exemplos de escala de probabilidade é o de frequência (expectativa de 

ocorrência): 
 

➢ Esperada muitas vezes ao ano. 

➢ Esperada em torno de uma vez por ano. 

➢ Esperada entre uma vez por ano e uma vez a cada 10 anos. 

➢ Esperada entre uma vez a cada 10 anos e uma vez a cada 100 anos 

(possivelmente, uma ou duas vezes na vida de uma empresa/planta). 

➢ Esperada entre uma vez a cada 100 anos e uma vez a cada 1000 anos 

(não se espera que ocorra na vida de uma empresa/planta). 
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É possível observar exemplos de frequência que parte de “esperada muitas vezes ao 

ano” até “esperada entre uma vez a cada 100 anos” e “uma vez a cada 1000 anos”. 

No entanto, quando se elabora a classificação de uma frequência, deve-se atentar 

para o alcance de tempo adequado à situação analisada, pois a quantidade de 

eventos em determinado período dependerá de vários fatores. A compreensão das 

escalas indicativas de frequência, como as explicitadas, deveria transparecer o 

escopo definido no contexto e ser considerada por todo o estudo. A probabilidade de 

ganho ou perda pode ser considerada uma função tanto da exposição à fonte de risco 

(perigo) quanto da probabilidade de ocorrência do resultado. Esses dois elementos 

podem ser analisados e avaliados em separado. Por exemplo, em saúde e segurança 

do trabalho, podem-se considerar a exposição a um risco químico e a probabilidade 

de ocorrência do dano após a exposição. Técnicas de engenharia de segurança de 

sistemas, como a análise de árvore de falhas, podem ser utilizadas para analisar as 

probabilidades em mais detalhes (Cicco, 2018). 

 

O nível de risco é a magnitude de um risco, expresso em termos da combinação das 

consequências e de suas probabilidades (ABNT Guia ISO 73:2009). Após a 

finalização da etapa para determinar a criticidade de cada risco, deve-se dimensionar 

o nível do risco do processo e/ou área. Trata-se de um índice que deve ser 

dimensionado sempre que ocorrer a avaliação de riscos, possibilitando mensurar o 

grau de riscos dos processos ou das áreas analisadas, visando facilitar o 

monitoramento e o acompanhamento da evolução dos riscos (Brasiliano, 2016). 

 

A forma como o nível de risco é descrita dependerá do tipo de análise realizada. A 

abordagem qualitativa somente pode descrever os riscos de maneira qualitativa, e 

isso, normalmente, é feito com termos descritivos. A análise quantitativa pode, de 

outro lado, gerar um número, dado ou valor único ou um conjunto de dados 

detalhados. Quando isso ocorrer, convém tomar cuidado para garantir que as 

unidades de risco sejam definidas e compreendidas. Convém dedicar atenção 

especial à análise quantitativa quando se examinam as consequências que são 

intangíveis ou difíceis de quantificar, tais como, efeitos no meio ambiente ou na 

segurança ou a reputação da organização (Cicco, 2018). As hipóteses e seus 

impactos, bem como seu nível de certeza, também precisam ser definidos.  

 



69 

 

A Tabela 17 exemplifica uma classificação de probabilidades e consequências. 

 

Tabela 17 
Combinação entre nível de consequências e probabilidades – exemplos 

Nível de  
probabilidade 

Classificação das consequências 

I II III IV V 

A Médio Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

B Médio Médio Alto Alto Muito Alto 
C Baixo Médio Alto Alto Alto 
D Baixo Baixo Médio Médio Alto 
E Baixo Baixo Médio Médio Alto 

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

 

O processo e os descritores que podem ser utilizados para combinar o nível das 

consequências com o nível de probabilidade, com o objetivo de determinar o nível de 

risco. O número de categorias de risco definidas em uma tabela como essa deve 

refletir as necessidades do estudo. 

 

A Tabela 18 mostra exemplos de níveis de riscos e ações necessárias. 

 

Tabela 18 
Categorias associadas ao nível de atenção – exemplos 

Nível de risco Ação 

Risco Muito alto  
Imprescindíveis a atenção, a especificação de planos de ação e as 
responsabilidades da alta direção. 

Risco Médio 
Gestão por intermédio de monitoramento ou procedimento de resposta e 
especificação das responsabilidades da alta direção. 

Risco Baixo 
Gestão por intermédio de ações ou procedimentos de rotina. Provavelmente, 
não demanda aplicação específica de recursos. 

Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

 

Os níveis de riscos podem estar associados às ações necessárias, que vão de gestão 

por meio de procedimentos de rotinas para riscos baixos até planos de ação da alta 

direção em situações de risco muito alto.  

 

A Tabela 19 exemplifica uma matriz de saúde e segurança do trabalho. 
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Tabela 19 
Matriz quantitativa de riscos em saúde e segurança do trabalho – exemplo 

Matriz de tolerabilidade de riscos 

1 2 3 4 5 

Doença, 
ferimento 

que requer 
primeiros 

socorros ou 
nenhum 

tratamento. 

Tratamento 
médico. 

Ferimento 
sério com 

hospitaliza- 
ção – uma 

pessoa 
afetada. 

Fatalidade 
ou invalidez 
permanente 

de uma 
pessoa. 

Múltiplas 
mortes. 

A 
Esperado muitas vezes ao 
ano. 

H H I I I 

B 
Esperado em torno de uma 
vez ao ano. 

M H H I I 

C 
Esperado entre uma vez por 
ano e uma vez a cada 10 
anos. 

L M H I I 

D 

Esperado entre uma vez a 
cada 10 anos e uma vez a 
cada 100 anos 
(possivelmente uma ou duas 
vezes na vida de uma 
empresa/site). 

L L M H I 

E 

Esperado entre uma vez a 
cada 100 anos e uma vez a 
cada 1000 anos (não se 
espera que ocorra na vida de 
uma empresa/site). 

L L M H H 

Fonte: Matriz de riscos adaptada de International Organization for Standardization. ISO/IEC 
31010:2019 - Risk management — Risk assessment techniques. (2019). 

 

A matriz de tolerabilidade utiliza cores para facilitar o entendimento sobre o nível de 

risco adotado na combinação das dimensões frequência e consequência, contribuindo 

para o uso da metodologia. 

 

A Tabela 20 descreve a legenda, com observações a respeito das escalas de 

tolerabilidade. 
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Tabela 20 
Legenda da matriz quantitativa de riscos em saúde e segurança do trabalho 

Critério de tolerabilidade 

Legenda Tolerabilidade 

I 
Risco 

intolerável 

A operação (ou atividade ou tarefa) não pode ser executada. Os 
controles existentes são insuficientes. Métodos alternativos devem 
ser adotados para minimizar o risco para M ou L.  

H 
Risco  
alto 

A operação (ou atividade ou tarefa) somente pode ser executada 
mediante a realização de medidas de controle para diminuir o risco 
para M ou L.  

M 
Risco 
médio 

Controles adicionais devem ser avaliados, com a finalidade de obter-
se redução de risco. Controles adequados devem ser 
implementados.   

L Risco baixo 
Não há necessidade de medidas de controle adicionais. O 
monitoramento é necessário para certificar que os controles sejam 
mantidos.  

Fonte: Matriz de riscos. Adaptada de International Organization for Standardization. ISO/IEC 
31010:2019 - Risk management — Risk assessment techniques. (2019). 

 

Os critérios de tolerabilidade devem ser especificados pela organização. A legenda 

da matriz quantitativa de riscos em saúde e segurança do trabalho (Tabela 19) é a 

legenda dos quadrantes (resultados da combinação) da matriz quantitativa de riscos 

em saúde e segurança do trabalho-exemplo (Tabela 20). 

 

Tabela 21 
Simplificação da matriz quantitativa de riscos em saúde e segurança do trabalho 

Consequência 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 

Nº 1 2 3 4 5 

A  H H E E E 

B M H H E E 

C L M H E E 

D L L M H E 

E L L M H H 

Fonte: Matriz de riscos. Adaptada de International Organization for Standardization. ISO/IEC 
31010:2019 - Risk management — Risk assessment techniques. (2019). 

 

Em síntese, a Tabela 21 apresenta a simplificação da matriz, em que as escalas de 

frequência e consequência e os níveis de tolerabilidade são substituídas por letras e 

números. A Tabela 22 mostra outro exemplo de critério de tolerabilidade, específico 

para exposições a produtos químicos.  
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Tabela 22 
critério de tolerabilidade – exemplo 

Avaliação de risco de exposição e faixas de controle (AIHA) 

Grupos de Exposição Similar  
Controle de exposição Categoria** 

Ação recomendada / 
Banda de controle de exposição 

 0 (<1% do LEO) Nenhuma ação. 

 1 (<10% do LEO) HazCom geral 

 2 (10-50% do LEO) + HazCom específico para produtos químicos. 

 3 (50-100% do LEO) 
+ vigilância de exposição, vigilância médica e 

trabalhos práticos. 

 4 (>100% do LEO) 
+ respiradores e controles de engenharia, prática 

de trabalho e controles. 

 
5 (múltiplos de LEO; por exemplo, 
com base em fator de proteção do 

respirador. 

+ controles ou processos de engenharia 
imediatos, desligar, validar a seleção do 

respirador. 

** - Estatística de decisão de cauda superior = 90%, 95%, 99%, percentil para cada categoria de 
grupo de exposição semelhante (Similar Exposure Group) 

Fonte: Adaptada de American Industrial Hygiene Association.  Guidance for conducting control Banding 
analysis. AIHA Guideline 9, 2007. (tradução nossa) 

 

A referência apresentada foi extraída a partir de uma publicação da American 

Industrial Hygiene Association (AIHA), em que se definem as ações recomendadas, 

de acordo com o nível de exposição, a partir do Limite de Exposição Ocupacional 

(LEO) para a substância química em questão. Um fator importante neste caso é a 

aplicação de percentis de confiabilidade para apoiar a decisão.  

 

A Occupational Safety and Health Administration (OSHA), agência do Departamento 

do Trabalho dos Estados Unidos, definiu os Hazard Communication Standards 

(HAZCOM) com o objetivo de tornar a obtenção de informações sobre produtos 

químicos específicos no país. 

 

A partir dos níveis de riscos adotados pela organização e das saídas das respectivas 

avaliações, tem-se a possibilidade de visualizar os resultados diversos.  

 

A Figura 14 apresenta uma estrutura de riscos com resultados adversos, 

probabilidade e consequência. 
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Figura 14 
Estrutura de riscos com resultados adversos. 
Fonte: Adaptada de Cicco, F. (2018). Gestão de riscos – diretrizes para implementação da ABNT NBR 
ISO 31000:2018. Coleção Risk tecnologia, São Paulo. 

 

Examinam-se os resultados adversos que os riscos podem causar, considerando a 

probabilidade e a consequência nos eixos do par de ordenadas e o prognóstico de 

impactos. 

 

Os métodos de análise baseados na ISO/IEC 31010:2019 serão abordados mais 

detalhadamente adiante.  

 

A Tabela 23 fornece o entendimento da forma como os métodos geram informações 

para a análise de riscos, traçando um comparativo entre os métodos qualitativos e os 

quantitativos. 
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Tabela 23 
Métodos qualitativos e quantitativos 

Métodos qualitativos Métodos quantitativos 

Opinião de peritos e de especialistas. Análise estatística de dados históricos. 
Avaliação envolvendo grupos multidisciplinares. Análise de consequências. 
Entrevistas estruturadas e aplicação de 
questionários. 

Diagramas de influência. 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

Análise de árvores de eventos e árvores de 
falhas. 
Análise de redes. 
Simulação e modelagem computadorizada. 
Análise de custo de ciclo de vida. 
Análise numérica e estatística. 
Testes de marketing e pesquisas de mercado. 
Análise de probabilidade. 

Fonte: Adaptada da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012). ABNT NBR ISO/IEC 
31010:2012. São Paulo. 

 

Cicco (2018) recomenda doze indagações-chave para realizar a análise de um risco: 

1. Quais dos sistemas atuais podem prevenir, detectar ou reduzir as 

consequências ou probabilidades de riscos ou eventos indesejáveis? 

2. Quais dos sistemas atuais podem melhorar ou aumentar as 

consequências ou probabilidades de oportunidades de eventos 

benéficos? 

3. Quais são as consequências ou a faixa de consequências dos riscos se 

acaso eles se materializem? 

4. Qual é a probabilidade ou faixa de probabilidades de os riscos se 

materializarem? 

5. Quais fatores podem aumentar ou diminuir as probabilidades ou as 

consequências? 

6. Que fatores adicionais podem precisar ser considerados e modelados? 

7. Há limites de probabilidade e consequência além dos quais a análise 

deixará de ter validade? 

8. Quais são as limitações da análise e as hipóteses assumidas? 

9. Quão confiante você está em seu julgamento ou pesquisa, 

especificamente, em relação aos riscos de consequência alta e 

probabilidade baixa? 

10. O que causa a variabilidade, volatilidade ou incerteza? 

11. A lógica por trás dos métodos de análise é consistente? 

12. Para a análise quantitativa, pode ser utilizado algum método estatístico 

para compreender o efeito da incerteza e da variabilidade? 
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Após realizar a etapa de análise dos riscos, parte-se para a avaliação de riscos, tema 

a ser tratado a seguir. 

 

Avaliação de riscos – Trata-se do processo que compara os resultados da análise 

de riscos com os critérios de risco que determinam se o risco elou sua magnitude é 

aceitável ou tolerável. A avaliação de riscos auxilia na decisão sobre o tratamento de 

riscos (Guia ISO 73, 2009).  

 

Determinar a aplicação de ação adicional pode levar a decisões como: não fazer nada; 

considerar as opções de tratamentos de riscos; realizar análises adicionais para 

melhor compreender o risco; manter controles existentes; e reconsiderar os objetivos 

(ABNT, 2008). A norma descreve que as decisões devem levar em consideração o 

contexto mais amplo e as consequências reais e percebidas pelas partes 

interessadas, interna e externa.  

 

Cicco (2018) afirma que as decisões podem incidir no nível de risco e, também, 

basear-se em limites estabelecidos, em termos de consequências especificadas, 

probabilidade de eventos ou resultados especificados, efeito cumulativo de múltiplos 

eventos e amplitude da incerteza dos níveis de risco em determinado nível de certeza. 

 

Galante (2015) aponta a avaliação de riscos como a etapa do processo de gestão de 

riscos destinada a verificar os inúmeros riscos entre si, definir prioridades e nível de 

risco e conduzir a destinação de recursos para as medidas de controle. Para a maioria 

das ferramentas de avaliação, o risco é avaliado seguindo-se algum critério 

predeterminado e inerente àquela ferramenta. Isso possibilita comparar os riscos 

avaliados entre si e contrapô-los com os níveis de aceitabilidade (também 

preestabelecidos) para o risco. 

 

A Tabela 24 descreve os termos geralmente utilizados para definir as decisões a 

serem tomadas na avaliação de riscos. 
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Tabela 24 
Termos utilizados para dar significado às decisões tomadas na avaliação de riscos 

Métodos qualitativos Métodos quantitativos 

Atitude perante o risco 
Abordagem da organização, para avaliar e, eventualmente, buscar, reter, 
assumir ou afastar-se do risco. 

Apetite pelo risco 
Quantidade e tipo de riscos que uma organização está preparada para 
buscar, reter ou assumir. 

Tolerância ao risco 
Disposição da organização ou parte interessada em suportar o risco após 
o tratamento do risco, a fim de atingir seus objetivos. 

Aversão ao risco Atitude de afastar-se de riscos. 

Agregação de risco 
Combinação de um número de riscos dentro de um único risco, para 
desenvolver o mais completo entendimento do risco global. 

Aceitação do risco 

Decisão consciente de assumir um risco específico. Nota 1) A aceitação 
do risco pode ocorrer sem o tratamento do risco ou durante o processo 
de tratamento de riscos. Nota 2) Riscos aceitos estão sujeitos a 
monitoramento e a análise crítica. 

Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT ISO Guia 73:2009. São Paulo, 
2009. 
 

Risco tolerável – O conceito de risco tolerável foi delineado por Frank Layfield em 

1987, para quem a tolerabilidade não significa aceitabilidade. O termo se refere à 

vontade de conviver com um risco, de forma a garantir determinado benefícios e na 

confiança de que está sendo controlado adequadamente. Tolerar um risco significa 

que ele seja insignificante ou algo que possa ser ignorado, mas sim que precisa ser 

mantido sob revisão e reduzido ainda mais se e como for possível. O fato de um risco 

ser “aceitável'” também significa que, para os propósitos da vida ou do trabalho, é 

preciso estar preparado para levá-lo muito bem do jeito que está. 

 

Para Layfield (1987), embora o risco aceitável seja constantemente aplicado para 

equilibrar riscos e benefícios, ele não reflete adequadamente a relutância com a qual 

riscos e benefícios possivelmente significativos possam ser tolerados. Assim, as 

pessoas e as organizações estão dispostas a tolerar alguns riscos sob algumas 

circunstâncias para compensar benefícios específicos.  

 

A Figura 15, que ilustra a metodologia ALARP, auxilia no entendimento das três 

categorias de risco. 

 



77 

 

 

 
 

 
 
O Risco não pode ser 
justificado, exceto em 
circunstâncias 
extraordinárias. 

Tolerável apenas se a 
redução do risco for 
impraticável ou se seu 
custo for grosseiramente 
desproporcional à melhoria 
obtida. 
 
Tolerável se o custo de 
redução exceder a 
melhoria obtida. 

 

Figura 15 
Metodologia ALARP (ilustração). 
Fonte: Diagrama ALARP modificado pelo autor, a partir de International Organization for 
Standardization. ISO/IEC 31010:2019 - Risk management — Risk assessment techniques. Suiça. 2019. 
 

O método ALARP, conforme a ISO/IEC 31010:2019, é aplicado como critério de 

decisão quando um risco precisa ser tratado. É comumente usado para riscos 

relacionados à segurança. Pode ser aplicado para classificar os riscos em uma das 

três categorias: 

 

a) Uma categoria superior – os riscos com consequências adversas são 

intoleráveis, independe dos benefícios que a atividade consiga oferecer, 

e as medidas de mitigação de riscos são primordiais, qualquer que seja 

seu custo. 

b) Uma categoria de risco aceitável – a faixa inferior, na qual os riscos com 

consequências positivas ou negativas são insignificantes; 

c) Uma categoria intermediária de risco – região entre esses limites (a 

região ALARP), em que uma redução de risco adicional deve ser 

adotada se for razoavelmente praticável. Os custos e os benefícios são 

analisados e as oportunidades são equiparadas em relação às possíveis 

consequências (ABNT, 2019). 

 

Tratamento de riscos – A avaliação de riscos disponibiliza uma relação dos riscos 

que demandam tratamento. Normalmente, possuem suas próprias classificações e 
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prioridades. Implica indicar uma sequência de possibilidades para o tratamento 

desses riscos, avaliar tais possibilidades e criar e implementar planos de tratamento 

(Cicco, 2018). Trata-se de um processo capaz de modificar o risco, podendo envolver 

as ações listadas a seguir.  

 

Convém que a decisão considere a hierarquia, conforme mostra a Figura 16. 

 

Figura 16 
Hierarquia da seleção de opções de tratamento de riscos. 
Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão 
de Riscos - Diretrizes. São Paulo, 2016. 

 
Conforme a ABNT NBR ISO 31000:2018, há uma hierarquia a ser seguida na seleção 

das opções de tratamento. Parte-se da opção de evitar o risco ao decidir não iniciar 

ou continuar uma atividade que dá origem ao risco, passando por opções que vão até 

reter o risco por decisão fundamentada. O propósito do tratamento de riscos é 

selecionar e implementar opções para abordar riscos. Envolve um processo iterativo 

de formular e selecionar opções para o tratamento do risco, planejar e implementar o 

tratamento, avaliar a eficácia deste tratamento, decidir se o risco remanescente é 

aceitável e realizar tratamento adicional, se necessário (ABNT, 2018). Uma referência 

teórica importante adotada na prevenção da saúde e segurança do trabalho vem do 
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oportunidade

Mudar a fonte de risco
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fundamentada
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National Institute for Occupational Safety and Health (2015), que publicou uma 

hierarquia de controles como forma de determinar como implementar o tratamento de 

riscos voltados para a saúde e segurança ocupacional. 

 

A Figura 17 ilustra a hierarquia de controles de riscos de saúde e segurança do 

trabalho. 

 

Figura 17 
Hierarquia de controles de riscos de saúde e segurança do trabalho. 
Fonte: Adaptada de National Institute for Occupational Safety and Health- NIOSH. (2015). Hierarquia 
de controles: visão geral. Recuperado em https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html. 

 

Essa hierarquia permite expor que os mecanismos de controle na parte superior são 

potencialmente mais eficazes se comparados com aqueles da parte inferior. A partir 

dela, é possível implementar sistemas particularmente mais seguros, em que os riscos 

de doença ou lesão serão  consideravelmente reduzidos (NIOSH, 2015). 

 

A Tabela 25 mostra as características dos controles propostos pelo NIOSH (2015). 

 

Most 
effective

Loast
effective

Hierarchy of controls
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Tabela 25 
Características dos controles propostos pelo NIOSH (2015) 

Tipo de 
controle 

Características 

Eliminação  
ou substituição 

São mais eficazes. No entanto, sua implementação é mais difícil em processos 
existentes. 

Controles de 
engenharia 

Projetados para remover o perigo da fonte antes que ele entre em contato com o 
trabalhador. Podem ser altamente eficazes e, normalmente, são independentes 
das interações dos trabalhadores, para fornecer alto nível de eficiência. Podem 
apresentar custo inicial maior do que os controles administrativos e EPI. 

Controles 
administrativos 

e EPI 

Frequentemente utilizados em processos existentes nos quais os perigos não são 
particularmente bem controlados. Podem representar baixo custo relativo. No 
entanto, no longo prazo podem ficar onerosos. Além disso, mostram-se menos 
eficazes do que outras medidas. 

Fonte: Adaptada de National Institute for Occupational Safety and Health- NIOSH. (2015). Hierarquia 
de controles: visão geral. Recuperado em https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html. 

 

As ações mais efetivas para o controle dos riscos são aquelas cujo objetivo é atuar na 

eliminação e substituição do risco. Em seguida, aparecem os controles de 

engenharias. Esses dois tipos de controle, geralmente, são mais onerosos, por 

demandarem recursos financeiros mais significativos. Seguem-se as medidas 

administrativas e o uso de equipamentos de proteção individual (NIOSH, 2015). 

 

Os aspectos relacionados à fase de monitoramento e à análise crítica, fundamentais 

para a qualidade e eficácia do processo de gestão de riscos, são descritos a seguir. 

 

Monitoramento e análise crítica – O propósito do monitoramento e da análise crítica 

é assegurar e melhorar a qualidade e a eficácia da concepção, implementação e 

resultados do processo. Convém que o monitoramento e a análise crítica periódica do 

processo de gestão de riscos e seus resultados sejam parte planejada do processo 

de gestão de riscos, com responsabilidades claramente estabelecidas (ABNT, 2018). 

Por sua vez Brasiliano (2016) reforça que o monitoramento e a análise crítica devem 

ser concebidos e planejados como partes integrantes do processo da avaliação de 

riscos e devem abarcar a verificação de maneira assídua se o plano de ação proposto 

estiver sendo executado. Outro fator relevante diz respeito à evolução das condições 

de riscos identificados e analisados. Nesse aspecto em específico, deve ser 

monitorado pelo gestor de riscos, mediante o uso de indicadores nos processos 

críticos e nos processos com nível de riscos.  
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Cicco (2018) explica que o monitoramento tem por finalidade proporcionar o 

acompanhamento rotineiro do desempenho real, possibilitando comparar o 

desempenho esperado ou requerido. A análise crítica envolve a investigação periódica 

da situação atual, normalmente, com um foco específico. 

 
Na sequência, este estudo discorre sobre a importância da fase de registro e relato 

enquanto manejo das informações referentes aos resultados e do diálogo entre as 

partes interessadas. 

 
Registro e relato – A ABNT NBR ISO 31000:2018 prescreve que o processo de gestão 

de riscos e os resultados gerados a partir de seu desenvolvimento devem ser 

documentados e relatados mediante o uso de mecanismos adequados. É importante 

que as decisões de criação, retenção e manuseio de informação documentada 

considerem o uso, a sensibilidade e os contextos (interno e externo). O relato faz parte 

da governança e deve ser melhorado, para facilitar o diálogo e contribuir com o 

cumprimento de obrigações. 

 

A Figura 18 ilustra os objetivos do registro e relato. 

 

 

Figura 18 
Registro e relato – finalidades principais  
Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão 
de Riscos - Diretrizes. São Paulo, 2016. 
 

O registro e o relato possuem quatro finalidades fundamentais, que devem ser 

consideradas para que as atividades do processo de gestão de riscos ocorram de 

maneira satisfatória. 

 

 



82 

 

A Figura 19 expõe os aspectos que devem ser considerados na elaboração do relato. 

 

 

Figura 19 
Fatores a serem considerados na elaboração do relato 
Fonte: Adaptada de Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão 
de Riscos – Diretrizes. São Paulo, 2016. 

 

Na seção seguinte, descrevem-se as técnicas utilizadas no processo de avaliação de 

riscos sugeridas pela ISO/IEC 31010:2019. A referida norma oferece inúmeras 

opções, que podem ser utilizadas de acordo com a categoria, tipologia e demais 

características dos riscos a serem estudados, bem como podem ser aplicadas de 

forma combinada ou isoladamente ou, até mesmo, adaptadas para  o contexto. 

 

2.2.3 Técnicas para o processo de avaliação de riscos da ISO/IEC 31010:2019  

 

A ISO/IEC 31010:2019 oferece diversas opções de técnicas a serem utilizadas para 

melhorar a forma como a incerteza é levada em consideração e auxiliar na 

compressão do risco. As técnicas evoluíram ao longo do tempo e muitas podem ser 

usadas em uma ampla gama de situações fora de sua finalidade original. Ou seja, elas 

são adaptáveis, combináveis e aplicáveis de outras maneiras ou podem ser ampliadas 

para satisfazer necessidades atuais e futuras.  

 

A Tabela 50 (ver Anexo I) apresenta 41 técnicas disponíveis na ISO/IEC 31010:2019. 

Elas se aplicam a cada tipo de processo de avaliação de riscos, podendo ser 

fortemente aplicáveis, aplicáveis ou não aplicáveis. Outro aspecto relevante são os 

fatores que influenciam a seleção das técnicas. Ou seja, os atributos dos métodos 
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podem ser descritos em termos de: complexidade do problema, natureza e grau de 

incerteza do processo baseado na quantidade e qualidade de informações 

disponíveis, extensão de recursos demandados em termos de tempo e nível de 

conhecimento especializado, necessidade de dados ou custo e, por último, se o 

método pode fornecer uma saída quantitativa (ISO/IEC 31010:2019). 

 

A Figura 20 auxilia no entendimento sobre o uso das técnicas nas etapas do processo 

de gestão de riscos. 

 
 

 
Figura 20 
Aplicabilidade das técnicas no elemento processo de gestão de riscos 
Fonte: International Organization for Standardization. (2019). ISO/IEC 31010:2019 - Risk management 
— Risk assessment techniques. Suiça.  
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Cada uma das técnicas sugeridas pela ISO/IEC 31010:2019 é adequada para fases 

distintas do processo de gestão de riscos, de acordo com suas características. A 

ISO/IEC 31010:2019 expõe sobre a efetividade do uso das técnicas, salientando que 

este recurso didático tem por objetivo auxiliar os diversos setores e tipos de sistemas.  

 

A Figura 21 descreve a forma de abordagem da ISO/IEC 31010:2019  

 

 

Figura 21 
Formas de abordagem das técnicas de avaliação de riscos (ISO/IEC 31010:2019) 
Fonte: International Organization for Standardization. ISO/IEC 31010:2019 - Risk management — Risk 
assessment techniques. Suiça. 2019. 

 

As informações apresentam a maneira como a norma retrata cada uma das técnicas. 

Há uma breve introdução, chamada de “visão geral”, a respeito da metodologia em 

questão, um tópico específico sobre as entradas, a forma como ocorre o processo e 

a saída. Logo em seguida, constam observações sobre os pontos fortes e as 

limitações da técnica. O objetivo principal das técnicas de avaliação de riscos é auxiliar 

o processo decisório. A outra dimensão a ser pesquisada neste projeto é a tomada de 

decisão. Com efeito, as saídas adequadas poderão auxiliar as decisões em aspectos 

como: se os riscos devem ser tratados, escolhas com opções de riscos diferentes, 

priorização das opções para tratar os riscos e seleção de estratégias apropriadas 

(ISO/IEC 31000:2018). 

 

Na próxima seção, detalha-se o referencial teórico acerca da variável dependente 

deste estudo: a tomada decisão. 
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2.3 Tomada de decisão 

 

A compreensão das informações essenciais para a tomada decisão passa a ser uma 

preocupação constante dos pesquisadores do assunto. A literatura especializada 

sobre o tema oferece duas abordagens diferentes, que podem ser visualizadas a partir 

de duas vertentes conceituais, uma mais prescritiva e outra dedutiva. Os estudos que 

retratam o eixo normativo, ou prescritivo, possuem uma abordagem que envolve a 

racionalidade, pois considera o alcance da melhor solução. Baseia-se em uma 

estrutura da decisão desenvolvida com base nas escolhas sobre as consequências 

previstas de uma opção em determinado cenário. É recomendada pelos autores Von 

Neumann e Morgenstern (1944), Savage (1972), Weber (1974), Raiffa (1977) e 

Shimizu (2010).  

 

Conforme Simon (1987), nos modelos de decisão normativos, ou prescritivos, as 

questões comportamentais do decisor não são consideradas e o processo ocorre de 

maneira lógica, estruturada, deliberativa e quantitativa. Contudo, os modelos 

descritivos são aplicados em processos decisórios qualitativos, não estruturados. O 

objetivo neste caso é descortinar de que forma as decisões são tomadas na realidade. 

Neste contexto, destacam-se os estudos de Simon (1960), March (1991) e Kahneman 

(2003), autores que demonstram a existência de obstáculos que prejudicam o gestor 

em seu processo de tomada de decisão.  

 

A busca por resultados mais assertivos de uma decisão procura transpor tais 

obstáculos retratados, por vezes, pelo pouco conhecimento de informações 

disponíveis ou pela dificuldade do devido entendimento. Além do mais, essas 

barreiras estão permeadas de aspectos cognitivos, como, heurísticas e vieses 

(Kahneman; Tversky, 1979). 

 

A decisão apoia-se na razão e na intuição. A intuição é utilizada em decisões rápidas. 

Não há exigência de esforço. De outro lado, a razão é utilizada em decisões 

complexas, e por isso são mais morosas (Kahneman, 2012). Portanto, as decisões 

baseadas na intuição são rápidas e, frequentemente, emocionais, ao passo que 

aquelas baseadas no uso da razão são morosas e lógicas. 
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Simon (1987) entende que no mundo real os gestores tomam suas decisões de forma 

intuitiva, o que os impede de lembrar como elas foram obtidas.  Tal fato se deve em 

função da experiência, o que resulta na reintegração de padrões mentais guardados 

em sua memória de longo prazo.  

 

Tversky e Kahneman (1974) e Bazerman e Moore (2010) denominam tal fenômeno 

de “heurística da disponibilidade”, por se tratar de um indivíduo que utiliza um evento 

pretérito para solucionar um problema no presente.  

 

March (1991) define o processo decisório como uma ação intencional, caracterizada 

por meio conjunto de opções para a ação, conjunto de suas consequências ou efeitos, 

diretriz de escolha sobre essas duas primeiras e regra para a tomada de decisão, que 

possibilitará selecionar entre as opções.  

 

Savage (1972) defende uma decisão baseada na criação de cenários, em que é 

possível a aplicação de uma sequência de ações que culminem em consequências.  

 

Savage (1972), Raiffa (1977) e Howard (2011) expõem inúmeros tratamentos 

matemáticos que se propõem a criar decisões ótimas.  

 

Becker (2004, p. 312) define o processo decisório como 

[...] a conjunção entre os modelos normativos ou prescritivos e descritivos, 
ocorrendo uma integração com o devido equilíbrio de maneira tal que as 
respectivas limitações sejam atenuadas ocorrerá o convívio com entre os 
contrastes e as contradições da autenticidade organizacional. O 
aperfeiçoamento das pesquisas sobre o tema propiciou a ampliação de novos 
modelos que por sua vez contribuem para o melhor compreensão da maneira 
com que os gestores tomam suas decisões.  

 

A Figura 22 apresenta os modelos de processos decisórios adotados pelo estudo. As 

diferentes abordagens no que se refere aos processos decisórios abarcam os 

seguintes elementos: racional, racionalidade limitada, incremental, político, anárquico, 

estratégico, naturalista e processo decisório versus emoção. 
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Figura 22 
Modelos de processo decisório 
Fonte: Adaptada de Silva, R. M. P. (2013). Análise do processo decisório na administração pública e 
sistemas de apoio à de decisão: contradições e paradoxos na realidade organizacional pelo não uso 
de ferramentas disponíveis. (Tese de Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola 
de Administração, de Pós-Graduação em Administração, Porto Alegre, RS, Brasil). Recuperado em 
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/79628. 

 

Modelo racional – Esta abordagem se deu a partir da teoria da utilidade, de Von 

Neumann e Morgenstern (1944). Seus fundamentos se baseiam no racionalismo 

absoluto, do qual se dá uma decisão ótima provável de ser identificada. O ponto de 

partida é a existência de um problema. Verificam-se neste caso a disponibilidade das 

informações indispensáveis para a análise da decisão, os cenários de alternativas, 

com suas consequências, e as probabilidades de eventos. Nesse contexto, há a 

classificação das possibilidades disponíveis, por meio de efeitos e graus de 

relevância. Neste modelo, deduz-se que o ser humano, por conta de sua 

racionalidade, tem a condição de visualizar e fazer a melhor escolha dentre as 

possibilidades e consequências de cada opção.  Segundo estudos da racionalidade 

burocrática de Weber (1974), existe um mecanismo que possui lógica e a razão é 

estabelecida pela técnica. Para o alcance dos objetivos organizacionais, por meio de 

tarefas/ações percorrendo métodos e procedimentos, visualiza-se que tal lógica se 

materializa sem que ocorra a colaboração das pessoas. Como consequência, 

constata-se o princípio de que o ser humano possui aptidão de controlar a 

racionalidade. Todavia, é notória a existência da incapacidade perceptível desse 

domínio. Tal condição se dá por diversos motivos, dentre eles a incerta a respeito das 

informações sobre as possibilidades de cada ação decisória, seja com relação a 

melhor opção ou concernente aos efeitos. 
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Modelo da racionalidade limitada – Simon (1947) foi um dos principais 

pesquisadores a desaprovar os princípios da teoria do homem racional econômico. 

Segundo ele, o ser humano não possui a capacidade de se comportar sob o estado 

de racionalidade perfeita. A definição de racionalidade limitada é abordada por Simon 

(1971), que, apesar de reconhecer a existência da racionalidade nas decisões, 

sustenta que as limitações decorrem do fato de a inaptidão da mente humana desferir 

a uma decisão todas as referências de valor, conhecimento e comportamento, que 

lograriam relevância para essa decisão (Simon, 1971). 

 

A partir da complexidade da realidade – o movimento do ambiente decisório, os riscos 

e incertezas, as limitações do decisor em acessar e analisar todas as informações 

disponíveis –, há que se considerar no processo decisório os sentimentos e as 

emoções (Simon, 1987). Para Simon, o processo decisório na racionalidade limitada 

se aproxima do racional, distinguindo-se, basicamente, no resultado. Isso, em que 

pese as informações essenciais estarem disponíveis, ainda que insuficientes, 

deficientes e irregulares, oferecendo alternativas possíveis, uma vez que não se 

conhecem todas nem sobre a ocorrência de cada uma. As possibilidades disponíveis 

são ordenadas por impactos e relevância, e opta-se pela alternativa apropriada. 

 

Na abordagem de Simon (1987), o homem racional é o homem econômico e o homem 

administrativo, os quais possuem racionalidade limitada. Ou seja, o primeiro capta 

com eficiência os objetivos organizacionais e possui o controle das variáveis, ao passo 

que o segundo convive com decisões inéditas, incomuns, não programadas, que 

demandam do decisor a aplicação da criatividade e intuição. 

 

Corroborando com a abordagem de Simon (1987), Audy (2000, p. 29) afirma que “as 

análises racionais são complexas para serem úteis, pesadas e volumosas para serem 

flexíveis e exageradas com relação à precisão sobre o desconhecido”. Para Simon 

(1987), apesar da evolução propiciada pelas metodologias de investigação e pelos 

sistemas especializados, dentre outros recursos, o processo decisório, de uma 

maneira geral, não sofreu impactos. O autor salienta que a influência ocorreu de forma 

significativa nos processos estruturados e quantitativos, contudo os processos 

intuitos, qualitativos e de estruturas simples não foram impactos da mesma forma. 
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Na busca por elucidar o envolvimento das variáveis cognitivas no processo decisório, 

os pesquisadores vêm se aprofundando nos estudos. Mintzberg e Westley (2001) 

desaprovam a importância atribuída aos processos cognitivos da tomada de decisão 

e argumentam a respeito do processo lógico ou do que deve se fazer primeiro: pensar, 

ver ou fazer? Segundo os autores, existem vantagens e desvantagens em cada 

modelo. Quando o problema é estruturado, assimilado e oferece informações 

confiáveis e o decisor é analítico, pensar primeiro é o ideal. Em cenários de 

insuficiência de informações e de prazo reduzido para a tomada de decisão, fazer 

primeiro passa ser o ideal. Em cenários em que o problema é moderadamente 

complexo e a decisão é estratégica, ver primeiro talvez seja mais adequado. Nesta 

última hipótese, os autores salientam que experimentar primeiro é importante porque 

permite que as variáveis existentes sejam testadas, para, a partir daí, escolher a mais 

adequada. Por fim, aconselham os decisores a buscar a combinação de ver, pensar 

e fazer, diminuindo a incerteza e o risco, pois decisão é o resultado de observação e 

análise. 

 

Observando as condutas eficazes de executivos que distinguem os cenários em que 

a decisão deve ser tomada com base em princípios ou pragmatismos e, ainda, quando 

uma decisão deve ser realizada e posta em exercício, Drucker (2006) discorre sobre 

a ordem de etapas do processo de tomada de decisão, por exemplo: categorizar o 

problema; determinar o problema; detalhar a ação ao problema, pontuando e 

demarcando as condições; optar pelo correto, ao invés do que é aceitável, de maneira 

tal que respeite as condições limite; incorporar a ação à própria decisão; e realizar 

testes de validação e eficácia em comparação com a real direção dos fatos. Esse 

pensamento de Drucker reforça a abordagem de Simon (1971) e Mintzberg e Westley 

(2001). 

 

Modelo Incremental – Tendo como referência os pressupostos de Simon (1971) a 

respeito da racionalidade limitada, no modelo incremental a solução dos problemas 

ocorre de maneira gradual, esquivando-se de rompimentos significativos (Lindblom, 

1959). Tal abordagem se destaca pela aplicação de tentativa e erro na correção de 

uma decisão. O processo de decisão estruturado não existe, pois o decisor convive 

com uma variedade de soluções e de desordens no ambiente de decisão. (Lindblom, 

1959). Portanto, as opções de escolha podem ocorrer considerando aquelas tomadas 
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no pretérito, cujas soluções no momento presente divergem apenas marginalmente. 

Não são decisões ótimas, porém factíveis e combinadas entre as partes. 

 

Lindblom (1959) enfatiza que não importa a relevância da decisão para a organização. 

O processo decisório tem seu início na escolha e finaliza na avaliação, 

desenvolvendo-se de maneira ágil e constante. Além disso, o caminho de um ciclo a 

outro favorece maior convívio com a solução de problemas e propicia o monitoramento 

e as modificações quando necessárias. Os gestores conscientes das limitações 

existentes devem lidar de maneira incremental, oportunizando o entendimento e os 

ensinamentos. Este modelo demonstra que as decisões são tomadas de forma lenta, 

modificando a conjuntura em um estado adaptativo (Quinn, 1978). O decisor escolhe 

a melhor decisão com o objetivo de colocar o problema em um patamar aceitável. O 

destaque concedido é que os ajustes sejam de curto prazo. 

 

Modelo político – A contribuição inicial para a construção deste modelo foi dada por 

March e Cyert, nos anos de 1960. Basicamente, propõe que os propósitos individuais 

ou departamentais extrapolem os objetivos organizacionais, culminando em maior 

condição de poder, tendo como centro o processo de negociação. Esse cenário 

envolve conflitos de interesses e arranjos. Há a demanda por cooperação, para que 

uma decisão seja executada (March e Cyert, 1963). Portanto, a tomada de decisão 

não se estabelece pela potencialização de objetivos, dado que na organização há 

inúmeros interesses, com diversos círculos com interesses distintos (March e Cyert, 

1963). O jogo de poder é o efeito da divergência de objetivos e dos interesses que 

não são explícitos. Ou seja, as decisões e as escolhas são baseadas em negociações, 

movimentos de persuasão ou acordos e coalizões entre os envolvidos que ocupam 

posições hierárquicas e realizam níveis diferentes de domínio. O estudo da tomada 

de decisão é relevante, na medida em que admite elucidar como as organizações são, 

pois assumem certas particularidades de quem as fez assim (Miler, Hickson e Wilson, 

2004). 

 

Bechara e Damásio (2005) sustentam que a tomada de decisão é uma ação 

imprescindível para todos, pois se trata da função cognitiva e do desenvolvimento de 

observação a respeito dos impactos de escolhas, corretas ou equivocadas.  
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Miler, Hickson e Wilson (2004) esclarecem que no processo decisório todos que 

possuem poder podem atuar e que, caso todos os grupos de interesse tenham 

condutas semelhantes, o movimento pode ter diversas configurações de negociações, 

barganhas e acordos. 

 

Mintzberg (1985) relata que essas configurações se manifestam no espaço que 

chamou de “arena política”. Há quatro formas básicas de arena política, sendo cada 

uma determinada de acordo com a intensidade de conflito. Uma é completa e três são 

parciais. Denominam-se: “confronto”, “aliança instável” e “organização politizada”. 

Confronto caracteriza-se pelo conflito agudo, contido, breve e instável; aliança 

instável, pelo conflito mediano, confinado e, provavelmente, permanente ou um tanto 

estável; e organização politizada, pelo conflito moderado, pungente e, possivelmente, 

perseverante e relativamente estável, todavia suportável. No contexto de jogo de 

poder, Mintzberg (1985) reconhece que, em verdade, a arena política completa 

dificilmente é encontrada, entretanto as demais controlam, contêm ou reduzem os 

conflitos. O negociador nessa arena política tem relevância, pois, além de ser a figura 

encarregada por solucionar os conflitos, acumula a função de proteger seus 

subordinados de potenciais intimidações externas (Mintzberg, 1985). 

 

Modelo anárquico – é o mais desigual, partindo do princípio de que é empregado em 

circunstâncias em que não se obtêm as condições para a aplicação dos outros 

modelos (Leitão, 1991). Segundo Cohen, March e Olsen (1972), trata-se de um tipo 

de decisão em que as escolhas não têm fundamentos, são imprecisas, a participação 

é branda e a tecnologia não possui exatidão. 

 

Miller, Hickson e Wilson (2004) situam esse modelo como o mais criativo, conexo e 

penetrante cenário, denominando-o de “anarquia organizada”, ou o “modelo latas de 

lixo” (Garbage-can). É identificado majoritariamente em “anarquias organizadas”. 

Trata-se de organizações de difícil compreensão, cujos processos internos são 

incompreendidos, inclusive pelas pessoas que fazem parte do processo. Nessas 

condições, Miller, Hickson e Wilson (2004) afirmam que os meios e os fins das 

decisões se desencaixam e que as escolhas não conduzem aos resultados 

idealizados, no entanto são desrespeitados no decurso do processo por outras 

condutas, atitudes e decisões.  
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Ainda sobre os estudos de Miller, Hickson e Wilson (2004), o modelo anárquico 

possibilita discernir alguns padrões na desordem que podem ser modelados, já que 

os parâmetros são previamente conhecidos. Não se trata de um processo 

propriamente aleatório, pois pode ser previsto em certa medida, muito embora se 

mostre aparentemente confuso aos participantes. O processo decisório ocorre embora 

a forma de fazê-lo se diferencie muito dos princípios normativos do modelo racional.  

 

March e Olsen (1976) salientam que os participantes desse modelo entram e saem 

de processos decisórios. Já que para cada entrada existe uma saída em determinado 

local posterior, essa situação cria a interrupção. O cenário resultante é de 

desorganização. As pessoas se empenham pelo direito de participar das decisões e, 

em ato contínuo, o abandonam. Ou seja, a ordem dos elementos é inversamente 

determinada, o que dificulta que sejam reconhecidas. 

 

Em linhas gerais, o desenvolvimento desse modelo admite que os componentes mais 

importantes das decisões-problemas, soluções, envolvidos e circunstâncias de 

escolha são inseridos na Garbage-can de uma organização à primeira vista 

desorganizada, transformando-se em um fluxo de demandas visíveis à fluida atenção 

e vigor dos decisores. Se os componentes se ajustarem, a decisão se materializa, 

podendo não ser previsível ou solucionar o problema que motivou a decisão. Tal 

situação se verifica porque não só os meios como também os fins do processo estão 

desanexados. Antes mesmo da identificação dos problemas, as soluções já existiam 

(Miller; Hickson & Wilson, 2004). 

 

Modelo estratégico – Com base no estudo de 25 processos decisórios, Mintzberg, 

Raisinghani e Théorêt (1976) reconheceram a presença de um arranjo básico contido 

nos processos “não estruturados”. Essa disposição foi encontrada de forma eventual 

e inexiste um conjunto predeterminado de respostas dispostas e visíveis na 

organização. Os autores selecionaram as ações tomadas que são relevantes, com 

recursos dedicados ou de precedentes definidos. O dinamismo diferenciado faz com 

que o modelo estratégico se diferencie dos demais. Tal dinamismo se destaca por 

pausas, intromissões e não acatamento de escolhas. 
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Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) apresentam uma estrutura básica desse 

modelo em termos de componentes e a retratam em um modelo de três fases centrais: 

 

➢ Identificação – constituída por duas rotinas: reconhecimento e 

diagnóstico. A primeira revela a necessidade da tomada de decisão. Há 

o reconhecimento de conflitos e problemas, e oportunidades são 

detectadas. A última aponta a causa da situação que demanda a 

decisão. É neste momento que a gestão busca esclarecer a influência 

que exige e define relações de causa e efeito para a conjuntura de 

decisão. 

➢ Desenvolvimento – constituída pelas rotinas de pesquisa e design, que 

procura opções para a decisão, detectando soluções simples. Em 

seguida, ocorre a criação da decisão. A rotina denominada “design” tem 

por objetivo desenvolver soluções apropriadas ou, no caso das soluções 

simples, já tomadas, para transformá-las. 

➢ Escolha/seleção – constituída por cinco rotinas:  

a. Screen – tem por objetivo eliminar opções impraticáveis, objetivando 

transformá-las em menor quantidade, para viabilizar a análise 

posterior do gestor em um prazo limitado.  

b. Análise – utilizada para explorar as opções que possuem viabilidade, 

durante a análise. Em geral, a avaliação é realizada por tecnocratas, 

após a escolha da decisão por negociação administrativa ou 

julgamento.  

c. Julgamento – forma de escolha mais eficiente, ocorre de maneira 

mais rápida, segundo os autores. O decisor realiza uma escolha em 

sua mente, utilizando métodos que, possivelmente, não e capaz de 

decifrar. 

d. Negociação – utilizada por um grupo de negociadores que debatem 

com outros cujos anseios são conflitantes. Realiza-se a avaliação, 

seguindo-se a seleção e a escolha. Pode ocorrer por barganha, 

acórdão ou envolvimento amplo da organização. 

e. Autorização – aplicada quando a escolha é realizada por pessoas 

que não possuem autoridade para decidir pela organização. A opção 
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escolhida poderá ser modificada, aceita ou rejeitada (Mintzberg; 

Raisinghani & Théorêt, 1976). 

 

Mintzberg; Raisinghani & Théorêt (1976) explicam que as fases centrais são dispostas 

em termos de nove rotinas centrais e três conjuntos de rotinas de apoio. Entretanto, 

ainda há seis conjuntos de fatores dinâmicos, que expõem os vínculos entre as rotinas 

centrais e as de apoio, estas reconhecidas como: 

 

➢ Controle – aplicada com o objetivo de orientar o processo decisório; 

➢ Comunicação – deve disponibilizar rotinas de entrada e saída de 

informações que fundamentem a decisão, tornando-se a rotina 

imprescindível para a manutenção da decisão; e 

➢ Política – possibilita que o decisor atue em prol de uma solução em um 

meio persuadido, frequentemente, por forças internas e externas 

adversas à organização. 

 

As tomadas de decisão estratégicas abrangem tanto o aproveitamento das 

oportunidades como a resposta aos conflitos e problemas. Para os autores, a análise 

é necessária para a decisão estratégica, sem que seja necessária sua formalização. 

Nos cenários em que a tomada de decisão tem por objetivo explorar uma oportunidade 

que não demanda aprofundamento, por representar uma questão de melhoria, de 

outro lado, problemas e crises intensas são capazes de produzir imposições tanto 

cognitivas quanto de prazos, sendo capazes de desestimular a aplicação de um 

diagnóstico formal (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt, 1976). 

 

Os processos de decisão estratégica não são programados. Há uma redução da 

decisão em subdecisões, muitas associadas à fase de desenvolvimento, cada qual 

requerendo, no mínimo, uma etapa de seleção, para as quais descobrem maneiras 

de abreviar caminho mediante o uso de processos desestruturados, que atendem, 

mas não potencializam os resultados da decisão. O modelo estratégico é reativo. Está 

direcionado mais para a resolução de problemas e crises existentes do que para a 

busca de oportunidades, possuindo decisões segmentadas e sem articulação. No 

cenário planejado, a decisão antecede o planejamento para operar, projeta nos 

momentos em que deseja atingir um alvo no futuro e envolve diversas decisões 
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independentes (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt, 1976). Segundo Mintzberg (1973), 

as organizações fazem uso de várias abordagens de estratégia, as quais se baseiam 

especialmente do ambiente do qual a organização faz parte. 

 

Modelo naturalista – Traz uma abordagem descritiva. Seu foco é avaliar de que 

maneira a tomada de decisão compartilhada decorre de ambientes instáveis e 

dinâmicos, com prazos restritos e obstáculos mal compreendidos. A forma como os 

decisores atuam contempla o foco da verificação e a expertise na área de atuação. O 

cerne de interesse não está voltado apenas para a escolha entre as diversas opções, 

mas, igualmente, no discernimento da situação (Zsambok, 1997). 

 

Conforme descrevem Lipsthitz et al. (2001), a busca é por compreender de que forma 

ocorre a tomada de decisão no mundo real em situações habituais e conhecidas. É 

importante assimilar a conduta do decisor e a essência de suas atividades. 

 

Lipsthitz et al. (2001) e Orasanu e Connolly (1993) descrevem as características deste 

modelo: 

 

a) Análise das pessoas mais eficazes: pessoas com experiência ou 

conhecimento significativo que acreditam na própria experiência; 

b) Direcionada para processos: Seu foco não está em indicar ou designar 

qual(is) escolha(s) são mais acertadas, mas descrever processos 

cognitivos das pessoas mais eficazes para decidir; 

c) Regras de correlação situação-ação: fundamenta-se no conceito de 

“executar X porque é adequado para Z”. Este conceito difere da escolha 

porque cada uma das opções é avaliada, e não uma com a outra. A 

decisão de acolher ou não resulta da compatibilidade com a conjuntura 

ou com o fato de ser compatível com a situação ou com os princípios do 

indivíduo. Decide-se ao contrário da qualidade da opção por si mesma. 

Apesar de este processo ser analítico, o raciocínio informal é o 

fundamento;  

d) Modelagem informal baseada no contexto: o embasamento na 

experiência pode conduzir a limitações, por exemplo, o conhecimento 

específico para uma área ou condição. Os vieses ou armadilhas 
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psicológicas podem influenciar por meio das maneiras como os 

assuntos são exibidos; 

e) Prescrições com base - ao contrário de demonstrar e aplicar modelos 

que indicam soluções, aperfeiçoar a maneira como os peritos decidem; 

e 

f) Evidenciar os processos cognitivos adotados, ao invés das opções que 

serão adotadas. Expõe as bases que os decisores buscam, a forma 

como compreendem e quais princípios são empregados para tal 

(Lipsthitz et al., 2001). 

 

Para Lizárraga, Baquedano e Cardelle-Elawar (2007), nesse modelo pode-se tomar a 

decisão assertiva, sem a necessidade de realizar apurações requintadas. O indivíduo 

precisa utilizar sua experiência para identificar que existe um problema de decisão 

que possui similitude com outros anteriormente resolvidos e avaliar todos os fatores 

que o acometem. Segundo Zsambok (1997) e Lipsthitz et al., (2001), observam-se o 

comportamento dos decisores e os princípios que utilizam para atravessar da situação 

até a ação, estando em seu ambiente, em sua base de preceitos e seu centro de 

interesse.  

 

Ponderando sobre a temática, Jonassen (2012) descreve que o modelo naturalista 

tem o eixo nas opções de decisão. Ele defende que, apesar disso, involuntariamente, 

as emoções estão presentes no processo decisório. Acrescenta-se que o ambiente é 

dinâmico, onde a experiência, a informação e o conhecimento são relevantes. 

Igualmente, as decisões exigidas são emergenciais (Ishak. Ku- Mahamur & Morwawi, 

2011). 

 

 

Modelo processo decisório versus emoção – Alguns modelos de processo 

decisório consideram fatores relacionados à emoção e ao comportamento. Tais 

aspectos são alvo de preocupação, por intervirem na decisão, tornando relevante o 

aprofundamento a partir deste panorama. Os estudiosos se interessam em investigar 

a maneira como a emoção e a razão influenciam a racionalidade nos julgamentos e 

nas escolhas.  
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Bazerman e Moore (2010) sustentam que as pessoas presumem desacertadamente 

que os fatores emocionais não participam de suas escolhas. Automaticamente, não 

atuam nos julgamentos. Estes estudiosos, investigando as emoções basilares, como 

raiva, desgosto, medo, tristeza e felicidade, salientam que cada uma delas exerce 

reações distintas sobre o mesmo problema ou circunstância.  

 

A Tabela 26 traz um breve apanhado sobre emoções, comportamento na perspectiva 

de Bazerman e Moore (2010). 

 

Tabela 26 
Principais autores citados por Bazerman e Moore (2010) 

Emoção Comportamento Pesquisador(es) 

Posse 
Valor maior acerca do bem que detém do 
que sobre o que não possuem. 

Kahneman, Knetsch e Thaler, (1990) 

Desgosto 
Vontade para descartar do que possuem 
e esquivar-se de obter coisas novas. 

Rozin, Haidt e McCauley,(1999) 

Temor 
Consciências sensíveis a risco e corpo 
apto para escapar, aversão ao risco. 

Lerner e Keltner (2001) 

Raiva 
Maior convicção, confiança aguda de 
poder e baixa sensibilidade ao risco. 

Lerner e Tiedens (2006) 

Tristeza 
Atenção concentrada no eu fomentando 
as pessoas para a mudança. 
Pessimismo. 

Cryder, Lerner, Gross e Dahl (2007) 

Fonte: Adaptada de Silva, R. M. P. (2013). Análise do processo decisório na administração pública e 
sistemas de apoio à de decisão: contradições e paradoxos na realidade organizacional pelo não uso 
de ferramentas disponíveis. (Tese de Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola 
de Administração, de Pós-graduação em Administração, Porto Alegre, RS, Brasil). Recuperado em 
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/79628. 

 

Bazerman e Moore (2010) reconhecem nas emoções a capacidade de alterar as 

decisões de maneira sistemática. Se o decisor for capaz de dominar suas emoções, 

decerto melhora suas decisões e escolhas.  

Segundo Simon (1987), decisores que devem realizar escolhas para solucionar 

problemas complexos, com riscos significativos e caminhos desagradáveis, tendem a 

vivenciar elevados graus de estresse, resultando em decisões ilógicas, criadas por 

essas emoções. O autor atesta que é provável acreditar que indivíduos expostos a um 

fardo pesado de estresse se distanciam da racionalidade. 
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Conforme Schilirò (2012), a emoção e a cultura são aspectos cognitivos explicados 

como barreiras para a racionalidade. 

 

Somado ao estresse, os indivíduos decidem em ambientes dinâmicos e de incertezas. 

Repetidas vezes, adotam abordagens que simbolizam a realidade, a fim de tomarem 

decisão. Um modelo desse eixo teórico é apresentado por Cyert e March (1963), que 

investigaram o processo de decisão na firma moderna em matéria das variáveis que 

impactam as expectativas, os objetivos e as escolhas da organização. Os autores 

identificaram quatro conceitos basilares inerentes ao processo decisório: quase 

resolução de conflitos, aversão à incerteza, aprendizagem organizacional e busca 

estimulada por um problema existente. 

 

Shimizu (2010) faz um detalhamento de cada um dos conceitos, explicitados a seguir: 

 

a) Solução de crises – em razão de objetivos conflitantes, ocorre em 

circunstâncias nas quais são considerados apenas os objetivos 

primordiais, contínuos e operacionais. Adota-se raciocínio coerente e 

localizado. Existem ordens aceitáveis de decisão que são oportunizadas 

pelo raciocínio lógico e pelo apoio aos objetivos conforme a relevância; 

b) Aversão ao risco – representada por atenuação de incertezas, o que se 

alcança com retornos imediatos e rápida realimentação, decisões 

diárias e rápidas programações, sem submeter-se a prognósticos 

futuros e de incertezas mercadológicas, além de permanente 

negociação com as unidades da organização, fornecedores e 

investidores; 

c) Aprendizagem e adequações constantes – permitem advir com 

adaptação às normas, na procura de solução para problemas 

provenientes das opções escolhidas; e 

d) Procura incentivada por um problema vivenciado – deve ser realizada 

no contexto interno da empresa, perto do problema principal. Caso a 

solução não seja identificada, a procura deve se mover para contextos 

afastados do problema original. 
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Elster (1996) salienta que existem dois aspectos sobre como decidir: objetividade e 

subjetividade. No primeiro, busca-se alcançar um fim, chamado “racionalidade 

objetiva”. No segundo, a subjetividade assume como propósito o alcance dos 

objetivos. O processo decisório como um todo é transpassado por crenças, 

preferências, emoções, intuições e valores do decisor. 

 

Nesse contexto, para ser racional, a ação tem de considerar três condições de 

otimização (Figura 23). Elster (1996, como citado em Silvam, 2013) vê nas pesquisas 

econômicas a inexistência de identificação das fontes de emoção estimuladas na 

conduta de busca.  

 

 

Figura 23 
Condições de otimização 
Fonte: Adaptada de Silva, R. M. P. (2013). Análise do processo decisório na administração pública e 
sistemas de apoio à de decisão: contradições e paradoxos na realidade organizacional pelo não uso 
de ferramentas disponíveis. (Tese de Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola 
de Administração, de Pós-Graduação em Administração, Porto Alegre, RS, Brasil). Recuperado em 
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/79628. 

 

Para Elster (1996), ao investigar a racionalidade e as emoções, o autor desaprova o 

economista e explica que este precisa se atentar às diversas formas como os 

indivíduos organizam suas vidas, aspirando aumentar a satisfação emocional. 

Tomaselli (2010) expõe que na falta das emoções é impraticável tomar decisões. Ou 

seja, as emoções controlam o comportamento do indivíduo. Já Elster (1996) entende 

que as emoções debilitam o entendimento da realidade, podendo levar a análises 

desacertadas e decisões erradas.  
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2.4 Pesquisas na área 

 

O estudo desenvolvido por Silva, Freitas e Gonçalves (2019) sobre modelagem de 

equações estruturais para avaliação de fatores de risco no gerenciamento da cadeia 

de suprimentos utilizou o método para testagem, por meio de levantamento survey. 

Os dados coletados auxiliaram no entendimento das inter-relações envolvendo as 

dimensões e variáveis consideradas no modelo proposto para a avaliação de fatores 

de risco no gerenciamento da cadeia de suprimentos.  

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado, aplicado a uma 

população composta por 75 gestores de empresas componentes de cadeias de 

abastecimento de cerveja localizadas no estado do Espírito Santo (ES).  

 

A primeira etapa compreendeu a estruturação da pesquisa, iniciando-se com a 

contextualização dos desafios que as organizações enfrentam para sua manutenção 

no mercado (delimitação do problema). Teve por base uma revisão de literatura sobre 

os fatores de risco associados ao desempenho de cadeias de suprimentos. Isso 

permitiu levantar as dimensões e variáveis (definição de variáveis) utilizadas na 

formulação das hipóteses do modelo teórico. Foram elaboradas hipóteses de 

investigação, tendo por base a literatura.  

 

Neste estudo, o teste de hipótese tem por objetivo identificar a existência de 

correlações entre dimensões.  

 

O modelo de mensuração modelo de mensuração da SEM foi reespecificado, 

seguindo os pressupostos de Gonçalves (2016). Iniciou a operacionalização pelas 

dimensões com menores correlações. A cada versão reespecificada, levando-se em 

conta as variáveis e dimensões removidas, o modelo foi novamente simulado, 

possibilitando a análise dos índices de ajustes para cada versão, com o intuito de 

efetuar alterações até o modelo atingir índices minimamente aceitáveis.  

 

A Figura 24 esboça o modelo utilizado Por Silva, Freitas e Gonçalves (2019). 
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Figura 24 
Confirmatory Factor Analysis do Modelo de mensuração reespecificado da SEM 
Fonte: Silva, T. C. R. da; & Freitas, R. R. de Gonçalves, Wellington (2019). Modelagem de Equações 
Estruturais para avaliação de fatores de risco no gerenciamento da cadeia de suprimentos. Exacta, 
17(4), 211-237. DOI: https://doi.org/10.5585/ExactaEP.v17n4.8698. 

 

A reespecificação do modelo de mensuração da SEM foi realizada nove vezes, até o 

atingir as condições mínimas estabelecidas, sendo então considerada aceitável ao 

término desse procedimento. Consequentemente, o atendimento a essas condições 

sugere um ajuste consistente desse modelo, sinalizando que não há diferença 

considerável entre as matrizes de variáveis. Ou seja, o modelo reespecificado retratou 

de modo eficaz a matriz de covariância das variáveis analisadas (Silva, Freitas & 

Gonçalves, 2019). 

 

Pesquisa realizada por Santos, Silva e Macedo (2020), “Modelagem de Equações 

Estruturais nos Estudos Sobre Gestão de Riscos em Redes de Suprimentos”, buscou 

analisar o uso da modelagem de equações estruturais nos estudos sobre gestão de 

riscos em redes de suprimentos. Apoiou-se em um estudo bibliométrico, construído a 

partir do levantamento de palavras-chaves na base Web of Science e da utilização da 

ferramenta VOSviewer 1.6.13. Este permitiu coletar, conhecer, compreender, analisar, 

sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos, a fim de criar um embasamento 
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teórico-científico sobre determinado assunto pesquisado (Conforto; Amaral; Silva, 

2011). Citam-se como produtos dessa técnica: identificação de padrões da literatura, 

periódicos que mais publicaram artigos sobre o tema, evolução das publicações ao 

longo do tempo e áreas mais relacionadas à temática de interesse. (Prasad & Tata, 

2005). 

 

A Figura 25 exibe o modelo de pesquisa utilizado por Santos, Silva e Macedo (2020). 

 

 

Figura 25 
Modelagem de equações estruturais de rede de concorrência de palavras-chave 
Fonte: Santos, L. F. M; Silva, E. J. F; Macedo, R. C. (2020 abr). Modelagem de Equações Estruturais 
nos Estudos Sobre Gestão de Riscos em Redes de Suprimentos. Rev. FSA,17 (4), 03-20. Recuperado 
de http://www4.unifsa.com.br/revista/index.php/fsa/article/view/2004/491492202. 

 

Nesse contexto, por se tratar de uma pesquisa bibliométrica, os dados são de fonte 

secundária, coletados na base Web of Science, uma das principais bases de 

periódicos no cenário internacional, que fornece um conjunto de metadados para 

análises bibliométricas. (Santos, Silva e Macedo, 2020). 

 

Ressalta-se que a ferramenta VOSviewer 1.6.13 utiliza os metadados extraídos dessa 

base de periódicos. O VOSviewer 1.6.13 foi utilizado para a construção das redes de 
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citação, ocorrência de palavras-chave e colaboração entre países. A fim de localizar 

os estudos sobre gestão de riscos nas redes de suprimentos que utilizaram a técnica 

da modelagem de equações estruturais, em outubro de 2019, procedeu-se à busca 

por palavras-chaves combinadas, utilizando os termos risk management, supply chain 

e structured equation modeling (Santos, Silva e Macedo, 2020). 

 

O estudo “Governança Corporativa e seus Fatores Ambientais na Prática de Gestão 

de Riscos: um estudo na Fundação Renova”, desenvolvido por Souza e Martins 

(2020), teve por intuito analisar os aspectos da formação da cultura organizacional, o 

nível de maturidade estratégica da organização, a rede de stakeholders e o modelo 

de governança corporativa e sua influência na prática de gestão de riscos. A pesquisa 

foi conduzida na Fundação Renova, entidade criada com o objetivo exclusivo de gerir 

e executar as medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais, 

incluindo a promoção de assistência social aos impactados, em decorrência do 

rompimento da barragem do Fundão, ocorrida em 5 de novembro de 2016, em 

Mariana MG (Renova, 2016).  

 

A Fundação Renova teve sua origem a partir do maior evento de risco ambiental da 

história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos (IBAMA, 

2015). 

 

Para a elaboração das hipóteses da pesquisa, a configuração se estruturou a partir 

do referencial teórico apresentado, considerando os modelos teóricos dos principais 

autores. 

 

Para a realização da pesquisa, construiu-se um modelo capaz de testar a influência 

dos construtos latentes exógenos, cultura organizacional, maturidade estratégica e 

rede de stakeholders em relação à proposição teórica da variável endógena 

governança corporativa e a consequente influência desta na variável endógena gestão 

de riscos (Figura 26).  
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Figura 26 
Fatores de influência na prática de gestão de riscos 
Fonte: Souza, S. R. F e; Martins, H. C. (2020). A Influência da Governança Corporativa e seus Fatores 
Ambientais na Prática de Gestão de Riscos: um estudo na Fundação Renova. ANPAD, IX Encontro de 
Estudos em Estratégia - 3Es 2020 Evento on-line - 1º e 2 de setembro de 2020 ISSN 2177-2452 - 
versão online. Recuperado de http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=Mjc1MzM= 

 

Os dados foram analisados com base na análise multivariada de dados, utilizando-se 

da análise fatorial exploratória (AFE) para cada construto. A verificação da 

homogeneidade dos construtos que compõem este estudo utilizou o método Varimax 

de rotação ortogonal. Para a validação da significância estatística, optou-se por 

analisar os fatores comuns, identificando os construtos latentes nas variáveis 

originais. Nesse processo, fixou-se como critério de exclusão as variáveis que 

apresentaram comunalidades abaixo de 0,5. Das quarenta (40) variáveis analisadas, 

vinte e cindo (25) atenderam este pressuposto (Souza & Martins, 2020). 

 

Para Souza e Martins (2020), o modelo fatorial desenvolvido neste estudo foi 

considerado eficaz, em razão dos valores alcançados para o KMO e do teste de 

esfericidade de Bartlett. Nesse sentido, aceita-se a hipótese de existência de 

correlação entre as variáveis deste estudo, rejeitando, em decorrência, a hipótese nula 

de existência de uma matriz identidade. Para a realização da SEM, foram combinados 

os modelos de mensuração e o modelo estrutural. A primeira etapa desenvolvida, nos 

modelos de mensuração, refere-se às validades convergentes, aferidas por meio das 
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observações das variâncias médias extraídas (AVE). A análise dos valores das AVEs 

revela que todos os construtos do SEM apresentaram valores acima de 0,50, a saber: 

CO (0,670), GO (0,673), GR (0,697), ME (0,605) e RS (0,636). Assim, nenhum dos 

seis construtos foi excluído da modelagem. Os valores referenciais de alfa de 

Cronbach (AC) e confiabilidade composta (CC) acima de 0,70 são considerados 

adequados e satisfatórios, respectivamente, e os valores de AC e CC estão 

adequados a este índice (> 0,70). 

 

A fase da análise do modelo estrutural iniciou com a avaliação dos coeficientes de 

determinação de Pearson (R²), em que se avalia a porção das variáveis endógenas 

que é explicada por meio do modelo estrutural, indicando a qualidade do modelo 

ajustado. Os autores sugerem que para as ciências sociais e comportamentais R² = 

2% seja definido como efeito pequeno, R² = 13% como efeito médio e R² = 26% como 

efeito grande. Diante de tal definição, os construtos analisados foram classificados 

como efeito grande: governança (44,5%) e gestão de riscos (45,8%). Os construtos 

cultura organizacional (0,0%), maturidade estratégica (0,0%) e rede de stakeholders 

(0,0%) são explicados pelo fato de antecederem o construto GO no modelo estrutural. 

Assim, confirmou-se o índice de ajustamento do modelo, em que as relações foram 

suficientemente fortes para explicá-lo. Após a análise de R², realizou-se o teste t de 

Student, utilizando o módulo “Bootstrapping”, que avalia a significância das 

correlações e regressões (Souza & Martins, 2020). 

 

Em seguida, foram avaliados os valores dos indicadores de qualidade de ajuste do 

modelo, por meio da validade preditiva (Q²) ou indicador de Stone-Geisser e do 

tamanho do efeito (f²) ou indicador de Cohen, ambos obtidos pelo uso do módulo 

Blindfolding no SmartPLS. Assim, os indicadores de f² foram considerados como 

grandes GO (0,504), GR (0,573), ME (0,438) e RS (0,450) e como médio CO (0,262). 

Após o término da avaliação da qualidade de ajuste do modelo, chegou-se ao modelo 

estrutural (modelo final), com as devidas regressões entre os construtos. Os valores 

dos coeficientes de caminhos entre os construtos cultura para governança - CO > GO 

(0,260), maturidade estratégica para governança - ME > GO (0,070) e rede de 

stakeholders para governança, RS > GO (0,442), além de governança para gestão de 

riscos GO > GR (0,677), foram diretamente proporcionais. Os valores do coeficiente 

de caminhos devem ser interpretados da seguinte forma, tomando-se como exemplo 
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CO > GO (0,260): significa que, ao aumentar o construto cultura organizacional em 

um (1), a governança corporativa aumenta em 26%, como mostra a Figura 27. 

 

 
Figura 27 
Modelo ajustado (final) com os valores dos coeficientes de caminhos (T) 
Fonte: Souza, S. R. F e; Martins, H. C. (2020). A Influência da Governança Corporativa e seus Fatores 
Ambientais na Prática de Gestão de Riscos: um estudo na Fundação Renova. ANPAD, IX Encontro de 
Estudos em Estratégia - 3Es 2020 Evento on-line - 1º e 2 de setembro de 2020 ISSN 2177-2452 - 
versão online. Recuperado de http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=Mjc1MzM= 

 

Para Souza e Martins (2020), o modelo converge para um resultado satisfatório, pois, 

ao realizar a análise, nenhum dos construtos foi excluído da modelagem. As 

respostas, em seu conjunto, foram consideradas confiáveis e livres de vieses, 

refletindo o alto nível de confiabilidade. Em relação à confirmação das hipóteses, o 

referencial teórico e seus modelos de pressupostos para a pesquisa foram validados, 

obtendo o seguinte resultado: . 

➢ Hipótese 1 – Quanto mais estabelecida for a cultura organizacional, mais 

estruturado será o modelo de governança corporativa. Confirmada na 

pesquisa. 

➢ Hipótese 2 – Quanto mais estrategicamente madura for a organização, mais 

maturidade apresentará o modelo de governança corporativa. Não 

confirmada, pois contraria Luftman (2001), que relaciona a governança com 

atributos do planejamento estratégico e estruturas de organização. Essa 

constatação atesta o atual estágio inicial de maturidade organizacional da 

entidade, que se encontra em um moroso desenvolvimento sistêmico, em 
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busca do progressivo amadurecimento. 

➢ Hipótese 3 – Quanto mais conhecida for a rede de stakeholders da 

organização, mais satisfatório será o modelo de governança corporativa. A 

validação desta hipótese sustentou-se na teoria de stakeholders, de 

Freeman (1984), segundo a qual o verdadeiro propósito da organização é 

servir de veículo para coordenar os interesses dos stakeholders. 

➢ Hipótese 4 – Quanto mais o modelo de governança corporativa for 

influenciado por fatores ambientais, mais influencia a prática de gestão de 

riscos. Confirmada na pesquisa. Os achados encontrados na avaliação do 

construto que sustenta a hipótese corroboram a literatura, pois salientam 

que a implantação de um modelo de governança corporativa inclui desde o 

ajuste da cultura organizacional até a elaboração de instrumentos que 

modifiquem a estrutura e os processos organizacionais (Souza & Martins, 

2020). 

 

Braga (2018), no estudo investigou a “Influência da Qualidade Percebida, Satisfação, 

Valor Percebido e Expectativas na lealdade de Clientes: um estudo no ensino 

fundamental I de uma instituição confessional”, investigou como a lealdade é 

influenciada por qualidade percebida, satisfação, valor percebido e expectativas em 

uma instituição confessional.  

 

A Figura 28 ilustra o modelo teórico proposto por Braga (2018).  

 

 

Figura 28 
Modelo teórico proposto por Braga, denominado “Diagrama de caminhos” (2018). 
Fonte: Braga, V. J. P. (2018). A influência da qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 
expectativa na lealdade de clientes: um estudo no Ensino Fundamental I de uma Instituição 
Confessional (Dissertação de Mestrado da FPL, Fundação Educacional, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
Recuperada de 
https://www.fpl.edu.br/2018/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2018/dissertacao_valseni_jose_pereir
a_braga_2018.pdf 
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O modelo teórico proposto constitui o que é chamado em equações estruturais de 

“diagrama de caminho”. Contudo, houve uma adaptação do modelo exposto na Figura 

29, visto que a qualidade geral foi efetivamente medida.  

 

 

Figura 29 
Modelo teórico proposto por Braga, denominado “Diagrama de caminhos” (2018). 
Fonte: Braga, V. J. P. (2018). A influência da qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 
expectativa na lealdade de clientes: um estudo no Ensino Fundamental I de uma Instituição 
Confessional (Dissertação de Mestrado da FPL, Fundação Educacional, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
Recuperada de 
https://www.fpl.edu.br/2018/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2018/dissertacao_valseni_jose_pereir
a_braga_2018.pdf 

 

As ligações entre qualidade geral e expectativa geral revelam que a qualidade é 

percebida como um construto que possui como antecedentes as cinco dimensões 

previstas por Parasuraman; Zeithaml & Berry (1985). Assim, a qualidade geral 

percebida, efetivamente mensurada por itens no questionário, será explicada por meio 

de cinco dimensões: garantia, presteza, empatia, confiabilidade e aspectos tangíveis.  

 

Partindo do pressuposto de que uma variável dependente é um efeito presumido ou 

uma resposta a uma mudança na variável independente de que esta é a causa 

presumida de uma mudança na variável dependente (Hair Jr, Anderson, Tattham e 

Black, 2005), Nota-se no diagrama de caminhos que a qualidade percebida é 

antecedente de valor percebido e de satisfação. A satisfação, por sua vez, possui 

também como antecedente o valor percebido e como consequente a lealdade. (Braga, 

2018). 
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O modelo de pesquisa utilizado por Braga (2018) envolveu uma revisão teórica cujo 

objetivo foi verificar empiricamente as relações entre os construtos e o modelo de 

pesquisa adaptado do modelo original ACSI.  

 

A Figura 30 mostra as relações hipotéticas desse modelo adaptado. 

 

 

Figura 30 
Modelo estrutural hipotético de pesquisa 
Fonte: Braga, V. J. P. (2018). A influência da qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 
expectativa na lealdade de clientes: um estudo no Ensino Fundamental I de uma Instituição 
Confessional (Dissertação de Mestrado da FPL, Fundação Educacional, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
Recuperada de 
https://www.fpl.edu.br/2018/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2018/dissertacao_valseni_jose_pereir
a_braga_2018.pdf 

 

A Figura 31 apresenta o modelo completo estimado via SmartPLS 2.0 composta e as 

hipóteses definidas para essa pesquisa. 
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Figura 31 
Modelo completo estimado 
Fonte: Braga, V. J. P. (2018). A influência da qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 
expectativa na lealdade de clientes: um estudo no Ensino Fundamental I de uma Instituição 
Confessional (Dissertação de Mestrado da FPL, Fundação Educacional, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
Recuperada de 
https://www.fpl.edu.br/2018/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2018/dissertacao_valseni_jose_pereir
a_braga_2018.pdf 

 

As seguintes hipóteses foram verificadas:  

 

➢ H1: Há um efeito positivo das expectativas do cliente na qualidade 

percebida pelo cliente.  

➢ H2: Há um efeito positivo da qualidade percebida pelo cliente na 

satisfação geral do cliente.  

➢ H3: Há um efeito positivo da qualidade percebida pelo cliente no valor 

percebido pelo cliente.  
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➢ H4: Há um efeito positivo das expectativas no valor percebido pelo 

cliente.  

➢ H5: Há um efeito positivo valor percebido pelo cliente na satisfação geral 

do cliente.  

➢ H6: Há um efeito positivo das expectativas do cliente na satisfação geral 

do cliente.  

➢ H7: Há um efeito positivo da satisfação geral do cliente na propensão a 

lealdade do cliente.  

 

Braga (2018) explica que no processo de validação do modelo de mensuração a última 

etapa realizada foi a de validação discriminante. Tal validação possui um conceito 

complementar ao da validação convergente: espera-se que dois conjuntos de 

indicadores (que representam dois conceitos teoricamente diferentes) não formem um 

fator unidimensional. A avaliação do modelo quanto à validade convergente foi 

realizada com base na (Average Variance Extracted – AVE). Tais valores, segundo 

Bollen (1989), devem possuir valor mínimo de 0,5 para cada construto. Tal patamar 

foi atendido. 

 

A conclusão a que se chega é que o valor percebido é incapaz de explicar a satisfação. 

Para avaliar a significância estatística dos resultados encontrados no modelo 

estrutural, utilizou-se o método não paramétrico bootstrap (não exige um distribuição 

de probabilidade específica), que permite obter uma estatística t com a qual se pode 

avaliar se os coeficientes encontrados são significativamente diferentes de zero. 

Adotou-se no estudo o ponto de corte de 1,96 – ou seja, valores para a estatística t 

superiores a esse patamar indicam que o respectivo coeficiente é significativamente 

diferente de zero. 

 

A Figura 32 apresenta a análise estatística t para os coeficientes do modelo ajustado. 
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Figura 32 
Estatística “t” para os coeficientes do modelo ajustado 
Fonte: Braga, V. J. P. (2018). A influência da qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 
expectativa na lealdade de clientes: um estudo no Ensino Fundamental I de uma Instituição 
Confessional (Dissertação de Mestrado da FPL, Fundação Educacional, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
Recuperada de 
https://www.fpl.edu.br/2018/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2018/dissertacao_valseni_jose_pereir
a_braga_2018.pdf. 

 

Os resultados indicam que o menor o menor valor “t” é igual a 3,494. 

  

A Figura 33 apresenta o modelo final, com todos os coeficientes significativos. 
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Figura 33 
Modelo final ajustado 
Fonte: Braga, V. J. P. (2018). A influência da qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 
expectativa na lealdade de clientes: um estudo no Ensino Fundamental I de uma Instituição 
Confessional (Dissertação de Mestrado da FPL, Fundação Educacional, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 
Recuperada de 
https://www.fpl.edu.br/2018/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2018/dissertacao_valseni_jose_pereir
a_braga_2018.pdf 

 

Os resultados encontrados no modelo final indicam que 76,8% da variabilidade da 

qualidade geral são explicados pelas dimensões confiabilidade, presteza, 

tangibilidade e empatia. Esta última é a que mais explica a qualidade geral (coeficiente 

igual a 0,333, aspectos tangíveis e o menor coeficiente, 0,198). Nesse momento, 

mostrou-se necessária a operacionalização dos construtos, ou seja, a avaliação do 

patamar no qual eles encontram. Para tanto, foram obtidos os escores fatoriais.  

 

Ter o escore fatorial na mesma escala de seus indicadores facilita a interpretação dos 

resultados. Para tanto, os escores padronizados (análise fatorial) foram transformados 

para a escala dos itens. Tal procedimento foi formalizado por Ittner & Larcker (1996), 

detalhado por Tenenhaus; Esposito Vinzi & Chatelin (2005) e disponibilizado pelo 

SmartPLS 2.0. 

 

A modelagem estrutural para avaliar o risco na internacionalização de Born Globals 

foi pesquisada por Stocker, Mascena, Abib, Santos Jhunior e Vilela (2018). Para 
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melhor compreensão sobre a construção do modelo estrutural e de mensuração dos 

dados coletados no estudo, os pesquisadores criaram variáveis latentes não 

observáveis, que se tornaram indicadores (Tabela 27). 

 

Tabela 27 
Identificação das variáveis e indicadores 

Variável Indicador 

1. Ambiente 
Q10R) Nível tecnológico do mercado 

Q19R) Nível de especialização do mercado 

2. Empreendedor 

Q12) Grande experiência anterior 

Q14) Alto nível de ambição 
Q16R) Alta motivação para internacionalização 
Q17R) Background internacional 

3. Organização 
Q8) Competências organizacionais 
Q15) Rotinas estruturadas 
Q18) Estrutura de governança definida 

4. Estratégia de 
internacionalização 

Q27) Maior capacidade para concorrência 

Q29) Maior expansão e diversificação internacional 

Q30) Posição competitiva e entendimento da concorrência 

Q31) Ganhos de arbitragem e negociação 

Q32) Diversificação de fluxos de caixa 

Q33) Acesso a recursos escassos e/ou a custos inferiores 

5. Networks 

Q22R) Partilha de riscos e custos por novas experiências 

Q25) Força para atuação nos mercados internacionais 

Q28) Aprendizagem e know-how 

6. Processo de 
internacionalização 

Q23) Grau de exposição 

Q24) Número de países 

Q26) Melhorias de eficiência economias de escala e escopo 

7. Avaliação e percepção do 
risco 

Q9R) Baixa percepção e avaliação dos riscos comerciais 

Q13R) Baixa percepção e avaliação dos riscos interculturais 

Q20R) Baixa percepção e avaliação dos riscos monetários 

Q21R) Baixa percepção e avaliação do risco-país 

Fonte: Stocker, F; & Mascena, K. M. C. de; & Abib G.; & Santos Jhunior, R. de O.; & Vilela, N. G. S. 
(2018). Modelagem estrutural para avaliação do risco na internacionalização de Born Globals. 
Recuperada de 
https://admpg2018.com.br/anais/2018/arquivos/06032018_180617_5b145d3554330.pdf 

 

A identificação das variáveis latentes não observáveis apontou os indicadores que 

formaram as variáveis, representados pelas questões de pesquisas aplicadas por 

meio do questionário para a realização da coleta de dados (Stocker, Mascena, Abib & 

Santos Jhunior, 2018). 

 

Após a coleta de dados, verificou-se e mensurou-se a relação de causalidade entre 

as variáveis, bem como a estimação do modelo.  

https://admpg2018.com.br/anais/2018/arquivos/06032018_180617_5b145d3554330.pdf
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A Figura 34 mostra o modelo proposto para esta investigação.  

 

 

Figura 34 
Modelo estrutural  
Fonte: Stocker, F; & Mascena, K. M. C. de; & Abib G.; & Santos Jhunior, R. de O.; & Vilela, N. G. S. 
(2018). Modelagem estrutural para avaliação do risco na internacionalização de Born Globals. 
Recuperada de 
https://admpg2018.com.br/anais/2018/arquivos/06032018_180617_5b145d3554330.pdf. 
 

A modelagem de equações estruturais (Structural Equation Modeling – SEM) é uma 

técnica de análise multivariada que, com base em modelos estatísticos, procura 

explicar as relações entre múltiplas variáveis, examinando simultaneamente um 

conjunto de relações de dependência (Hair Jr., Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). O 

modelo proposto nesta análise, conforme evidencia a Figura 29, é constituído por 

variáveis latentes (não observadas) e seus respectivos indicadores refletivos 

(variáveis observadas). Para a estimação e mensuração do modelo, utilizou-se o 

software SmartPLS v.3.2.6.  

 

Para a preparação dos dados e a confirmação do modelo proposto, realizou-se, 

inicialmente, a análise fatorial confirmatória (AFC), cujo objetivo foi analisar os 

construtos utilizados na modelagem (Byrne, 2010). Após a análise fatorial, realizou-se 

https://admpg2018.com.br/anais/2018/arquivos/06032018_180617_5b145d3554330.pdf
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a modelagem de equações estruturais, para avaliar os processos causais entre as 

variáveis. A análise fatorial confirmatória  (AFC) foi aplicada nesta etapa para validar 

o modelo de mensuração apresentado na Figura 29. A AFC tem por objetivo 

correlacionar todos os fatores entre si (vl1 +vl2 +vl3) e avaliar se o modelo tem 

validade convergente, validade discriminante e confiabilidade. Atendidos os critérios 

de validade, deu-se início ao processo de validação do modelo estrutural (Stocker, 

Mascena, Abib & Santos Jhunior, 2018). 

 

Para avaliar o modelo estrutural e de mensuração proposto nesta pesquisa, foram 

adotados os seguintes critérios, propostos por Hair Jr. et al. (2014) e complementados 

com demais parâmetros:  

 

(1) Validade convergente – analisada a carga fatorial dos indicadores, devendo eles 

ser superiores a 0,7, assim com a variância média extraída (elevando ao quadrado, 

ficará 0,49), ficando próximo de 0,5 (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009).  

 

(2) Validade discriminante no nível dos itens – a validade discriminante das cargas 

cruzadas é analisada na condição de a carga fatorial mais baixa da sua variável latente 

ser superior à carga fatorial dos outros indicadores das demais variáveis latentes 

(Chin, 1998).  

 

(3) Validade discriminante no nível das variáveis latentes – as correlações entre as 

variáveis devem ser inferiores à raiz quadrada da variância média extraída; Em outras 

palavras, as raízes quadradas das AVEs devem ser superiores às correlações dos 

constructos (Fornell & Larcker, 1981).  

 

(4) Confiabilidade composta – como critério para confiabilidade, assume-se que seja 

superior a 0,7. Ou seja CC > 0,70 (Hair et al., 2014). 

 

Stocker, Mascena, Abib e Santos Jhunior (2018) afirmam que o modelo estrutural, 

com as cargas fatoriais aplicadas, refere-se às relações entre as variáveis latentes de 

primeira ordem e as variáveis latentes de segunda ordem. Os resultados apurados 

pela avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R²) medem a porção da 

variância das variáveis endógenas, explicada pelo modelo estrutural.  
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Segundo Cohen (1988) e como exposto na Figura 35 para a área de ciências sociais 

e comportamentais, R²=2% pode ser classificado como de efeito pequeno, R² =13% 

como efeito médio e o R² =26% como de efeito grande. 

 

 

Figura 35 
Modelo estrutural e de mensuração com as cargas fatoriais 
Fonte: Stocker, F; & Mascena, K. M. C. de; & Abib G.; & Santos Jhunior, R. de O.; & Vilela, N. G. S. 
(2018). Modelagem estrutural para avaliação do risco na internacionalização de Born Globals. 
Recuperada de 
https://admpg2018.com.br/anais/2018/arquivos/06032018_180617_5b145d3554330.pdf. 
 

Considerando o R² Adjusted, com exceção de um caso, os demais possuem efeito 

grande no modelo estrutural. O efeito de f² avalia o quanto cada construto é útil para 

o ajuste do modelo. Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios 

e grandes, respectivamente (Hair et al., 2014).  

 

Considerando também os valores para f2, conclui-se que no modelo há construtos de 

efeito médio e grande. Portanto, os resultados revelam que apenas o construto 

propensão à internacionalização não está fortemente relacionado à avaliação e 

percepção de risco em Born Globals. Este achado evidencia que as características do 

https://admpg2018.com.br/anais/2018/arquivos/06032018_180617_5b145d3554330.pdf
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empreendedor, dos negócios e do ambiente influenciam a propensão à 

internacionalização, mas não à avaliação dos riscos envolvidos (,Stocker, Mascena, 

Abib & Santos Jhunior, 2018). 

 

2.5 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa 

 

O desenvolvimento do arcabouço teórico possibilitou analisar o tema pesquisado, 

apresentando os principais autores e conceitos que fundamentaram o objetivo geral 

deste estudo. No intuito de sustentar o estudo e obter conhecimento sobre riscos, 

foram citados os seguintes autores: ABNT ISO 31000 (2018), Adams (2009), Adams 

(2009), Althaus (2005), Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018b), Aven 

(2011), Aven (2016), Aven e Renn (2009), Bernoulli (1738, como citado em Bernstein, 

1997), Bernstein (1998), Bernstein (1998), Bernstein (2019), BowTieXP (2020), Brasil 

(1978), Brasil (1992), Brasil (2003), Brasil (2020), Brasiliano (2016), Chapman e 

Stephen (2002), Eugene (1988), Gadelha (2004), Hill e Dinsdale (2003), Hilson & 

David (2003), IRM/ALARM/AIRMIC (2002), JIS Q (2001), Kaplan e Garrick (1981), 

Keynes (1937), Knight (1921), Kumamoto, Henley e Justus (1996), Lawrence (1976), 

Leal (2019), Luko (2013), Moreira (2015), NBR ABNT-ISO 45001 (2018), Newman 

(1988), Olsson (2002), Pandian (2006), Raymundo (2020), Renn (1992), Renn (2008), 

Ruppenthal (2013), Salgado et al., (2019), Santos (2016), Santos, Santos, Alsina & 

Monteiro (2018), Slovic (1992); Wilson e Crouch (1987), Woiler e Mathias (1996). 

Esses pesquisadores apresentaram os principais conceitos e considerações sobre 

riscos no ambiente organizacional. 

 

Em continuidade à sustentação do estudo, tem-se o tema “Gestão de riscos – 

conceitos e considerações”, citando-se sendo citado os seguintes autores: ABNT 

(2009), ABNT (2012), ABNT (2018), ABNT (2019), Aven & Aven (2015), Aven e Aven 

(2015), Brasil (2012), Brasil (2020), Brasiliano (2016), Chapman (2011), Cicco (2018), 

Committee of Sponsoring Organizations COSO (2004), Costa (2019), Galante (2015), 

Hopkin (2018), Layfield (1987), Leal (2019), NIOSH (2015), PMBOK (2008), Privy 

Council Office (2000), Shuller et al., Kallela et al., Hori et al., Imura, Kaji e Maruyama 

(1997; 2006; 1996; 1994, como citado, respectivamente, em Galante, 2015), Simões 

& Cicco (2018), The Institute of Risk Management (2002), Thensen, Neerup & 

Skaerbaek (2018) e Treasury board Secreatariat (2001. Esses teóricos abordaram 
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essa temática,  apresentando os modelos e conceitos da gestão de riscos 

preconizados por normas nacionais e internacionais, bem como os processos e 

técnicas de avaliação de riscos. 

 

Por fim, explorou-se o tema “Tomada de decisão”, com base na abordagem dos 

seguintes autores: Audy (2000), Bazerman e Moore (2010), Bechara e Damásio 

(2005), Becker (2004), Cohen, March e Olsen (1972), Cyert e March (1963), Elster 

(1996), Howard (2011), Ishak. Ku-Mahamur & Morwawi (2011), Jonassen (2012), 

Kahneman (2003), Kahneman (2012), Kahneman; Tversky (1979), Leitão (1991), 

Lindblom (1959), Lipsthitz et al. (2001), Lizárraga, Baquedano e Cardelle-Elawar 

(2007), March (1991), March (1991), March e Cyert (1960), March e Cyert (1963), 

March e Olsen (1976); Miler, Hickson e Wilson (2004); Miler, Hickson e Wilson (2004), 

Miller, Hickson e Wilson (2004), Mintzberg (1973), Mintzberg (1985), Mintzberg e 

Westley (2001), Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976), Orasanu e Connolly (1993), 

Quinn (1978), Raiffa (1977), Raiffa (1977), Savage (1972), Schilirò (2012), Shimizu 

(2010), Silva (2013), Simon (1947), Simon (1960), Simon (1971), Simon (1987), Simon 

(1987), Tomaselli (2010), Tversky e Kahneman (1974), Von Neumann e Morgenstern 

(1944) e Weber (1974); Zsambok (1997). As informações fornecidas por esses autores 

permitiram aprofundar os conhecimentos sobre um tema tão importante para a 

empresa e os gestores que concentram esforços diários para a tomada de decisão. 

 

A revisão de literatura aqui desenvolvida contribuiu de modo significativo para a 

compreensão e contextualização deste estudo, possibilitando reflexões acerca das 

teorias sobre a construção do conhecimento científico. 

 

No próximo capítulo, descrevem-se as metodologias utilizadas para atender aos 

objetivos da pesquisa. 
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3 Metodologia 

 

Descrevem-se neste capítulo os métodos utilizados para responder à pergunta de 

pesquisa e atingir os objetivos propostos e, adicionalmente, procura-se direcionar de 

forma apropriada a prática da pesquisa e prover o entendimento a respeito da maneira 

como foi implementada. Contemplam-se as seguintes etapas: Caracterização da 

pesquisa; Unidade de observação; População e amostra; Procedimentos para a coleta 

de dados; Procedimentos para a análise de dados; e Modelos de pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Optou-se neste estudo pela pesquisa descritiva, os estudos descritivos envolvem a 

descrição de características de um fenômeno, população, grupo ou a associação entre 

variáveis, a fim de compreender melhor a problemática. Vergara (2009), considera nos 

estudos descritivos situações em que o objeto de investigação é parcialmente 

conhecido, a partir da exposição das características de certa população ou fenômenos 

e/ou do modo como se instituem as relações entre variáveis. Por sua vez, Malhotra 

(2006) descreve que a pesquisa descritiva apresenta os seguintes objetivos: apontar 

as particularidades de determinado fenômeno; determinar as associações entre as 

variáveis que o impactam; investigar hipóteses específicas; e explorar 

relacionamentos entre construtos. 

 

Segundo Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva expõe a conduta dos 

fenômenos e, geralmente, é aplicada com o objetivo de identificar e auferir 

informações a respeito de um problema, sendo que neste tipo de pesquisa os dados 

agrupados costumam ser quantitativos e técnicas estatísticas são geralmente 

aplicadas para sintetizar as informações.  

 

Gil (2012) afirma que a pesquisa do tipo descritiva possui características de um 

fenômeno ou de uma população específica, mediante a definição de correlações entre 

as variáveis e a aplicação de técnicas padronizadas de coleta de dados, podendo 

identificar, inclusive, a opinião manifesta em uma população ou fenômeno.  
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As abordagens empregadas no desenvolvimento foram quantitativas e qualitativas, 

tendo como método a pesquisa de campo. De acordo com Collis e Hussey (2005), o 

método quantitativo consiste na coleta e análise de dados numéricos e na aplicação 

de testes estatísticos, ao passo que o método qualitativo é mais subjetivo e envolve o 

exame e a reflexão das percepções, para que se obtenha a compreensão de 

atividades sociais e humanas.  

 

Vergara (2009) defende que o método quantitativo é bastante utilizado no 

desenvolvimento de pesquisas descritivas quando se busca encontrar e classificar a 

associação entre variáveis. Adicionalmente, trata-se de uma forma de garantia no que 

tange à precisão dos resultados. Conforme Creswell (2007), o método quantitativo 

expõe a descrição numérica de tendências, opiniões e condutas de determinada 

população, a partir de uma amostragem interpretada pela estatística para essa 

finalidade.  

 

Santos (1988) salienta que a ação humana é repleta de subjetividade. Por isso, não 

há como elucidar sua integralidade, senão mediante o uso de métodos positivistas, 

baseados em conjunturas exteriores e objetivável, razão pela qual a pesquisa 

qualitativa apoia-se em outras concepções, por exemplo, a não neutralidade do 

observador, por se tratar de indivíduo imergido em circunstâncias históricas. 

 

Bogdan e Biklen (1994, p. 51) enfatizam: “O processo de condução da investigação 

qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos 

sujeitos, dado estes não serem abordados de forma neutra”. Lakatos e Marconi (2007, 

p. 269) salientam que a abordagem qualitativa “preocupa-se em analisar e interpretar 

aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade”. Este método auxilia na 

compreensão de um fenômeno, possibilitando compreender a percepção das 

experiências dos sujeitos em determinado assunto (Vergara, 2009).  

 

Em síntese a pesquisa quantitativa tem por objetivo medir a influência do processo de 

gestão de riscos na tomada de decisão, caso desta dissertação. Já a pesquisa 

qualitativa tem por objetivo investigar os objetivos específicos definidos para o estudo. 
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3.2 Unidade de observação  

 

A unidade de observação foi composta por profissionais da área de Saúde e 

Segurança do Trabalho, aqui considerados os especialistas com experiência em 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais – ou seja, pessoas que vivenciam os 

desafios relacionados à prática de gestão prevencionista. 

 

3.3 População e amostra 

 

Collis e Hussey (2005) descrevem que amostra é um subgrupo de uma população, 

cuja finalidade é espelhar o anseio principal do estudo. Já população é qualquer grupo 

definido de pessoas ou unidades cujo foco merecerá atenção. Devido à inevitabilidade 

de guiar uma análise estatística, um paradigma positivista costuma utilizar grandes 

amostras. As saídas de uma amostra representativa podem ser vistas como 

verdadeiras para toda a população.  

 

Com o objetivo de avaliar o poder do teste estatístico e dimensionar o tamanho da 

amostra foi utilizado o software estatístico chamado G Power versão 3.1.9.2. Desse 

modo realizou-se o dimensionamento do cálculo da amostra considerando os 

seguintes parâmetros: F test – Linear multiple regression; Fixed model, R2 deviation 

from zero; Effect size f2 = 0,15 (efeito médio); α err prob = 0,05 Power;  (1 – β err prob) 

= 0,95;  Number of predictors = 1;  Total sample size = 89 (amostras). Ressalta-se que 

como a amostra não é aleatória, o importante é garantir que ela tenha o tamanho 

mínimo necessário para rodar os testes estatísticos. 

 

3.4 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Para a consecução dos objetivos propostos na pesquisa, procedeu-se à coleta de 

dados, que contemplou duas etapas: quantitativa – utilizou-se como instrumento de 

coleta um questionário, aplicado na plataforma Google; e qualitativa – mediante a 

realização de entrevista em grupo, presencial, a partir de roteiro semiestruturado. 
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3.4.1 Etapa quantitativa 

 

Nesta pesquisa, optou-se pela metodologia “survey”, que, segundo Collis e Hussey 

(2005), está dentre aquelas consideradas positivistas, em que uma amostra de 

elementos é retirada de uma população e investigada, para, sem seguida, realizar 

inferências sobre essa população. Beuren e Rengel (2012) afirma que, geralmente, 

as pesquisas de levantamento são utilizadas em estudos descritivos e são úteis em 

pesquisas de opinião. Por se tratar de um levantamento que demanda uma 

quantidade significativa de amostras, optou-se por esta abordagem. 

 

Com o propósito de alcançar o maior número possível de respostas, a coleta dos 

dados foi realizada por meio de questionário eletrônico, enviado aos especialistas, por 

intermédio de plataformas digitais (Linkedin, Instagran, banco de dados de e-mails e 

grupos de WhatsApp da área profissional). A coleta ocorreu em setembro de 2021, 

compreendendo o tempo médio de respostas foi de uma semana. 

 

Aos participantes foi assegurado o anonimato e todos foram informados a respeito 

dos objetivos e da finalidade da pesquisa. 

 

3.4.1.1 Instrumento para a coleta de dados quantitativos 

 

A ferramenta utilizada na coleta de dados quantitativos foi um questionário do 

formulário Google, composto por 94 questões (Apêndice B – Questionário de 

Pesquisa) e constituído por doze seções, antecedidas por informações 

esclarecedoras sobre cada uma: perfil sociodemográfico do profissional de SST: 

profissão, faixa etária, gênero, tempo de experiência, renda, região de atuação e setor 

econômico de atuação (1 a 7); construto comunicação e consulta (8 a 12); construto 

escopo do processo de gestão de riscos ocupacionais (13 a 19);  contexto do processo 

de gestão de riscos ocupacionais (20 a 30); critérios de riscos ocupacionais (31 a 42); 

identificação de riscos ocupacionais (43 a 56); análise de riscos ocupacionais (57 a 

66); avaliação de riscos ocupacionais (67 a 73); tratamento de riscos ocupacionais (74 

a 82); monitoramento e análise crítica (83 a 85); registro e relato (86 a 89); e variável 

depende tomada de decisão (90 a 94).  
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Como referencial para a elaboração das perguntas do questionário foram utilizadas 

as diretrizes da ABNT NBR ISO 31000:2018 e NIOSH (2015).   

 

3.4.2 Etapa qualitativa 

 

Com a finalidade de complementar a pesquisa quantitativa, optou-se por realizar uma 

pesquisa qualitativa, por intermédio de entrevistas em grupo, a partir de um roteiro de 

entrevista semiestruturado. 

 

De acordo com Manzini (2012), esse tipo de entrevista tem como característica um 

roteiro com perguntas abertas, sendo indicado para estudar um fenômeno. Deve 

existir flexibilidade na sequência da apresentação das perguntas ao entrevistado e o 

entrevistador pode realizar perguntas complementares para entender melhor o 

fenômeno em pauta. Esta fase do estudo envolveu a participação de 1 convidados 

(especialistas em saúde e segurança do trabalho) da região de Pedro Leopoldo/MG. 

O encontro ocorreu em 9 de outubro, no turno da manhã (das 8h às 12h) para o 

primeiro grupo e no turno da tarde (das 14h às 18h) para o segundo encontro. Foi 

conduzido por um mediador. As entrevistas coletadas foram gravadas, com o 

consentimento dos participantes, e armazenadas, para posterior tratamento dos 

dados.  

 

3.4.2.1 Instrumento de coleta de dados qualitativos 

 

Elaborou-se um roteiro de entrevista semiestruturada, com base em um roteiro 

concebido a partir das questões que envolvem os objetivos específicos deste trabalho: 

percepção dos profissionais da área sobre a forma como o processo de gestão de 

riscos é planejado (1 e 2); técnicas de avaliação de riscos utilizadas pelos profissionais 

da área (3, 4, 5 e 6); competências desenvolvidas para as etapas de identificação, 

análise e avaliação, e ações de controle de riscos geralmente implementadas (7, 8, 9, 

10, 11 e 12); facilidades e dificuldades sobre o uso e aplicação dos elementos de 

gestão de riscos (13 e 14); tomada de decisão em cada etapa do processo de 

avaliação de riscos (15 a 20); e impacto do processo de avaliação de riscos nas ações 

de conscientização de riscos e medidas de prevenção repassadas aos trabalhadores 

(21 e 22).  
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Como referencial para elaboração do roteiro da entrevista foram utilizadas as 

diretrizes da ABNT NBR ISO 31000:2018 e NIOSH (2015) bem como os autores 

Simon (1955), Savage (1972), Raifa (1977), March (1991), Lerner e Keltner (2001), 

Lerner e Tiedens (2006), Cryder, Lerner, Gross e Dahl (2007) e Shimizu (2010). O 

roteiro utilizado na entrevista se encontra no Apêndice B – Roteiro de entrevista. 

 

3.5 Procedimentos para a análise de dados 

 

3.5.1 Pesquisa quantitativa 

 

O pesquisador realizou um estudo sobre os dados coletados antes da aplicação da 

técnica quantitativa, para descrever o perfil da amostra e diagnosticar falhas de 

tabulação de dados, para a redução de risco de erros de análise. É importante a 

preparação dos dados após a coleta e posterior análise, considerando-se o formato 

da distribuição das respostas, as diferenças entre os grupos, os perfis multivariados, 

os casos omissos, os outliers, a multicolineraridade, a homoscedasticidade, a 

normalidade e a linearidade (Hair; Anderson; Tatham & Black, 1998). 

 

3.5.1.1 Limpeza dos dados – análise de missing e outlier 

 

A limpeza de dados se refere ao processo de encontrar e remover inconsistências e 

erros, com o objetivo de melhorar a qualidade (Rahm & Do, 2000). Os dados ausentes 

foram verificados, ou seja, questões que deveriam ser respondidas. No entanto, não 

se encontraram inconsistências nem dados faltantes.  

 

Conforme Harrel Júnior (2001), nas situações em que existe um número considerável 

de variáveis com dados faltantes, o efeito das imputações se mostra mais 

pronunciado. Imputação é a atribuição de valores aos dados ausentes, por meio de 

imputação única (normalmente, utiliza-se a média ou mediana dos dados presentes 

na variável) ou de imputação múltipla, por meio de métodos como regressão, dentre 

outros meios.  

 

As análises atípicas designadas outliers são consideravelmente diferentes das 

demais. Neste estudo, para a identificação de outliers uni variados, efetuou-se a 
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padronização das variáveis. Posteriormente, foram avaliadas as situações com escore 

acima de 3,28 para a referida variável. Padronizar significa expressar as variáveis em 

termos de unidades de desvio-padrão.  

 

Operacionalizar significa subtrair a média e dividir pelo desvio-padrão, de maneira a 

obter média zero e variância igual a 1 (Figura 36). 

 

 

Em que:  
 

Z é a nova variável padronizada;  
Y é a antiga variável;  
X a média aritmética; e  
σ, desvio-padrão. 

Figura 36 
Fórmula de padronização de variáveis 
Fonte: Soares, J. F.; Farias A. A.; César, C. C. (2002). Introdução à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2002. 
 

Tabachnick e Fidell (2007) explicam que valores diferentes dos demais devem ser 

identificados, pois podem conduzir a uma distorção considerável dos resultados. 

Portanto, é necessário identificá-los, para prevenir distorções, de modo a não 

comprometer os resultados.  

 

Hair Jr et al. (2005) entendem que os valores divergentes podem ser identificados por 

intermédio de  análises uni variadas, bivariadas ou multivariadas. Nesta pesquisa, não 

foram detectados valores que se enquadram como outliers uni variados. Optou-se, 

então, por meio de uma avaliação, retirar os questionários com dados ausentes ou 

não respostas (missing) e os valores atípicos e de inconsistência.  

 

Conforme Hair Jr et al. (2005), são raras as situações em que o pesquisador tem 

condições de evitar a existência desse tipo de dado. Por isso, o objetivo está na 

maneira de abordar as questões geradas pelos dados perdidos que interferem na 

generalidade dos resultados.  

 

Günther (1999) salienta que se a presença dos dados ausentes em uma variável for 

inferior a 5%, estes podem ser suprimidos ou substituídos, sem que ocorra dano para 

a análise.  
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Os dados provenientes das respostas foram submetidos a técnicas de estatísticas 

descritivas e equações estruturais. As técnicas multivariadas demandam a 

necessidade de certificar-se a respeito das bases estatísticas e teorias em que as 

análises estão suportadas. Malhotra (2006) explica que as técnicas multivariadas são 

adequadas para a análise de dados em situações em que há duas ou mais medidas 

de cada elemento e as variáveis são analisadas simultaneamente em dois ou mais 

fenômenos. 

 

3.5.1.2 Estatística descritiva das escalas 

 

Neste estudo, utilizou-se também a estatística descritiva para a análise do grau de 

concordância no que tange às assertivas que compõem os construtos e aos 

construtos de maneira geral. Esta técnica possibilita sintetizar, descrever e entender 

os dados de uma distribuição com base nas medidas de tendência central (média, 

mediana e moda), medidas de dispersão (valores mínimo e máximo, desvio-padrão e 

variância), percentis, quartis e décis e medidas de distribuição (rebaixamento e 

simetria da curva de distribuição). A estatística descritiva está voltada para a 

organização, exposição e sintetização de dados. Ou seja, consiste no manuseio dos 

dados, para sintetizá-los – isto é, sem objetivar deduzir qualquer coisa que extrapole 

os próprios dados. Faz uso de tabelas, gráficos e medidas descritivas (Freund & 

Simon, 2000, p. 14).  

 

Segundo Gonçalves (2010), faz-se uso da estatística descritiva na fase inicial da 

análise, quando se manuseia os dados pela primeira vez. Assim, ela é estabelecida 

como um composto de técnicas que têm por finalidade descrever, sintetizar e expor 

os dados relativos a um fenômeno, a fim de deduzir conclusões sobre 

particularidades. Sempre que a coleta, o preparo, a interpretação e a exposição de 

dados numéricos se fizerem imprescindíveis, a estatística descritiva será utilizada. No 

entanto, os autores informam que essa técnica possui limitações, pois, 

frequentemente, os dados obtidos de amostras podem levar o pesquisador a incorrer 

em generalizações na análise (Freund & Simon, 2000).  

 

Hair, Babin; Money e Samouel (2005, p. 85) afirmam que, constantemente, é possível 

descrever alguma situação por intermédio da pesquisa descritiva mediante o “uso de 
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estatísticas descritivas, o que inclui contagens de frequência (quantidade), medidas 

de tendência central como a média ou moda ou uma medida de variação, como o 

desvio-padrão”. 

 

3.5.1.3 Modelagem de equações estruturais 

 

Modelagem de equações estruturais é uma técnica estatística conhecida como 

“Structural Equations Modelin” (SEM), que se tornou uma importante ferramenta 

estatística nas ciências humanas, sociais e comportamentais (Carrion et al.,  2016, 

Rigdon et al., 2014, Thompson et. al., 1995). É capaz de modelar redes nomológicas, 

expressando conceitos teóricos por meio de constructos, e conecta esses construtos 

por meio de um modelo estrutural, para estudar seus relacionamentos (Bollen, 1989). 

Pode ser vista como extensão da regressão múltipla, se for considerado que na 

aplicação da regressão o pesquisador está interessado em prever uma única variável 

dependente, enquanto na SEM há mais de uma variável dependente (Klem, 1995). 

 

Segundo Godinho (2004), a técnica SEM possui duas características mais relevantes: 

a) a de avaliar as relações de dependência inter-relacionadas e múltiplas; e b) a de 

exprimir construtos não observados nessas interdependências e a análise de erros no 

processo.  

 

A técnica SEM avalia uma sequência de equações de regressão múltipla, 

separadamente, no entanto interdependentes, e de maneira simultânea, 

especificamente pelo modelo estrutural, utilizado pelo programa estatístico (Godinho, 

2004, p.76): 

[...] a variável latente é um construto que não pode ser mensurado diretamente; 
sua medida é tomada a partir de outras variáveis denominadas indicadores. O 
construto exógeno é uma variável que age como preditor de outros construtos 
do modelo. Já o construto endógeno é a variável resultante de um 
relacionamento causal. Os indicadores são os valores observados para um 
item específico, ou a questão que se pretende aplicar aos respondentes. O erro 
de mensuração é o grau no qual as variáveis mensuradas não explicam, de 
forma perfeita, a variável latente (Godinho, 2004, p.76). 

 

Os estudos de Jeunon (2004 p.135) reforçam tal argumento quando assevera que  

[...] no modelo de equações estruturais cada variável é um constructo latente 
(não observada diretamente). Essas variáveis latentes, por sua vez, são 
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mensuradas via escala contendo indicadores que são chamados de variáveis 
latentes, por sua vez, são mensuradas via escalas contendo indicadores que 
são chamados de variáveis observadas. [...] As variáveis latentes (constructos) 
podem ser endógenas (se recebe uma seta de outra variável do sistema) ou 
exógenas (se não recebe setas), sendo que as setas indicadoras das relações 
é uma variável exógena, por ser a única considerada não receber influência de 
outra. (Jeunon, 2004 p.135) 
 

Dois tipos de estimador para SEM definem duas abordagens metodológicas distintas, 

que na literatura internacional são reconhecidas como covariance based e variance 

based (Reinartz, Haenlein & Henseler, 2009). Em tradução literal, “baseados em 

covariância” e “baseados em variância”. A distinção é basicamente a seguinte: os 

estimadores covariance based buscam obter as estimativas dos parâmetros 

minimizando a discrepância entre o modelo empírico e o modelo implicado a partir de 

matriz de covariância dos indicadores observados. Já uma abordagem variance 

based, cria combinações lineares dos indicadores para representação dos conceitos 

teóricos e, em seguida, estima os parâmetros dos modelos (Areskoug, 1982).  

 

Um estimador variance based largamente utilizado é o PLS-PM (partial least squares 

path modelling). Originalmente criado por Herman e Wold para analisar dados 

multidimensionais, veio ganhando espaço e se tornando um método de estimativa 

bem aceito para modelos SEM ao longo dos últimos dez anos (Benitez, Henseler, 

Castillo & Schuberth, 2019). Sua abordagem utiliza dados disponíveis para estimar as 

relações de path modeling, com o objetivo de minimizar a variância residual e estimar 

coeficientes que maximizam os valores de R2 dos construtos endógenos (Hair, Hult, 

Ringle & Sarstedt, 2014; Chin, Marcolin & Newsted, 2003). Faz isso sem exigir 

multinormalidade nos dados (Ernst 2004), sendo considerado por alguns autores 

como um dos mais interessantes modelos covariance based no contexto de 

elaboração de modelos mais complexos (com muitos indicadores, muitas variáveis 

latentes e relações complexas entre elas, como mediação e moderação) (Hair, Ringle, 

Sarstedt, 2012; Henseler et al., 2016; Rönkkö & Evermann, 2013). Por esses motivos 

é que se utiliza a abordagem PLS neste trabalho. 

 

Faz-se importante esclarecer que os métodos PLS são relativamente recentes e que 

existem muitas pesquisas sobre suas implicações e aplicações. Há neste contexto 

dois conjuntos de visões: o das mais tradicionais a despeito do método PLS; e o 
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daquelas que poderiam ser denominadas de “visões mais atualizadas” (Benitez et al., 

2019).  

 

Em uma visão tradicional, métodos PLS devem ser usados primariamente para 

pesquisas exploratórias ou em estágios de baixo conhecimento teórico. Com os 

avanços recentes, vários autores têm demonstrado que a abordagem PLS pode ser 

usada em vários tipos de pesquisa, como, confirmatórias, exploratórias e preditivas 

(Henseler et al., 2013; Shmueli, Ray, Estrada, Chatla, 2016; Henseler, 2018). Em uma 

visão tradicional, modelos PLS levam vantagem sobre modelos covariance based 

quando se têm amostras pequenas. Para Chin & Newstead (1999), de fato, eles 

podem produzir boas estimativas para amostras pequenas, no entanto, como qualquer 

estimador, essas estimativas serão sempre menos precisas do que aquelas feitas com 

uma amostra maior. Então, usar apenas essa justificativa para a escolha de uma 

abordagem PLS deve ser algo a ser feito com muita cautela (Goodhue; Lewis, 

Thompson, & Does, 2012). 

 

Outro ponto interessante é que se argumenta comumente como fator de desvantagem 

o fato de que estatísticas mais tradicionais dentro de métodos covariance based não 

podem ser computadas por um abordagem PLS (Amaro, Seabra & Abrantes, 2015).  

 

Dijkstra e Henseler (2015) contra-argumentam que várias métricas de qualidade do 

modelo podem ser acessadas de dois diferentes modos: a) por testes de significância 

via bootstrap para medidas de ajustes do modelo como um todo; e b) por medidas de 

overall fit sem testes de significância. Ambas servem para quantificar discrepâncias 

entre os dados empíricos e o modelo implicado. Embora seja um processo único e 

coeso, pode-se pensar na avaliação de um modelo estrutural em duas partes: 

avaliação do modelo de medidas; e avaliação do modelo estrutural.  

 

O Outer model, ou modelo de medidas, é a parte do modelo que relaciona construtos 

e variáveis observadas. Já o modelo estrutural, ou Inner Model, relaciona os 

construtos entre si (Müller, Fay, & Brocke, 2018). Existem, no entanto, métricas de 

qualidade para avaliação. O pesquisador elaborou, a partir das principais métricas 

utilizadas na etapa de modelagem via algoritmo PLS, um mapeamento sobre 

condições de otimização usando os dois modelos (Figura 37). 
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Figura 37 
Avaliação do Modelo Estrutural (Inner Model) – Condições de otimização 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador 
 

Cada uma dessas métricas tem uma faixa de variação específica, que indica boa ou 

má qualidade.  

 

Para Ringle, Silva e Bido (2014), nem todas elas são igualmente interessantes quando 

se fala de construtos reflexivos e formativos. Validade discriminante, por exemplo, tem 

todo o conceito aplicável apenas a construtos reflexivos, não formativos como ocorre 

neste estudo (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2017; Henseler, Ringle & Sarstedt, 2015).  

Coeficientes: 

➢ Teste t de Student – avalia a significância dos coeficientes, tanto das 

relações das variáveis observadas com as latentes quanto das variáveis 

latentes entre si. A significância das relações é obtida por meio da 

técnica não paramétrica de bootstrapping – Técnica de reamostragem 

(Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2014). 

➢ Coeficiente de determinação (R2) – avalia a proporção da variância de 

um dado construto explicada pelas outras variáveis latentes no modelo. 

Para estudos em ciências sociais e comportamentais, até 2% 

representa um efeito pequeno; entre 13% e 25%, um efeito moderado; 

e acima de 26%, um efeito substancial (Cohen, 1988; Henseler, Ringle, 

& Sinkovics, 2009).  
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➢ Coeficientes de caminho (Path Coefficients – Г) – equivalem aos betas 

(βs) de uma regressão linear. Expressam a força e a direção das 

relações causais do modelo (Hair et al., 2014). 

➢ Validade preditiva (Q2) – avalia a qualidade da predição do modelo ou 

acurácia do modelo ajustado. Como critério de avaliação devem ser 

obtidos valores maiores que zero (Q² > 0) (Dijkstra et al., 2014). 

➢ GoF (Goodness of Fit) – não se trata aqui do tradicional GoF de métodos 

covariance-based. Tenenhaus, Vinzi, Chatelin e Lauro (2005) 

propuseram um tipo de adaptação daquele coeficiente para o universo 

PLS. Trata-se aqui de GoF global para PLS-SEM, que basicamente é a 

média geométrica entre o R2 médio e a média das AVE (Henseler & 

Sarstedt, 2013). Valores inferiores a 0,36 são tidos como adequados 

para as áreas de ciências sociais e do comportamento (Wetzels, 

Odekerken-Schröder & Oppen, 2009). A Average Variance Extracted 

(AVE) representa a quantidade de variância que é capturada por um 

construto, em comparação com a quantidade de variância não explicada 

pelo modelo (erro). Há autores que sugerem o critério de Fornell e 

Larcker (1981), que defende que os valores devem ser superiores a 0,50 

(AVE > 0,50) (Henseler, et al., 2009). 

➢ Validade discriminante (VD) – compara as raízes quadradas dos valores 

das AVEs de cada construto com as correlações (de Pearson) entre os 

construtos (ou variáveis latentes). A ideia aqui é mostrar que um 

construto reflexivo tem relações mais fortes com suas próprias variáveis 

observadas do que com as demais (Hair et al., 2017, Henseler et al., 

2015). No entanto essa é uma métrica forte apenas para constructos 

reflexivos. 

➢ Alpha de Cronbach – segundo Corrar, Paulo, Dias Filho e Rodrigues 

(2011), busca mensurar o grau em que uma escala produz resultados 

consistentes. Ademais, usam-se como critério de boa consistência 

valores iguais ou superiores a 0,7 (Corrar, Paulo, & Dias Filho, 2007).  

➢ Confiabilidade composta (CC), ou Composite Reliability (CC) – indica o 

grau de consistência interna para os construtos latentes. Valores 

superiores ou iguais a 0,7 são considerados satisfatórios (Ringle et., al., 

2014).  
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➢ f2 – valia o peso de cada construto para o ajuste do modelo. Valores de 

0,02, 0,15 e 0,35 são considerados, respectivamente, pequenos, 

médios e grandes (Hair et al., 2014). 

 

O modelo teórico proposto neste estudo constitui o que é chamado de “equações 

estruturais do diagrama de caminho”, conforme detalhado na Figura 38. 

 

 

Figura 38 
Diagrama de caminhos do modelo teórico proposto 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

Parte-se do pressuposto de que uma variável dependente é uma consequência ou um 

resultado de uma alteração na variável independente e de que esta é a causa 

presumida de uma mudança na variável dependente (Hair Jr et al., 2005). O modelo 

de equações estruturais se divide em dois: modelo de mensuração; e modelo 

estrutural.  
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No modelo estrutural, as variáveis manifestas, colhidas tanto no questionário quanto 

nos dados complementares, formam indicadores para as variáveis latentes 

(construtos). A ligação de tais itens com as alusivas variáveis latentes estabelece o 

modelo estrutural. Já o relacionamento entre as variáveis latentes estabelece o 

modelo estrutural. Foram aferidos coeficientes para cada espécie de relacionamento, 

os quais exercem a função de cargas fatoriais da análise fatorial exploratória, 

caracterizando a correlação simples entre o item e o construto (modelo estrutural) ou 

entre os construtos (modelo estrutural). Assim, os coeficientes são valores que variam 

de -1 a 1. Quanto maior em magnitude, maior a ligação entre o elemento e o respectivo 

construto. Ademais, tais relacionamentos (referentes às setas mostradas no diagrama 

de caminhos) foram checados no modelo. A fração da variabilidade da variável 

dependente é descrita pela(s) variável(is) independente(s) (R2).  

 

O recurso utilizado para tal etapa foi o software SmartPLS 3.0. Segundo Henseler, et 

al. (2009), a avaliação de um modelo utilizando o método PLS (estimado pelo 

SmartPLS 3.0) deve ser executada em duas fases, conforme mostra a Figura 39. 

 

Figura 39 
Avaliação do modelo estimado 
Fonte: Adaptada de Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of Partial Least 
Squares Path Modeling in International Marketing. Advances in International Marketing, 20(1), 277-319. 

 

Conforme Jöreskog e Sörbom (1993), mencionado em Brei e Liberali Neto (2006), há 

três possíveis empregos da modelagem de equações estruturais: 

 

➢ Estritamente confirmatória – o pesquisador possui um único modelo, 

que é aceito ou rejeitado, com base em sua correlação ou não com os 

dados.  
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➢ Utilização de modelos alternativos – é um pouco mais frequente que o 

primeiro, no entanto ainda reduzido à circunstância em que há mais de 

um modelo a priori.  

➢ Geração de modelos – aparentemente, é o mais comum. Decorre em 

situações em que o modelo inicial não se ajusta aos dados. Porém, 

neste caso o modelo é modificado pelo pesquisador e reanalisado com 

os mesmos dados, objetivando aproximar-se de um modelo que tenha 

coerência em termos teóricos e, consequentemente, demonstre 

correspondência estatística coerente com os dados coletados.  

 

Jöreskog eSörbom (1993, como citado em Brei e Liberali Neto, 2006) formalizaram 

essas ideias, distinguindo três possíveis aplicações de SEM:  

 

1) Estritamente confirmatória – o pesquisador tem um único modelo, que 

será aceito ou rejeitado, om base em sua correspondência ou não com 

os dados;  

2) Modelos alternativos – Este caso é um pouco mais frequente que o 

primeiro, mas ainda restrito a situações em que há mais de um modelo 

apriorístico; e 

3) Geração de modelos – Esta situação, que parece ser a mais comum, 

ocorre quando o modelo inicial não se ajusta aos dados.  

 

Brei et al. (2006) esclarecem que nestes casos o modelo é modificado pelo 

pesquisador e é novamente analisado com os mesmos dados, com o objetivo de 

descobrir um modelo que tenha sentido em termos teóricos e que apresente 

correspondência estatística razoável com os dados coletados.  

 

3.5.2 Pesquisa qualitativa 

 

O tratamento dos dados coletados nesta fase, com vistas a responder aos objetivos 

propostos neste estudo, adotou como método de análise de dados a técnica de análise 

de conteúdo, com suporte em Bardin (2016), Mendes e Miskulin (2017) e Franco 

(2018).  
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A Figura 40 ilustra os procedimentos associados ao desenvolvimento da pesquisa 

 

 

Figura 40 
Método de desenvolvimento da pesquisa  
Fonte: Adaptada de Mendes, R. M., & Miskulin, R. G. S. (2017 p. 1051). A análise de conteúdo como 
uma metodologia. Cadernos de Pesquisa, 47(165), 1044-1066. 
https://dx.doi.org/10.1590/198053143988 

 

A análise de conteúdo pode “auxiliar com os dados que foram surgindo e que 

despontavam para uma possível resposta para a questão de investigação” Mendes et 

al., 2017, p. 1.051). Ademais, optou-se por usar essa técnica porque permite ao 

pesquisador construir inferências alinhadas aos teóricos durante do desenvolvimento 

do estudo com a finalidade de buscar sentidos em mensagens encontradas em plano 

secundário (Bardin, 2016).  

 

Franco (2018, p. 12) reconhece que “o ponto de partida da análise de conteúdo é a 

mensagem, quer seja verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada”.  

Desenvolvimento da pesquisa

a) Pré-análise

Leitura

Escolha dos 

textos

Constituição do 

corpus

Preparação do 

material

b) Exploração 

do material

Unidade de 

registro

Unidades de 

contexto

Eixos 

temáticos

c) Tratamento dos resultados: 

Inferência e Interpretação

Categorização

Descrição 

dos dados

Análise dos 

dados

Inferência Interpretação

https://dx.doi.org/10.1590/198053143988
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A análise de conteúdo também pode ser compreendida como um procedimento de 

fragmentação de textos, com o objetivo de identificar regularidades. Trata-se de um 

conjunto de categorias aplicadamente selecionadas, o qual possibilita criar indicações 

produtivas para o processo de inferência, auxiliando para que as interpretações 

possam representar resultados validados pelo método (Franco, 2018; Bardin, 2016; 

Vala, 2003 & Bauer, 2002).  

 

O conteúdo das entrevistas gravadas foi inicialmente transcrito na integralidade das 

respostas. Procedeu-se, então, à leitura detalhada de todas as informações coletadas. 

Na sequência, todo o material foi organizado e distribuído em sete categorias, de 

acordo com os objetivos específicos delineados na pesquisa.  

 

Franco (2018) aponta que a análise de conteúdo de modo temático é uma das técnicas 

utilizadas para a realização da análise de conteúdo, na medida em que possibilita 

desmembrar o discurso em categorias (Franco, 2012).  

 

Nesta pesquisa, a categorização buscou identificar subcategorias de conteúdo, 

visando delimitá-las, a partir dos temas relacionados ao objeto de pesquisa e 

identificados nas falas dos sujeitos pesquisados, como recomenda Valentim (2005).  

 

3.6 Modelo de pesquisa 

 

O estudo do referencial teórico permitiu identificar a variável independente processo 

de gestão de riscos, que se constitui a partir da aplicação sistemática, a qual foi 

subdividida em construtos, seguindo a forma proposta pela ABNT NBR ISO 

31000:2018. Da mesma forma, identificou-se a variável dependente estrutura da 

tomada de decisão, constituída por cenários, alternativas e consequências.  

 

A Figura 41 expõe os construtos desenvolvidos a partir do referencial teórico. 
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Figura 41 
Construto desenvolvido a partir do modelo teórico e dos atributos perceptíveis das 
variáveis 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

A Tabela 28 descreve os aspectos adotados para a elaboração dos construtos. 

 

Tabela 28 
Aspectos considerados para a elaboração dos construtos 

Conceito 
Aspectos importantes  

para elaboração do construto 
Referencial  

adotado 

Processo de 
gestão de 

riscos 

Aplicação sistemática de políticas, procedimentos e 
práticas de gestão para as atividades de 
comunicação, consulta e estabelecimento do contexto 
e de identificação, análise, avaliação, tratamento, 
monitoramento e análise crítica dos riscos. 

ABNT NBR ISO 
31000:2018  

Componentes 
do processo 

decisório 

O processo decisório é composto por um conjunto de 
alternativas de decisão, cenários e impactos. 

Savage (1972); Raifa 
(1977); Shimizu (2010); 
March (1991); Simon (1955) 

Temor 
Consciências sensíveis a risco e corpo apto para 
escapar, aversão ao risco. 

Lerner e Keltner (2001) 

Raiva 
Maior convicção, confiança aguda de poder e baixa 
sensibilidade ao risco. 

Lerner e Tiedens (2006) 

Tristeza 
Atenção concentrada no eu fomentando as pessoas 
para a mudança. Pessimismo 

Cryder, Lerner, Gross e 
Dahl (2007) 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador, com base no referencial teórico desenvolvido na pesquisa. 

 

As seguintes hipóteses foram verificadas: Ho: O processo de gestão de riscos 

ocupacionais não influencia a tomada de decisão; H1: O processo de gestão de riscos 

ocupacionais influencia a tomada de decisão. 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo, procede-se à apresentação e discussão dos resultados, com base na 

realização de uma pesquisa quantitativa e de uma pesquisa qualitativa.  

 

4.1 Apresentação dos resultados da etapa quantitativa 

 

Nesta seção, focalizam-se os dados relativos a: caraterização dos respondentes, 

limpeza dos dados, estatística descritiva e modelagem de equações estruturais. 

 

4.1.1 Caracterização dos respondentes  
 

 

Para a caracterização dos respondentes da pesquisa quantitativa, consideraram-se 

as seguintes variáveis: profissão, faixa etária, sexo, tempo de experiência, faixa de 

renda, região e setor de atuação. Os resultados estão descritos na Tabela 46, 

constante no Apêndice C.  

 

Em resumo, os resultados identificados mostram que 47,18% da amostra compõe-se 

técnicos de segurança do trabalho; 35,92% têm entre 36 e 45 anos; 57,75% são 

homens; 47,88% possuem entre 11 e 20 anos de experiência; 66,20% recebem até 

R$5.000,00; 83,80% estão atuando na região Sudeste do Brasil; e 39,43% atuam na 

área de Serviços. 

 

4.1.2 Limpeza dos dados – Verificação de missing ou outlier 

 

Sobre dados ausentes, apurou-se apenas um questionário nesta situação. Por isso, 

optou-se por trabalhar com os casos que possuíam todos os dados completos. Isso 

significou a redução de apenas um questionário no tamanho da amostra (de 143 para 

142).  

 

Para dimensionar o tamanho da amostra, utilizou-se o software G-Power versão 

3.1.9.2. 

 
A Figura 42 apresenta o resultado do dimensionamento da amostra 
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Figura 42 
Software G-Power com o resultado do dimensionamento da amostra 
Fonte: G-Power – versão 3.1.9.2 

 

F test – Linear multiple regression; Fixed model, R2 deviation from zero. 
Effect size f2 = 0,15 (efeito médio) 
α err prob = 0,05 
Power (1 – β err prob) = 0,95 
Number of predictors = 1 

Total sample size = 89 (amostras) 

 

4.1.3 Estatística descritiva das escalas 

 

Para caracterizar a amostra, optou-se por utilizar a estatística descritiva, mediante o 

cálculo da média e do desvio-padrão para todas as variáveis. O conjunto de questões 

apresentados refere-se aos construtos do processo de gestão de riscos: comunicação 

e consulta, escopo, contexto (externo e interno), critério de riscos, identificação de 

riscos, análise de riscos ocupacionais, avaliação de riscos ocupacionais avaliação de 

riscos ocupacionais, tratamento de riscos, registro e relato, monitoramento e análise 

crítica e tomada de decisão.  
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As tabelas seguintes estão divididas em razão das dimensões, variáveis e número de 

respondentes por variável – mínimo, máximo, média e desvio-padrão –, de acordo 

com cada afirmativa do questionário. Média é uma medida de tendência central, que 

pretende exprimir o centro de um conjunto de dados, e o desvio-padrão aponta a 

distância média dos dados quanto ao centro. O tamanho do desvio-padrão é 

proporcional à dispersão dos dados em relação à média (Souza, 2017). 

 

Os resultados apresentados na Tabela 29 referem-se às estatísticas descritivas dos 

indicadores que avaliam a dimensão comunicação e consulta. 

 

Tabela 29 
Dimensão comunicação e consulta 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

CC_1 

Nesta empresa, a dimensão comunicação 
e consulta ocorre reunindo diferentes 
profissionais e áreas de especialização em 
cada uma das etapas. 

1 10 7,30 2,215 

CC_2 

Nesta empresa, a dimensão comunicação 
e consulta ocorre assegurando que pontos 
de vista diferentes sejam considerados ao 
definirem os critérios de risco e ao se 
avaliarem riscos. 

1 10 7,57 2,095 

CC_3 

Nesta empresa, a dimensão comunicação 
e consulta ocorre fornecendo informações 
suficientes para facilitar a supervisão dos 
riscos e a tomada de decisão em SSO. 

1 10 7,51 2,296 

CC_4 

Nesta empresa, a dimensão comunicação 
e consulta ocorre de tal forma que constrói 
um senso de inclusão e propriedade entre 
os impactados pelos riscos. 

1 10 7,33 2,259 

CC_5 

Nesta empresa, a dimensão comunicação 
e consulta ocorre de tal forma que há a 
coordenação estreita entre ambas 
facilitando a troca de informações. 

1 10 7,34 2,189 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

A média mais alta se refere à variável CC_2, que interpela a respeito da garantia que 

pontos de vista diferentes sejam considerados na definição dos critérios e na 

avaliação de riscos. Simultaneamente, a média mais baixa descrita na tabela diz 

respeito ao indicador CC_1, que conversa sobre a dimensão comunicação e consulta 

ocorrendo com a reunião de diferentes profissionais e áreas de especialização em 

cada uma das etapas. 

 

A Tabela 30 refere-se à estatística descritiva da dimensão escopo. 
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Tabela 30 
Dimensão escopo  

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

ESC_1 
Nesta empresa, a dimensão escopo é 
clara e bem definida. 

1 10 7,45 2,290 

ESC_2 
Nesta empresa, a dimensão escopo leva 
em consideração os objetivos pertinentes. 

2 10 7,55 2,188 

ESC_3 
Nesta empresa, as decisões que precisam 
ser tomadas são consideradas ao se 
estabelecer a dimensão escopo. 

1 10 7,37 2,224 

ESC_4 
Nesta empresa, a dimensão escopo prevê 
resultados esperados das etapas. 

2 10 7,42 2,273 

ESC_5 

Nesta empresa, fatores como localização, 
tempo, inclusões e exclusões são 
previstas na definição da dimensão 
escopo. 

1 10 7,26 2,299 

ESC_6 
Nesta empresa, a dimensão escopo define 
as ferramentas e técnicas a serem 
utilizadas. 

1 10 7,53 2,327 

ESC_7 

Nesta empresa, questões como recursos 
requeridos, responsabilidades e registros 
a serem mantidos são considerados na 
dimensão escopo. 

2 10 7,54 2,198 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

A média mais alta foi a ESC_2, que aborda se o escopo do processo de gestão de 

riscos leva em consideração os objetivos pertinentes. O indicador ESC_5 alcançou a 

média mais baixa. Esta variável questiona se o escopo prevê fatores como 

localização, tempo, inclusões e exclusões. 

 

Com base nos desvios-padrão e nas médias apresentadas nas tabelas que 

descrevem a estatística descritiva dos construtos que envolvem a pesquisa, constata-

se que há homogeneidade da amostra. Importante frisar que desvio-padrão alto 

significa maior dispersão dos dados em torno da média e que desvio-padrão baixo 

denota que os dados estão próximos à média. Neste caso, verificam-se desvios-

padrão no intervalo entre 2 a 3 em todos os indicadores.  

 

A Tabela 31 descreve os resultados da dimensão contexto. 
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Tabela 31 
Dimensão contexto (externo e interno)  

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

CON_1 

Nesta empresa, fatores como 
relacionamento com outros projetos, 
processos e atividades são considerados ao 
se examinar a dimensão contexto externo. 

1 10 7,39 2,170 

CON_2 

Nesta empresa, fatores sociais, culturais, 
políticos, jurídicos, regulatórios, financeiros, 
tecnológicos, econômicos e ambientais, em 
âmbito internacional (se aplicável), nacional, 
regional ou local são considerados ao se 
examinar a dimensão contexto externo. 

1 10 7,35 2,180 

CON_3 

Nesta empresa, fatores como 
direcionadores chaves e tendências que 
afetem os objetivos de SSO são 
considerados ao se examinar a dimensão 
contexto externo. 

1 10 7,28 2,270 

CON_4 

Nesta empresa, fatores como 
relacionamentos, percepções, valores, 
necessidades e expectativas das partes 
interessadas externas são considerados ao 
se examinar a dimensão contexto externo. 

1 10 7,39 2,170 

CON_5 
Os compromissos contratuais e relações 
são considerados ao se examinar a 
dimensão contexto externo. 

2 10 7,60 2,077 

CON_6 

Nesta empresa, a dimensão contexto 
interno do processo considera a visão, 
missão e valores da organização, bem como 
a governança, a estrutura organizacional, 
papéis e responsabilizações. 

2 10 7,61 2,157 

CON_7 

Nesta empresa, a dimensão contexto 
interno considera a estratégia, objetivos, 
políticas, cultura da organização, normas, 
diretrizes e modelos adotados pela 
organização. 

2 10 7,56 2,158 

CON_8 

A dimensão contexto interno considera os 
recursos e conhecimento já existentes na 
organização, tais como, capital, tempo, 
pessoas, propriedade intelectual, 
processos, sistemas e tecnologias. 

2 10 7,58 2,122 

CON_9 
Nesta empresa, a dimensão contexto 
interno considera dados, sistemas de 
informação e fluxos de informação. 

2 10 7,51 2,146 

CON_10 

Nesta empresa, a dimensão contexto 
interno considera os relacionamentos com 
as partes interessadas internas e leva em 
consideração suas percepções e valores. 

2 10 7,56 2,119 

CON_11 

Nesta empresa, a dimensão contexto 
interno considera as relações contratuais, 
compromissos, interdependências e 
interconexões. 

1 10 7,56 2,075 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 
 

O CON_6 teve a média mais alta. Este indicador aborda questões referentes a visão, 

missão e valores da organização, consideradas no contexto interno do processo de 

gestão de riscos.  
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O indicador CON_3 faz abordagem sobre direcionadores chaves e tendências ao se 

examinar o contexto externo. Esta variável obteve a média mais baixa.  

 

A Tabela 32 cita o resultado da estatística descritiva da dimensão critério de riscos. 

  

Tabela 32 
Dimensão critério de riscos 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

CR_1 
Esta empresa especifica a quantidade e o 
tipo de risco que assume ou não em relação 
a seus objetivos em SSO. 

1 10 7,58 2,226 

CR_2 
Esta empresa define os critérios para avaliar 
a significância dos riscos ocupacionais. 

1 10 7,70 2,272 

CR_3 
A dimensão critério de riscos adotada nesta 
empresa está alinhada à estrutura de gestão 
de riscos. 

1 10 7,59 2,328 

CR_4 
A dimensão critério de riscos reflete os 
valores, objetivos e recursos desta 
empresa. 

1 10 7,76 2,231 

CR_5 
A dimensão critério de riscos desta empresa 
é dinâmica e continuamente analisada e 
alterada quando necessário. 

1 10 7,49 2,339 

CR_6 
Nesta empresa, fatores como a natureza do 
risco e o tipo de incerteza são considerados 
na dimensão critérios de riscos. 

1 10 7,47 2,299 

CR_7 

Nesta empresa, as probabilidades e 
consequências são claramente definidas, 
“medidas” e consideradas na dimensão 
critério de riscos. 

1 10 7,54 2,296 

CR_8 
Nesta empresa, fatores relacionados ao 
tempo são considerados na dimensão 
critérios de riscos. 

1 10 7,39 2,429 

CR_9 
Nesta empresa, a consistência no uso de 
medidas é considerada na dimensão critério 
de riscos. 

1 10 7,43 2,395 

CR_10 
Nesta empresa, a dimensão critério de 
riscos considera “como” o nível de risco será 
determinado. 

1 10 7,58 2,289 

CR_11 

Nesta empresa, a dimensão critério de 
riscos considera a forma como as 
combinações e sequências de múltiplos 
riscos serão levados em consideração. 

1 10 7,45 2,330 

CR_12 
Nesta empresa, a dimensão critério de 
riscos leva em consideração a sua 
capacidade. 

1 10 7,58 2,304 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

O indicador CR_4 possui a a média mais alta. Esta variável refere-se aos valores, 

objetivos e recursos da empresa, sendo adotados nos critérios de riscos. A média 

mais baixa descrita na tabela se refere ao indicador CR_9, que aborda a consistência 

no uso de medidas ao se estabelecerem os critérios de riscos. 
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A Tabela 33 retrata a estatística descritiva da dimensão identificação de riscos.  

 

Tabela 33 
Dimensão identificação de riscos 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

IDR_1 

Nesta empresa, a dimensão identificação 
de riscos ocorre com o envolvimento e a 
participação do maior número possível de 
pessoas que possam contribuir para 
encontrar, reconhecer e descrever os 
riscos. 

1 10 7,25 2,450 

IDR_2 
Nesta empresa, são utilizadas técnicas 
adequadas para Identificar riscos 
conforme a ABNT ISO/IEC 31010. 

1 10 6,84 2,792 

IDR_3 

Nesta empresa, os envolvidos receberam 
capacitação adequada e possuem 
proficiência para uso e aplicação da 
ferramenta de identificação de riscos 
utilizada. 

1 10 7,12 2,542 

IDR_4 
Nesta empresa, são considerados fatores 
como fontes tangíveis e intangíveis de 
riscos. 

1 10 7,13 2,496 

IDR_5 
Nesta empresa, são considerados fatores 
como causas e eventos. 

1 10 7,51 2,342 

IDR_6 
Nesta empresa, são considerados fatores 
como ameaças e oportunidades. 

1 10 7,49 2,275 

IDR_7 
Nesta empresa, são considerados fatores 
como vulnerabilidades e capacidades. 

1 10 7,36 2,317 

IDR_8 
Esta empresa considera mudanças nos 
contextos externo e interno. 

1 10 7,31 2,385 

IDR_9 
Esta empresa considera indicadores de 
riscos emergentes. 

1 10 7,35 2,319 

IDR_10 
Esta empresa considera a natureza e o 
valor dos ativos e recursos. 

1 10 7,43 2,283 

IDR_11 
Esta empresa considera fatores como 
consequências e seus impactos nos 
objetivos. 

1 10 7,47 2,351 

IDR_12 
Esta empresa considera as limitações de 
conhecimento e de confiabilidade da 
informação. 

1 10 7,43 2,255 

IDR_13 
Esta empresa considera os fatores 
temporais. 

1 10 7,26 2,265 

IDR_14 
Nesta empresa, são considerados vieses, 
hipóteses e crenças dos envolvidos. 

1 10 7,01 2,391 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

A média mais alta é o indicador IDR_5, que questiona se “causas e eventos” são 

considerados na referida etapa. Chama a atenção a média mais baixa dentre as 

variáveis da referida dimensão, o indicador IDR_2, que aborda a utilização de técnicas 

adequadas para identificação de riscos conforme a ABNT ISO/IEC 31010. 
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A Tabela 34 traz o resultado da dimensão análise de riscos ocupacionais.  

 

Tabela 34 
Dimensão análise de riscos ocupacionais 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

ANR_1 
Nesta empresa, a dimensão análise de 
riscos ocorre com o envolvimento de 
analistas de riscos de SSO. 

1 10 7,63 2,457 

ANR_2 
Esta empresa utiliza técnicas adequadas 
para analisar riscos conforme a ABNT 
ISO/IEC 31010. 

1 10 7,01 2,739 

ANR_3 
Nesta empresa, são considerados fatores 
como a probabilidade de eventos e 
consequências. 

1 10 7,53 2,437 

ANR_4 
Nesta empresa, são consideradas a 
natureza e a magnitude das 
consequências. 

1 10 7,54 2,366 

ANR_5 
Nesta empresa, são consideradas a 
complexidade e a conectividade. 

1 10 7,32 2,378 

ANR_6 
Nesta empresa, são considerados fatores 
temporais e volatilidade. 

1 10 7,18 2,353 

ANR_7 
Nesta empresa, é considerada a eficácia 
dos controles existentes. 

1 10 7,53 2,333 

ANR_8 
Nesta empresa, são considerados fatores 
como sensibilidade e níveis de confiança. 

1 10 7,31 2,415 

ANR_9 
Nesta empresa, são consideradas as 
limitações da técnica utilizada. 

1 10 7,30 2,458 

ANR_10 

Nesta empresa, utiliza-se a combinação 
de técnicas para auxiliar os decisores nos 
casos de eventos incertos com 
consequências severas. 

1 10 7,24 2,423 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

A variável ANR_1 obteve a média mais alta. Este indicador se refere ao envolvimento 

de analistas de riscos de SSO nesta etapa do processo. No entanto, a média mais 

baixa foi o indicador ANR_2, que cita a utilização de técnicas adequadas para analisar 

riscos conforme a ABNT ISO/IEC 31010. 

 

A Tabela 35 mostra os resultados da estatística descritiva da etapa de avaliação de 

riscos.  
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Tabela 35 
Dimensão avaliação de riscos ocupacionais 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

AVR_1 
Nesta empresa, a dimensão avaliação de 
riscos é sempre utilizada para apoiar as 
decisões. 

1 10 7,63 2,468 

AVR_2 

Nesta empresa, são comparados os 
resultados da análise de riscos com os 
critérios de riscos ocupacionais 
estabelecidos. 

1 10 7,46 2,440 

AVR_3 
Nesta empresa, a dimensão avaliação de 
riscos conduz para decisões de não se fazer 
nada em relação ao risco analisado. 

1 10 5,88 3,123 

AVR_4 
Nesta empresa, a dimensão avaliação de 
riscos conduz para as opções de tratamento 
de riscos. 

1 10 7,60 2,241 

AVR_6 
Nesta empresa, a dimensão avaliação de 
riscos conduz para realizar análises 
adicionais para melhor compreender o risco. 

1 10 7,57 2,404 

AVR_7 
Nesta empresa, a dimensão avaliação de 
riscos conduz para manter controles 
existentes. 

1 10 7,52 2,393 

AVR_8 
Nesta empresa, a dimensão avaliação de 
riscos conduz para reconsiderar os objetivos 
de SSO. 

1 10 7,36 2,410 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

A média mais alta está apontada no indicador AVR_1, que traz a avaliação de riscos 

sempre sendo utilizada para apoiar decisões. A média mais baixa foi a variável 

AVR_3, que aborda a avaliação de riscos, conduzindo para não se fazer nada em 

relação ao risco analisado.  

 

A Tabela 36 traz os resultados da dimensão tratamento de riscos ocupacionais. 

 

Tabela 36 
Dimensão tratamento de riscos ocupacionais 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

TR_1 

Ao selecionar opções de tratamento de 
riscos, opta-se por evitar o risco ao decidir 
não iniciar ou continuar com a atividade que 
dá origem ao risco. 

1 10 7,12 2,556 

TR_2 

Ao selecionar opções de tratamento de 
riscos ocupacionais, opta-se por assumir o 
risco ocupacional de maneira a perseguir 
uma oportunidade. 

1 10 6,49 2,636 

TR_3 
Ao tratar riscos, priorizam-se ações voltadas 
para eliminar riscos por meio da remoção da 
fonte de risco. 

1 10 7,41 2,447 

continua 
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N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

TR_4 
Ao tratar riscos, priorizam-se ações de 
substituição do risco. 

1 10 6,65 2,650 

TR_5 
Ao tratar riscos, priorizam-se ações de 
engenharia. 

1 10 7,16 2,474 

TR_6 
Ao tratar riscos, priorizam-se controles 
administrativos. 

1 10 7,15 2,241 

TR_7 
Ao tratar riscos, priorizam-se os 
equipamentos de proteção individual. 

1 10 7,52 2,249 

TR_8 
Ao tratar riscos, opta-se por compartilhar o 
risco (por exemplo, por meio de contratos 
de terceirização, compra de seguros etc.). 

1 10 6,66 2,464 

TR_9 
Ao tratar riscos, opta-se por reter o risco 
por decisão fundamentada. 

1 10 6,95 2,283 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

A média mais alta diz respeito à priorização de uso de equipamentos de proteção 

individual para se tratar riscos, o indicador TR_7. A média mais baixa é apontada no 

indicador TR_2, que cita a opção por se assumir o risco ocupacional de maneira a 

perseguir uma oportunidade. 

 

A Tabela 37 mostra os resultados sobre monitoramento e análise crítica.  

 

Tabela 37 
Dimensão monitoramento e análise crítica 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

MAC_1 
Nesta empresa, a eficácia do processo é 
monitorada e analisada criticamente. 

1 10 7,32 2,378 

MAC_2 
Nesta empresa, o processo é monitorado 
e analisado em todas as suas etapas. 

1 10 7,20 2,517 

MAC_3 

Nesta empresa, os resultados da 
dimensão monitoramento e análise crítica 
são incorporados em suas atividades de 
gestão de desempenho, medição e 
relatos. 

1 10 7,32 2,424 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Os indicadores MAC_1 e MAC_3 alcançaram as médias mais altas, enquanto MAC_2 

obteve a mais baixa. 
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A Tabela 38 apresenta os resultados no que tange à dimensão registro e relato.  

 

Tabela 38 
Dimensão registro e relato 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

RR_1 
Nesta empresa, são realizados o registro e 
o relato das atividades e resultados. 

1 10 7,63 2,286 

RR_2 
Nesta empresa, ocorre o fornecimento de 
informações necessárias para a tomada 
de decisão em SSO. 

1 10 7,68 2,286 

RR_3 
Nesta empresa, o fornecimento das 
informações melhora as atividades de 
gestão de riscos ocupacionais. 

1 10 6,75 2,544 

RR_4 

Nesta empresa, o fornecimento de 
informação auxilia na interação com as 
partes interessadas, inclusive aquelas 
relacionadas às responsabilidades e 
responsabilização. 

1 10 7,63 2,311 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

O resultado da estatística descritiva aponta a média mais alta para o indicador RR_2, 

que aborda o fornecimento de informações necessárias à tomada de decisão em SSO. 

A média mais baixa está descrita no indicador RR_3, que interpela se o fornecimento 

das informações melhora as atividades de gestão de riscos. 

 

A Tabela 39 apresenta os resultados da dimensão tomada de decisão. 

 

Tabela 39 
Dimensão tomada de decisão 

N° Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

TD_1 
Nesta empresa, são definidos cenários 
para cada risco ocupacional. 

1 10 7,41 2,513 

TD_2 
Nesta empresa, são identificadas 
alternativas para os riscos ocupacionais 
avaliados. 

1 10 7,57 2,344 

TD_3 
Nesta empresa, as alternativas estão 
descritas no processo de avaliação de 
riscos ocupacionais. 

1 10 7,43 2,491 

TD_4 
Nesta empresa, os impactos são definidos 
para todas as alternativas dos cenários 
envolvendo riscos ocupacionais. 

1 10 7,33 2,366 

TD_5 
Nesta empresa, os impactos são 
considerados em relação aos objetivos de 
SSO. 

1 10 7,44 2,381 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 
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A variável TD_2, que aborda a identificação de alternativas para os riscos 

ocupacionais, obteve a média mais alta, enquanto TD_4, que cita a definição dos 

impactos para todas as alternativas dos cenários envolvendo riscos ocupacionais, 

obteve a mais baixa. 

 

4.1.4 Estatística Descritiva dos Constructos  

 

A Tabela 40 mostra os resultados referentes à estatística descritiva dos constructos.  

 

Tabela 40 
Estatística descritiva dos construtos 
Construto Média Desvio-padrão 

Comunicação e consulta 7,41 2,21 
Escopo, contexto e critério 7,50 2,24 
Escopo 7,45 2,25 
Contexto 7,49 2,15 
Critério 7,55 2,31 
Processo de avaliação de riscos 7,31 2,45 
Identificação de riscos 7,28 2,39 
Análise de riscos 7,36 2,44 
Avaliação de riscos 7,29 2,57 
Tratamento de riscos 7,01 2,46 
Monitoramento e análise crítica 7,28 2,44 
Registro e relato 7,42 2,38 
Tomada de decisão 7,44 2,41 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Os resultados indicam que as médias dos constructos variam entre 7,01 do constructo 

Tratamento de riscos até 7,55 do Critério, observa-se médias próximas entre si. 

 

Na seção a seguir, o estudo adentra na modelagem de equações estruturais. 

 

4.1.5 Modelagem de equações estruturais 

 

Com o objetivo de avaliar o modelo proposto por intermédio dos itens definidos para 

cada construto, fez-se uso da técnica de modelagem estrutural, que possibilita a 

incorporação de variáveis latentes. Além de não permitirem que sejam medidas 

diretamente, essas variáveis representam um conceito teorizado, podendo ser 

aferidas por meio de indicadores ou variáveis manifestas (Hair Jr et al., 2005). Para 

tal, fez-se uso do método Partial Least Squares (PLS), que não demanda normalidade 

multivariada das variáveis e possibilita tratar um tamanho de amostra menor, além de 
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ser mais adequado para pesquisas exploratórias do que o método utilizado pelo 

LISREL (Chin, 1998).  

 

A Figura 43 apresenta o modelo completo estimado. 

 

 

Figura 43 
Modelo de equações estruturais estimado 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Nas seções seguintes, focalizam-se os testes do modelo de mensuração e os do 

modelo estrutural. 
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4.1.5.1Teste do modelo de mensuração 

 

No contexto do modelo de mensuração, o primeiro passo consistiu em realizar o teste 

de confiabilidade do indicador, por intermédio das cargas individualizadas. Conforme 

Gorsuch (1974), as cargas devem estar acima de 0,40. Caso contrário, o modelo deve 

ser eliminado (Krasnova, Hildebrand, Günther, Kovrigin, & Nowobilska, 2008).  

 

As cargas dos indicadores da escala estão descritas no apêndice D (Tabela 47). Os 

resultados apontam que todos os valores referentes às cargas individuais dos 

indicadores mostram valores superiores a 0,40. Portanto, o modelo está adequado no 

quesito confiabilidade do indicador. 

 

O passo seguinte considerou os resultados dos testes de confiabilidade interna e de 

validade convergente. De acordo com Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham (2010), 

valores desejados para o alfa de Cronbach devem ser superiores a 0,70. 

 

Quanto ao critério da validade convergente, procedeu-se à análise da confiabilidade 

composta e da variância média extraída. Conforme Fornell e Larcker (1981), Nunnally 

e Bernstein (1994) e Hair et al. (2010), dentre outros, o valor desejado para a 

confiabilidade composta deve ser superior a 0,70.  

 

No caso do indicador variância média extraída (AVE), autores como Thompson, 

Barclay eHiggins (1995), Hair et al. (2010) e Urbach e Ahlemann (2010) salientam que 

o valor desejado deve ser superior a 0,50. Caso contrário, o modelo deve ser 

eliminado (Bagozzi & Yi, 1988). 

 

A Tabela 41 apresenta os resultados concernentes à confiabilidade interna. 
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Tabela 41 
Confiabilidade interna 

Construto 
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

reliability 

Average 
Variance 

Extracted (AVE) 

Análise de riscos 0.984 0.985 0.986 0.877 
Avaliação de riscos 0.943 0.969 0.958 0.775 
Comunicação e consulta 0.953 0.956 0.964 0.844 
Contexto 0.986 0.986 0.987 0.875 
Critério 0.987 0.987 0.988 0.877 
Escopo 0.981 0.981 0.984 0.899 
Escopo, contexto e critério 0.992 0.992 0.993 0.818 
Identificação de riscos 0.986 0.987 0.987 0.848 
Monitoramento e análise crítica 0.965 0.965 0.977 0.935 
Processo de avaliação de riscos 0.992 0.993 0.992 0.810 
Processo de gestão de riscos 0.995 0.996 0.996 0.734 
Registro e relato 0.908 0.923 0.936 0.787 
Tomada de decisão 0.976 0.976 0.981 0.912 
Tratamento de riscos 0.905 0.928 0.922 0.574 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Todos os valores referentes ao teste de validade interna e ao de validade convergente 

estão acima dos valores desejados. Assim, o próximo passo consistiu na 

apresentação do resultado das cargas fatoriais cruzadas. Para isso, compararam-se 

as cargas dos itens com os construtos expostos na Tabela 42. Observou-se que 

alguns indicadores não possuem carga mais alta que o respectivo construto se 

comparado com os demais, possivelmente por se tratar de um modelo de mensuração 

com construtos formativos. 

 

A validade discriminante e as cargas fatoriais cruzadas têm seus resultados expostos 

nos Apêndices E (Tabela 48) e F (Tabela 49). Ressalta-se que os resultados de modo 

detalhado foram expostos ao final da dissertação em função do volume de dados e 

tamanho das tabelas. 

 

Na próxima seção, apresentam-se os resultados dos testes de validação do modelo 

estrutural. 

 

4.1.5.2 Teste do modelo estrutural 

 

É relevante conhecer o impacto total de cada construto do modelo no construto 

tomada de decisão. Considera o impacto direto e o impacto indireto, que indica os 

caminhos por meio de outros construtos até atingir o construto que manifesta o 

impacto.  
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A Tabela 42 expõe os valores e os resultados sobre coeficientes estruturais. 

 

Tabela 42 
Coeficientes estruturais 
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Análise  
de riscos 

         0.341     

Avaliação  
de riscos 

         0.209     

Comunicação  
e consulta 

          0.062    

Contexto       0.379        

Critério       0.419        

Escopo       0.240        

Escopo, contexto  
e critério 

          0.398    

Identificação  
de riscos 

         0.469     

Monitoramento e 
análise crítica 

          0.046    

Processo de 
avaliação  
de riscos 

          0.410    

Processo  
de gestão  
de riscos 

            0.923  

Registro  
e relato 

          0.050    

Tomada  
de decisão 

              

Tratamento  
de riscos 

          0.072    

Fonte: Dados da pesquisa 2021 
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A Tabela 43 descreve os valores referentes ao efeito direto. 

 

Tabela 43 
Efeito direto 

Variável 
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Análise de riscos -> processo de avaliação 
de riscos 

0.341 0.341 0.005 71.727 0.000 

Avaliação de riscos -> processo de 
avaliação de riscos 

0.209 0.209 0.005 43.434 0.000 

Comunicação e consulta -> processo de 
gestão de riscos 

0.062 0.061 0.003 21.385 0.000 

Contexto -> escopo, contexto e critério 0.379 0.378 0.005 76.682 0.000 

Critério -> escopo, contexto e critério 0.419 0.421 0.008 54.336 0.000 

Escopo -> escopo, contexto e critério 0.240 0.239 0.003 72.316 0.000 

Escopo, contexto e critério -> processo de 
gestão de riscos 

0.398 0.398 0.007 53.290 0.000 

Identificação de riscos -> processo de 
avaliação de riscos 

0.469 0.469 0.005 98.177 0.000 

Monitoramento e análise crítica -> processo 
de gestão de riscos 

0.046 0.047 0.002 22.169 0.000 

Processo de avaliação de riscos -> 
processo de gestão de riscos 

0.410 0.410 0.008 53.758 0.000 

Processo de gestão de riscos -> tomada de 
decisão 

0.923 0.921 0.015 60.424 0.000 

Registro e relato -> processo de gestão de 
riscos 

0.050 0.050 0.002 25.655 0.000 

Tratamento de riscos -> processo de 
gestão de riscos 

0.072 0.072 0.006 12.646 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Comprovou-se o efeito total que cada construto exerce sobre a tomada de decisão, o 

qual corresponde ao efeito direto somado às influências indiretas, que são auferidas 

por meio da multiplicação dos coeficientes de caminho do construto em foco sobre a 

tomada de decisão. O efeito direto encontra-se detalhado por intermédio dos 

coeficientes de caminho no modelo apresentado na Figura 43. 

 

A Tabela 44 apresenta os valores referentes ao efeito total. 

 
  



156 

 

Tabela 44 
Efeito total 

Variável 

Original 

Sample 
(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Análise de riscos -> processo de avaliação de riscos 0.341 0.341 0.005 71.727 0.000 

Análise de riscos -> processo de gestão de riscos 0.140 0.140 0.004 36.114 0.000 

Análise de riscos -> tomada de decisão 0.129 0.129 0.004 35.877 0.000 

Avaliação de riscos -> processo de avaliação de riscos 0.209 0.209 0.005 43.434 0.000 

Avaliação de riscos -> processo de gestão de riscos 0.086 0.086 0.002 36.882 0.000 

Avaliação de riscos -> tomada de decisão 0.079 0.079 0.002 34.909 0.000 

Comunicação e consulta -> processo de gestão de riscos 0.062 0.061 0.003 21.385 0.000 

Comunicação e consulta -> tomada de decisão 0.057 0.057 0.003 19.704 0.000 

Contexto -> escopo, contexto e critério 0.379 0.378 0.005 76.682 0.000 

Contexto -> processo de gestão de riscos 0.151 0.150 0.003 47.553 0.000 

Contexto -> tomada de decisão 0.139 0.139 0.003 41.751 0.000 

Critério -> escopo, contexto e critério 0.419 0.421 0.008 54.336 0.000 

Critério -> processo de gestão de riscos 0.167 0.167 0.004 47.046 0.000 

Critério -> tomada de decisão 0.154 0.154 0.003 50.784 0.000 

Escopo -> escopo, contexto e critério 0.240 0.239 0.003 72.316 0.000 

Escopo -> processo de gestão de riscos 0.095 0.095 0.002 38.733 0.000 

Escopo -> tomada de decisão 0.088 0.088 0.003 33.911 0.000 

Escopo, contexto e critério -> processo de gestão de 
riscos 

0.398 0.398 0.007 53.290 0.000 

Escopo, contexto e critério -> tomada de decisão 0.367 0.366 0.009 42.307 0.000 

Identificação de riscos -> processo de avaliação de riscos 0.469 0.469 0.005 98.177 0.000 

Identificação de riscos -> processo de gestão de riscos 0.192 0.192 0.004 53.652 0.000 

Identificação de riscos -> tomada de decisão 0.177 0.177 0.004 46.829 0.000 

Monitoramento e análise crítica -> processo de gestão de 
riscos 

0.046 0.047 0.002 22.169 0.000 

Monitoramento e análise crítica -> tomada de decisão 0.042 0.043 0.002 24.483 0.000 

Processo de avaliação de riscos -> processo de gestão 
de riscos 

0.410 0.410 0.008 53.758 0.000 

Processo de avaliação de riscos -> tomada de decisão 0.378 0.378 0.008 46.058 0.000 

Processo de gestão de riscos -> tomada de decisão 0.923 0.921 0.015 60.424 0.000 

Registro e relato -> processo de gestão de riscos 0.050 0.050 0.002 25.655 0.000 

Registro e relato -> tomada de decisão 0.046 0.046 0.002 23.156 0.000 

Tratamento de riscos -> processo de gestão de riscos 0.072 0.072 0.006 12.646 0.000 

Tratamento de riscos -> tomada de decisão 0.067 0.067 0.005 12.637 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 
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A significância do teste dos coeficientes estruturais (valores p), expostos na Tabela 

(44 e 45), encontram-se inferiores a 0,05. Isso constata a validade do modelo 

estrutural proposto para a influência do processo de gestão de riscos na tomada de 

decisão. Todas as variáveis latentes do modelo apresentaram valores inferiores ao 

parâmetro recomendado (Gefen & Straub, 2005).  

 

Para checar a significância estatística dos coeficientes de caminhos do modelo 

proposto, aplicou-se o método bootstrapping, que consiste em reproduzir amostras 

aleatórias, doravante designadas “amostras coletadas”.  

 

O diagrama do modelo contendo os valores da estatística t, em substituição aos 

coeficientes de caminho, está apresentado na Figura 33. 

 

Figura 44 
Modelo analítico com valores da estatística t 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Os valores da estatística “t” para as cargas fatoriais demonstram a significância 

estatística na relação entre indicadores e construtos, que estabelece outra maneira 

de evidenciar a confiabilidade dos indicadores (Figura 45). 

 

Tabela 45 
R Square 

Variável 
R Square R Square 

Adjusted 

Escopo, contexto e critério 1.000 1.000 

Processo de avaliação de riscos 1.000 1.000 

Processo de gestão de riscos 1.000 1.000 

Tomada de decisão 0.851 0.850 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

A segunda etapa baseia-se na avaliação do modelo estrutural (Henseler, Ringle e 

Ringle e Sinkovics, 2009). Foram obtidos os valores referentes ao teste da qualidade 

do modelo para as variáveis mencionadas na Tabela 48. Os coeficientes R2 

encontrados são significativos. Trata-se de um número que pode variar de 0 a 1 (0% 

a 100%), em que valores mais próximos de 1 indicam maior porção da variabilidade 

da variável endógena, explicada pelas variáveis independentes. Portanto observa-se 

por intermédio da tabela 45 que o processo de gestão de riscos explica 85,1% da 

tomada de decisão. Conforme Cohen (1988), para a área das ciências sociais e 

comportamentais R2 = 2% é classificado como efeito pequeno, R2=13% como efeito 

médio e R=26% como efeito grande. Conclui-se  que o processo de gestão de riscos 

é capaz de influenciar a tomada de decisão, o que valida a hipótese H1. 

 

4.2 Apresentação dos resultados etapa qualitativa 

 

4.2.1 Caracterização dos respondentes – etapa qualitativa 

 

Dos 14 participantes, quanto ao gênero, 5 são mulheres e 9 são homens; e quanto à 

formação acadêmica, 2 são engenheiros de segurança, 1 é especialista em segurança 

do trabalho, 1 é fisioterapeuta, 1 é médica do Trabalho e 9 são técnicos de segurança 

do trabalho. 

  



159 

 

4.2.2 Resultados da pesquisa qualitativa 

 

Neste estudo, optou-se por apresentar os resultados de duas formas: primeira, por 

meio do mapa de categorização, gerando, assim, uma representação visual das 

palavras, em uma abordagem temática expressa em wordclouds (nuvem de palavras); 

e, segunda, por meio de trechos dos depoimentos oriundos das entrevistas transcritas 

e inseridas para complemento das informações expressa em wordclouds. As imagens 

apresentam o mapa de categorização. À esquerda e à direita, trechos dos 

depoimentos sobre o conteúdo em foco. A apresentação da análise de conteúdo 

segue a ordem estabelecida no Apêndice A – Roteiro de entrevista (objetivos 

específicos e questões da pesquisa) 

 

Em relação à forma como as empresas planejam e implementam o processo de 

gestão de riscos ocupacionais, os resultados estão expostos na Figura 45.  

 

 

Eu vejo que a coisa tem 
que vir de cima, na hora 
dos dilemas de 
produção! Tipo assim, 
“empoderar o 
trabalhador do direito de 
recusa”! ... Na hora que 
vier aquelas situações: 
“Ou para” “ou produz”. E, 
aí, a exposição para 
poder produzir ela é 
intolerável! É nesse 
momento que a coisa 
tem que vir de cima. [...], 
mas nesses momentos 
do dilema, e não na hora 
que está tudo bonitinho, 
gostoso e legal! [...] 
Olha, é para “parar”, e 
pronto. Acabou! [E-
FAB]. 

Figura 45 
Mapa de categorização sobre as formas como as empresas planejam e 
implementam o processo de gestão de riscos ocupacionais 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os resultados mostram que as maneiras como as empresas planejam e implementam 

o processo de gestão de riscos ocupacionais ainda deixa muito a desejar. Observa-
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se ausência de um planejamento efetivo para se manter o risco em uma condição 

aceitável. Faz-se necessário que os gestores e os técnicos decidam parar ou arcar 

com as consequências, por não ter feito uma interdição. 

 

Averiguou-se, ainda, uma grande preocupação por parte das empresas em cumprir a 

legislação. Boa parte das organizações está trabalhando somente para cumprir o que 

a legislação determina. O relato a seguir corrobora esse resultado, 

Bom, o que eu penso é que as empresas, na realidade, ainda têm alguns 
problemas, pensam muito em legislação. Eu percebo é que as empresas estão 
muito preocupadas com fazer o que a legislação manda. Mas, também, não é 
ao pé da letra; é fazer o mais ou menos. “Ah! Se eu fizer isso aqui, eu estou 
cumprindo parte. Então, vai”. Outra, por exemplo: “Essa introdução aí vai ou 
não vai na NR1, né? Ah! Eu vou fazer isso. Vai mudar a lei? Vai, né. Vou fazer. 
Ah! Não vai mudar? Então, não vou fazer nada, não”. Então, eu vejo... Até eu 
não sei (é entre aspas) se é um pouco de defeito da nossa região... Os nossos 
empresários não preocupam muito com a segurança, o empresário regional 
aqui. [E-WEL] 
 

Constatou-se que algumas empresas fazem segurança, plano e projeto, contudo de 

forma aleatória. Não há nada descrito ou desenhado da forma que deveria estar. 

Ademais, boa parte das interferências relacionadas à segurança refere-se às 

mudanças constantes na legislação de segurança do trabalho. 

 

Outra situação identificada nas entrevistas foi que, dentre os diversos fatores 

existentes na segurança, o cultural se destacou, em especial quando se levar em 

consideração a história da segurança do trabalho no Brasil, como revela o seguinte 

relato, 

Na minha opinião, a história já começou errada da forma que ela iniciou como 
legislação praticamente pelo estado. No caso aqui, foi praticamente forçada na 
época do Delfim Neto, né. Teve que criar normas regulamentadoras tiradas de 
normas internacionais. Isso veio como portaria; 28 normas! E a forma como 
entrou? As pessoas tiveram acesso às grandes empresas, médias e pequenas. 
Já criou uma estrutura totalmente errada, tanto da própria segurança em si, 
como também dos profissionais. E os próprios profissionais também, ao meu 
entender, pessoas que batalharam, que iniciaram, mas que também tiveram 
uma visão um pouco distorcida, entendeu?  [E-ROG] 

 

A área de Segurança virou realmente um cumprimento de lei. Como começaram a 

agir exclusivamente na forma da lei, profissionais e empresários foram carregando 

essa forma de entendimento. As empresas de grande porte esforçam-se para planejar 
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sistemas produtivos de qualidade, com uma equipe formada e multidisciplinar, mas 

quando chega à Segurança, que é o pilar principal da organização, não existe 

nenhuma preocupação com esse planejamento, realizado para outros setores. Além 

disso, a prática jurídica das organizações não proporciona conforto, em função de as 

“normas vigentes” possibilitarem duplo sentido. Há, ainda pessoas que utilizam termos 

da norma em alguns casos para descumprir regras e diretrizes determinadas pela 

legislação. Nesse sentido, ressalta-se a importância da Auditoria Fiscal, da qual 

muitos profissionais da Segurança se valem, notadamente dos auditores, para 

confirmar ações já apontadas e não executada pelos gestores da empresa. Assim, a 

chegada de um auditor proporciona crédito a esse profissional, que, muitas vezes, é 

considerado um “salva-vidas”, uma vez que vai chegar à organização e confirmar tudo 

que já foi dito, que era necessário ser feito. Mas o gestor acaba fazendo de outra 

forma.  

 

Outro importante fator está relacionado à qualidade de ensino dos profissionais de 

segurança. Desde o técnico até o nível superior, deixa muito a desejar. Por isso, não 

tem como as empresas, realmente, junto com esses profissionais, gerar um resultado 

tão positivo, quer seja pela deficiência no ensino, quer seja pelo entendimento de 

como é que é a Segurança do Trabalho deveria colocar-se em primeiro plano. A falta 

de instruções práticas, como um simulado na escola de vocação de área de incêndio, 

por exemplo, em uma situação muito enfrentada pela segurança quando iniciou a 

profissionalização na área. O relato a seguir configura essa situação, 

[...] Nós não sabíamos o que que era isso! Agora isso é normal para eles. O 
que é normal para eles para nós é uma coisa anormal. Eu trabalhei em uma 
empresa que eu fui obrigado a colocar botoeiras de luva. Tinha uma cortina de 
luz. O cara que era responsável, que passou a marca, falou: “Ah! Mas vocês 
são loucos? Cadê a cortina de luz? Do que é que você precisa?”. Então, aqui 
nós temos uma cultura genocida.Esse cara da cortina de luz, mas se ela parar 
ele vai enfiar a mão! Então, tem um critério de redundância mesmo aqui. Nós 
somos obrigados a dobrar a nossa segurança, porque nós criamos uma cultura 
errada. Então, por causa disso, né. Assim, nós estamos falando de grandes 
empresas. Agora, imagina as pequenas?! Se o grande não faz direito, por que 
eu vou fazer? Eu vou fazer do jeito que eu penso. Então, infelizmente, essa 
história também está junto com a gente.  [E-ROG] 

 

Empresas com esse tipo de planejamento demonstram um padrão de gestão reativa.  

Eu acho que na maioria das vezes é uma forma corretiva, para corrigir alguma 
falha que teve, né, ou atender à legislação, ou, então, para atender alguma 
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norma interna de cliente. Então, no meu ponto de vista, na maioria das vezes, 
é uma ação corretiva, e não preventiva, como deveria ser. [E-NIL]. 
 

No contínuo das explanações de acordo com os entrevistados, observaram-se 

empresas investindo apenas no que é pontual. Há uma falta de investimentos no 

quesito “planejamento”, como apregoa o relato abaixo. 

 

Eu vejo, assim, eles investem no que é pontual, né. Aconteceu algum fato, eles 
vão lá e investem naquela situação. Eles não fazem realmente um 
planejamento geral de todas as situações. Não tem esse investimento, né, 
principalmente nas empresas menores. Eles trazem o profissional, e o ele não 
pode se programar, se planejar, para poder evitar situações de risco.  
Espera acontecer, para que, então, consiga implementar algumas condições, 
né, algumas situações, para poder aí definir aí os instrumentos. [E-VIV]. 
 

Na prática, o discurso das empresas é muito bonito. Existe muita coisa escrita, muitas 

regras, “regra de ouro”, “regra salva-vidas”. Observam-se diversas regras 

direcionadas para a gestão de risco. Apesar disso, o processo de implantação só 

ocorre se não for atrapalhar a produção. Se causar algum tipo de atraso, todas essas 

regras são deixadas de lado. Segue relato corroborando essa prática, 

Assim, eu percebo isso muito nas empresas que eu trabalho e com cada 
empresa que eu já convivi [...] E, para fazer bonito lá na frente, que os 
presidentes, que os diretores vão falar. Eles têm que ter um discurso bonito: 
“Porque segurança não é prioridade; é valor”. Eles falam assim, né. Eu adoro 
quando eles falam “Segurança é valor”. Valor, você não abre mão, né, mas na 
hora de aplicar, a gente vê que é muito distante, né. Essa realidade é muito 
distante do que a gente realmente vê. Eles gastam muito. Muitas vezes, as 
empresas gastam muito com advogados caros, né. A gente vê que os 
escritórios de advocacia são caríssimos, né. Os contratos dos escritórios são 
caros e há muito pouco investimento na área de Saúde e Segurança, né. Às 
vezes, até investe em treinamentos e tudo, mas, na hora de aplicar, o bicho 
pega na hora que a coisa tem que acontecer. “Ah! Não faça isso. Tira isso Não 
troca isso”. Começou a incomodar, a atrapalhar demais, troca o engenheiro, 
troca o técnico de segurança. É isso. Eu já vi isso acontecer um monte de 
vezes, né. É assim, infelizmente, quando a gente começa a pedir para que as 
coisas sejam feitas da maneira correta [E-PATR.T]. 
 

Identificou-se que os profissionais que querem trabalhar segundo o que é preconizado 

pela “Segurança do Trabalho” são, muitas das vezes, vitimizados, sendo, inclusive, 

substituídos se as ações propostas forem atrapalhar o processo produtivo. Ou seja, 

ao invés de tratar o problema, opta-se por trocar o profissional. Nesse cenário, as 

grandes organizações são muito visadas pela fiscalização, o que as leva a ter que 

tentar cumprir à risca as determinações da lei. 



163 

 

As empresas têm atuado em função de normas regulamentadoras. Apesar de a 

legislação da saúde e de segurança – Portaria 3.214, criada em 1978 – vir passando 

por mudanças, adendos e alterações, incluindo as NRs as ações das organizações, 

na maior parte das empresas, têm por finalidade atender aos requisitos propostos pela 

lei. Existe muito pouco planejamento e muitas empresas que optam por outras 

ferramentas. É que são mais sofisticados e, talvez, melhores do que aquelas normas 

que estão “ultrapassadas” A grande maioria das empresas trabalha saúde e 

segurança de forma reativa, como descrito no relato abaixo, 

[...] as empresas são muito mais reativas do que se fazer planejamento, pegar 
as normas, né, ver aquilo que está escrito. Como, por exemplo, a gente tem a 
NR-09, que é uma NR mais voltada para a questão de higiene ocupacional e 
que, às vezes, faz aquilo ali mais para atender ao requisito que está ali. Seria 
para prevenir o adoecimento do acidente de trabalho dentro das empresas. 
Então, eu vejo hoje as empresas hoje muito mais retroativas do que fazendo o 
planejamento. E, aí, as empresas elas, ao invés de se planejarem, buscarem 
ferramentas, para poder fazer a coisa fluir da melhor maneira, eles fazem a 
gestão de risco. “Do risco! Ah, então vamos esperar se acontecer bem, se não 
acontecer, né!”. [E-ÉLC] 
 

Essa situação leva ao descrédito com as pessoas que estão dentro da organização 

para poderem desenvolver os trabalhos e são vistas como “dificultadoras” de 

processos. Muitos profissionais querem fazer todo o planejamento antes de iniciar 

qualquer operação. Mas, em muitos casos, são tolhidos. O pensamento é fazer e 

depois ver quais serão os resultados (bons ou ruins). Contudo, existem exceções, 

empresas atuando com ferramentas avançadas. Além disso, a instabilidade política e 

as incertezas do cenário mundial afetam diretamente os trâmites diários do setor de 

Segurança do Trabalho, a não realização de exames periódicos, a falta de PCMSO, 

porque ali não vai adoecer em determinada empresa. Só vão adoecer aqueles 

trabalhadores que estão em indústrias, O sucateamento verificado, em especial, nas 

grandes indústrias é  citado no relato a seguir, 

As indústrias no nosso país são muito antigas, né. É que hoje, para melhorar 
as condições delas, eles têm que fazer um investimento que, às vezes, não 
vale a pena, né. Fecha ou vai sucateando. Deixa para lá, né. A gente tem 
empresas aqui na nossa região que há alguns anos atrás estavam em um 
patamar muito elevado em termos dessa situação. Existiam programas muito 
interessantes. E, hoje, você vai lá, está ao Deus dará, né. Então, o risco, a 
gestão de risco, é assim: Vamos deixar acontecer. Deixa acontecer 
naturalmente, como diz aquela música, né. É mais ou menos por aí. [E-ÉLC] 
 

A visão estratégica das empresas com relação à prevenção de acidentes e doenças 
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é “reativa”. Só após ocorrer o fato, a empresa realmente se predispõe a investigar e 

tratar melhor determinada situação, no contexto em que ocorreu. O relato a seguir 

corrobora essa conjuntura, 

Bom, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas grandes empresas aí, 
como a REGAP, lá em Betim. Eu não sei se alguém aqui conhece lá. É a 
Petrobras Refinaria Gabriel Passos. De todas as experiências que eu tive hoje, 
uma empresa que me marcou, sem dúvidas, foi ela, porque lá eles têm um 
sistema de gestão muito interessante, muito atualizado. Os profissionais lá têm 
um dos programas de capacitações constantes. Eu, para vocês terem uma 
ideia, atuei lá três anos como instrutor de treinamento. Toda força de trabalho 
que chegava lá na refinaria passava por nós, instrutores. Eles ficavam, no 
mínimo, uma semana no CETRE deles lá, que é o Centro de Treinamento da 
Petrobrás. Então, ali, se aquele colaborador fosse para área de Processo, se 
ele fosse para área Administrativa, se ele fosse para área de Ambiente, ele 
passava por todos aqueles treinamentos direcionados à atividade dele. Então, 
eles tinham esse cuidado lá. E, depois que você vê isso acontecendo na 
prática, quando o trabalhador vai no local de trabalho dele exercer a atividade, 
ele está muito mais preparado e tranquilo para desenvolver aquelas atividades 
dele. Tanto é que uma ferramenta que eles têm lá, que eu achei bastante 
interessante: após essa caixa de treinamentos, todo mundo recebe um 
cartãozinho com as validades dele, e eles são obrigados a portar nas unidades 
de processo lá. [E-RON] 
 

A adoção de práticas como essa possibilita à gestão e ou direção da organização 

manter o controle e checar frequentemente o aproveitamento dos treinamentos 

ministrados aos colaboradores e sua efetividade na prática, no chão de fábrica, na 

linha de produção. A utilização do “cartão de treinamento” é um mecanismo eficaz, 

que auxilia todo esse processo e que qualifica e habilita o colaborar a atuar na área 

para a qual foi designado. Esse é um nível avançado e diferenciado, muito pouco 

praticado pelas organizações brasileiras. Ademais, essa ação na empesa resultou na 

redução perto de zero acidente, causando também impactos no Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP) e nos Riscos Ambientais de Trabalho (RAT), mantendo baixos 

índices benefícios, como a redução de impostos. Isso mostra que a prevenção se 

configura como o melhor caminho para as organizações. Ou seja, a gestão de risco e 

planejamento tem relação direta com a prevenção de acidentes. Empresas que não 

se preocupam com essa questão dificilmente alcançarão sucesso em seus objetivos, 

[...] aquela empresa que não se preocupa com isso, infelizmente, não vai 
chegar a objetivo nunca. E, de tudo que foi falado até agora, é um termo antigo, 
mas muito presente, por sinal. O exemplo tem que vir de cima. Não tem jeito. 
Se o presidente da empresa e o diretor da empresa pregam uma gestão de 
risco ocupacional adequada, aí vai funcionar. [...]  A situação aí, a grande 
maioria sofre exigência legal, possui tais profissionais... [...] A gente tinha uma 
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média mensal de vinte e cinco acidentes do trabalho por mês! Quase um por 
dia. E vocês acreditam que em uma bela reunião lá com a gerência esse 
gerente geral virou para mim, na frente dos diretores, na frente dos gerentes 
lá, e falou com essas palavras para todo mundo ouvir: “Aqui ocorre pouco 
acidente ainda em relação aos outros lugares que eu já trabalhei”. Então, quer 
dizer que vinte e cinco acidentes mensal para ele estava bom! Olha a visão 
dele!... [E-CÉS] 
 

Constatou-se a persistência dos profissionais das áreas de Saúde, Segurança e 

Prevenção em permanecer atuando no setor, como explicitado no relato abaixo, 

Se a gente está nessa área é porque a gente gosta. Porque, se você realmente 
for pelo que você vê, presencial, você desanima e sai da área. Se nós estamos 
aqui hoje nesse momento, eu tenho certeza que nem que seja uns quarenta 
por cento a gente gosta da nossa área. Por isso que a gente está aqui. É 
gostoso também contribuir para salvar vidas. Quando eu vejo um gerente 
falando dessa forma, me dá mais energia ainda para correr atrás de melhorias! 
E foi o que nós fizemos lá [...]  de vinte e cinco caiu para dois mensal. O povo 
estranhou, porque nós tínhamos um setor lá que realmente a atividade era 
muito complexa, que era a rebarbação de peças. Não sei se talvez alguns aqui 
conhecem. É lixadeira. Mais de umas cinquenta lixadeiras, uma do lado da 
outra. É um ambiente muito hostil. Partículas de fagulhas de lixadeira para 
todas as direções. Complexo! De vinte e cinco nós reduzimos para dois. Na 
minha opinião, não estava bom ainda não, porque o ideal é zero, mas já deu 
um salto, né. [E-RON] 
 

Os resultados indicam que, especialmente no setor de Construção Civil e em algumas 

indústrias, diversas necessidades de melhorias estão ocorrendo, mas para 

determinado tipo de ocorrência algum tipo de atenção apenas ocorre depois de seis 

meses. O relato abaixo configura essa circunstância, 

[...] eu já trabalhei em empresa de construção civil. Em algumas empresas, 
algumas indústrias, eu enxergo muito algumas questões relacionadas à 
alteração de layout, em questão de novas funções, de novos processos em 
uma indústria, a qual eu vejo que eles iniciam talvez um determinado processo 
e às vezes só vão cuidar daquele determinado risco seis meses após, um 
determinado tempo após. Então, isso eu acho que precisa muito ser 
melhorado. Isso ocorre não somente em indústria, mas também em áreas da 
construção civil. A gente tem essa defasagem, esse problema com nesse tipo 
de empresa. Essa é a minha visão. [E-RAF2] 

 

Especificamente o ramo da Construção Civil é palco de constantes fiscalizações por 

parte do Ministério do Trabalho, ocorrendo praticamente semanalmente. Em 

contrapartida, empresas situadas na região metropolitana – ou seja, mais afastadas 

da Capital – raramente são fiscalizadas por órgãos governamentais, como descrito no 

relato. 



166 

 

[...] eu não sei qual a visão de vocês quanto ao cenário nosso da região 
metropolitana ou região mais afastada da Capital, mas eu vejo até pelo próprio 
ambiente industrial mesmo, fiscalização do Ministério do Trabalho e etc. Eu 
acho que é muito pouco! Então, tipo assim, lá na construção civil em Belo 
Horizonte, principalmente quando você trabalha no centro de Belo Horizonte, 
os fiscais estão lá toda hora! Então, força a empresa, força a gestão da 
empresa a atuar de uma maneira diferente, né, coisa que eu vejo que assim, 
quanto mais afastado da Capital, menor é a fiscalização. [E-RAF2] 
 

Os resultados também apontam a importância da gestão de risco na organização, 

como explicito no relato a seguir, 

[...] Infelizmente, naquelas áreas lá, né, na chicoteira, a alta taxa de 
absenteísmo era alta. Nossa! Com o gerenciamento caiu catastroficamente. 
Assim, né, reduziu bastante. A gente, tinha meses que chegava a ter 
absenteísmo de 25 funcionários, e foi caindo de uma maneira muito satisfatória. 
Então, aí, tem a importância dessa gestão, desse cuidado inicial com o pessoal 
[...]. [E-RAF2] 
 

Evidenciou-se nos resultados a presença da Ergonomia na Segurança e Saúde. Essa 

prestação de serviços de consultoria ocorreu, em especial, para que a empresa 

atendesse às exigências de normas ou do cliente. O relato a seguir corrobora essa 

questão, 

[...] chegamos para fazer a consultoria de Ergonomia para atender uma norma. 
Ou a empresa tem que atender um cliente, uma exigência, ou ela tem algum 
passivo, em que ela é obrigada a responder, às vezes, a um órgão fiscalizador. 
Com isso, ela se vê obrigada a organizar um documento para apresentar. 
Então, quando ela faz uma organização de documento para apresentar, ela não 
está preocupada em implementar, planejar, organizar e fazer uma gestão de 
risco. Ela está preocupada em atender uma demanda pontual. Engaveta, e ali 
morre! E continuam-se os processos, até que ela seja acionada novamente ou 
até que ela vá para a justiça e esse processo ele traga ali um retorno negativo. 
[E-MAR] 
 

Outro aspecto mostra empresas com atividades ocupacionais altas e fatores de riscos 

também altos. Por isso, a presença da Ergonomia orientou o planejamento, para que 

tivesse um programa de padronização de trabalho por área e voltada para fazer a 

parte preventiva da gestão de risco. Contudo, cada local tem sua especificidade, como 

consta no relato abaixo, 

Gente tem outro lado também! Eu trabalho em duas empresas, numa chicoteira 
e num frigorifico. São duas atividades distintas, mas são atividades com 
exigências ocupacionais muito altas, em que em todas as duas empresas o 
número de trabalhadores é alto também, né. Uma varia entre 1.800 (a gente 
estava até comentando 1.700) a outra também ela não tem menos de 1.400, e 
são atividades que têm fatores de riscos altos, né, tanto da parte de saúde e 
segurança, relativo a acidentes, principalmente no frigorífico, porque eles 
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mexem com facas, eles mexem com utensílios cortantes, tanto quanto do tipo 
de atividade que é uma atividade manual, e são atividades que elas têm um 
esforço repetitivo. Então, na chicoteira, né, a parte da Ergonomia ela foi toda 
estruturada [...] no planejamento, para que tivesse um programa, onde todas 
as plantas são nove plantas, tivessem o mesmo padrão de trabalho, é claro 
que cada local tem sua especificidade, mas ela é toda organizada já para fazer 
uma parte preventiva da gestão de risco. [E-MAR] 
 

Elaborar a avaliação e o controle dos fatores de risco resulta na execução do 

mapeamento de risco. Há também um processo definido a partir de diretrizes da 

instituição, abarcando, inclusive, estabelecer parcerias com o ambulatório, trabalhar 

com indicadores e implementar ferramentas, como expõe o relato abaixo,  

[...] É, usar ferramentas para priorizar aquelas ações, trabalhar com relação a 
projetos. Então, a gente trabalha a ergonomia da concepção antes da linha ser 
implementada. A gente estuda junto com a engenharia quais são os fatores que 
vão ser desenvolvidos ali que podem levar a aumentar ou ter um fator de risco 
ergonômico, e assim vão todas as outras NRs. Vai implementar uma máquina, 
o responsável pela NR12 tem todo um procedimento que ele deve seguir, e 
esses procedimentos são padronizados, eles são padronizados a nível central, 
para que todas as plantas sigam esse padrão. E os indicadores, eles também 
são reportados para todas as plantas. [E-MAR] 
 

Para haver sucesso no processo, é necessário que cada sujeito responda por sua 

parte quando se procede à gestão de riscos, como mostra o relato a seguir, 

[...] então, tem os indicadores de segurança, tem a parte da ergonomia, tem os 
outros indicadores das outras NRs. E, com relação ao frigorífico, que é um local 
também com uma exigência grande, há também um programa muito bem 
estruturado, porque senão você não consegue fazer uma gestão daqueles 
fatores de risco. Qual que é a prioridade? Onde que eu tenho que atuar 
primeiro? Quais são os pontos que eu tenho que ficar atento, mas que naquele 
momento ele tem a minha atenção, mas não é a minha prioridade? Eu tenho 
um fator de risco com uma classificação maior, onde eu classifico com uma 
prioridade maior. Com isso, a gente consegue trabalhar na prevenção e sair da 
contenção. Porque, quando eu já estou tentando conter algo, é porque eu já 
tenho aquele fator de risco. Ele existe. Eu sei que eu vou ter uma consequência. 
Eu estou tentando impedir aquela consequência. Mas isso não significa que 
isso vai ser eficaz. Vai passar. Alguma coisa vai passar. Quando eu trabalho lá 
atrás na prevenção, eu tenho maior chance e eu diminuo esse risco, né, que 
eu estou correndo dentro da operação. E é muito diferente das empresas 
menores que contratam. [E-MAR] 
 

Outra característica observada, principalmente em empresa de menor porte, é a 

questão do laudo; ou seja, a ergonomia se resumindo à análise ergonômica. O relato 

abaixo expõe essa condição, 

[...] eu preciso de um laudo. Todo mundo resume a ergonomia a uma análise 
ergonômica. Quando você vai ver a análise ergonômica, ela é um pedacinho. 
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Eu tenho os fatores epidemiológicos, eu tenho os controles ambulatoriais, eu 
tenho os controles dos indicadores que me apontam, eu tenho a impressão do 
absenteísmo, eu tenho a impressão do Job Rotation... Eu tenho uma série de 
questões que me mostram como que aquela organização está. Se ela está indo 
para um caminho bom ou se ela está indo para um caminho que vai trazer 
problemas, né... [E-MAR] 
 

Todavia, não apenas as pequenas empresas, mas todas as organizações não 

percebem o impacto financeiro considerável causado pela falta de planejamento e de 

gestão de risco, muitas vezes, de investir em ferramentas, por exemplo, e nem se dão 

conta de onde está escorrendo o dinheiro, como mostra o relato a seguir, 

[...] e se a gente fica só focado na legislação em si? A NR17 está sendo 
discutida tem dois anos e meio. Assinaram a nova versão ontem! Depois de 
dois anos e meio que já vem discutindo, é a lei mais antiga do que eu!... Então, 
as empresas não veem o quanto que elas têm de impacto financeiro, porque, 
se você não sabe você não quantifica. O que você não enxerga você não vê 
que sabe. Às vezes, você fica é tentando reduzir o número de pessoas, para 
otimizar um recurso financeiro ou para tentar deixar a empresa mais enxuta. 
Mas você não investe onde realmente escorre o dinheiro, e você nem vê, né, 
porque, se você tem um processo trabalhista, o processo trabalhista ele é pago, 
a não ser que você prepare todo um [?] Na hora que você for fazer o seu budget 
lá, você coloca lá “Budget do processo” Você vários dígitos. Não são poucos 
dígitos. E vocês, às vezes, não implementa uma ferramenta melhor, ou um 
software, ou um equipamento, porque é um custo alto, mas você já está 
perdendo. Só que você não vê ou não quer enxergar. [E-CÉS] 
 

Reconhecida como uma importante norma regulamentadora, principalmente dos 

riscos ocupacionais, a NR17 não vai funcionar teoricamente. É possível acontecer 

acidentes de trabalho e situações graves pela falta da ergonomia. Ademais, é 

necessário considerar a aproximação entre os setores e estabelecer o diálogo com as 

pessoas certas na organização. A ergonomia precisa ir além e procurar demonstrar 

os perigos com relação à parte de gestão de risco e à existência do risco operacional 

se ações e medidas necessárias ao setor não forem implantadas, como exposto no 

relato abaixo, 

[...] a gente trabalha muito com a Engenharia lá, com engenheiro de saúde e 
segurança, mas também com a Engenharia de Manufatura. A forma como você 
aborda [...] Porque você chegar lá para o setor de Qualidade, você chegar lá 
para o engenheiro (o engenheiro de segurança, não, mas o engenheiro de 
manufatura, porque aí entra na parte da produção) e para a supervisora de 
produção e falar “Olha, a gente tem uma relação aqui de processos que a gente 
segue na ergonomia!”, eles não vão nem me ouvir. aí, tem a questão da 
produção. Por quê? Porque quando você montar uma linha, e essa linha não 
está adequada, eles têm prazo nas fases dos projetos têm o tempo de 
produção. [E-MAR] 
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Evidenciou-se uma rotina específica, na qual as horas e os turnos são contabilizados 

no dia em que tudo foi executado, pois a produção daquele dia paga todos os 

profissionais que atuaram naquele dia. Por isso, a expressão “centro de custo são 

diários” Ou seja, as horas paradas vão somando, até que, ao final do mês, não há 

pagamento, pois o tempo parado passa a ser quantificado em valores. Então, torna-

se fundamental apontar a participação do trabalhador e da produção para o bom 

desempenho das operações. Paralelamente, todavia, há a situação da saúde dos 

colaboradores. O relato abaixo ilustra essa situação, 

[...] então, tudo bem, Produção! Vocês estão nos passando que vocês não vão 
conseguir ter eficiência? Vocês vão correr o risco de dar o grito e falar para a 
engenharia que é quantificado o prazo do projeto ou vocês vão seguir e bancar 
depois essas horas que vocês vão perder? E, ainda, vão ter que recuperar as 
horas que a engenharia vai ter que trabalhar para refazer para vocês voltarem? 
Então, isso tem feito com que as pessoas entendam de uma forma diferente, 
que isso interfere no processo produtivo delas, além da gente tá trabalhando 
com a questão da saúde, que é importante, né. Mas isso interfere na eficiência, 
né, e isso faz com que eles tenham perdas. Então, acaba que eles vão 
aderindo. [E-MAR] 
 

A participação dos gestores com cargos de liderança na empresa e atuando junto ao 

setor de Ergonomia da empresa contribui significativamente quando existe a 

necessidade de implementar ou intervir em algum processo na organização, como 

mostra o relato, 

[...] até que no Comitê de Ergonomia hoje o presidente ele é o gerente de 
Manufatura e a vice-presidente é a supervisora de Produção e o envolvimento 
dos trabalhadores nesse processo faz com que a gente consiga alguns 
resultados, né. Mas, se não tem esses envolvimento, não adianta ficar no 
discurso bonito, porque o gerente da fábrica ele fala assim: “Olha, é para 
cumprir!”. E quem não está cumprindo? Por quê? E, aí, nós vamos manter. Eu 
estou perdendo de qualquer forma. O gerente vai cobrar do supervisor e do 
coordenador o resultado. “Então, não fez por quê?”. E, aí, a gente vai 
transformando isso em valores financeiros, que eu acho que é o mais 
perceptivo. Se eu chegar lá e falar “Olha, eu estou aqui com o doutor do 
ambulatório e eles estão sofrendo muito, a gente está tendo muito problema de 
CID M...” Ah, minha filha! Lá quem pede isso mesmo? Não sei. Não faço ideia. 
Mas como é que era mesmo que você estava falando? Entendeu?  
 

Ressalta-se, assim, a importância da forma de abordagem para o processo de gestão 

de risco. O modo de expor determinada situação pode alcançar sucesso ou se tornar 

fracasso dentro da empresa. Ou seja, não basta apontar as probabilidades e os 

caminhos a seguir; é preciso informar as opções e as consequências de determinadas 

decisões, como mostra o relato. 
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[...]  Igual eu chego para a Engenharia e falo assim: “Olha, eu tenho que apontar 
o que é essa aqui, eu tenho que seguir isso”. A gente tem essas probabilidades. 
Você que vai seguir qual caminho você vai, qual risco você quer assumir. Não 
sou eu que vou assumir. É ele. Aí, na hora que der problema... Então, você 
lembra na reunião tal, está na ata que você falou para deixar para depois... 
Agora, a gente está com esse problema. Então, agora você resolve. [E-MAR] 
 

Observou-se também nesta pesquisa a presença do técnico de segurança nas 

empresas apenas para cumprir normas, por ser obrigatório pela NR, pois, se não 

houver um técnico de segurança atuando e a fiscalização chegar à empresa, pode 

haver punição, gerando “multa”. Ou seja, existe porque é obrigatório, mas sem 

utilização efetiva na organização, como configura o relato abaixo, 

[...] então, tem doença do trabalho, tem problema de ergonomia, tem acidentes, 
né, na hora que você vai tentar implantar alguma atividade ou alguma questão 
na área de Segurança. O meu primeiro emprego foi em uma caldeiraria com 
grau de risco quatro, que tinha trinta anos no mercado e nunca teve um técnico 
de segurança. Então, assim, eu sofri bastante, né. Então, você ia para 
conversar com o gerente da produção, você ia conversar com o engenheiro, 
né, o engenheiro era sobrinho do dono, o dono não queria saber de nada. A 
esposa, menos ainda! Então, você ia conversar com eles implantar alguma 
questão de segurança: “Não! Fica quietinho ai”, né. A gente precisa, e aqui e 
tal. Vi e faz o DDS e tudo mais. Conversa aí na hora que acontece um acidente. 
Por que é que você não olhou? Por que você não fez?”. Então, a minha visão 
é que muitas empresa não planejam, não implementam e não seguem 
segurança. [E-RAF] 
 

Sobre o fato de o planejamento e a implementação ocorrerem em um contexto 

adequado, a Figura 46 expressa os principais resultados. 

 

 

[...] a gente abre alguns parênteses 
quando fala da percepção do 
planejamento. Esse planejamento, o 
que a gente vê, né, prestando serviços. 
A maioria das empresas tem a vontade 
de fazer, mas tem distância muito 
grande entre a vontade e a execução. 
Tem um gap muito grande, 
especificamente nesta questão do 
planejamento. Se ele é feito de maneira 
adequada? Quase sempre não. Não é 
feito de maneira adequada. [E-CÉS] 

Figura 46 
Mapa de categorização sobre o fato de o planejamento e a implementação 
ocorrerem em um contexto adequado 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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Constatou-se que não existe um planejamento feito de maneira adequada, em função 

da pirâmide. Tem início na cabeça, com a grande diretoria da empresa, e começa a 

descer. Mas, ao atingir o meio, que significa o corpo do setor Saúde e Segurança do 

Trabalho (SST), as responsabilidades passam dessa área, e o envolvimento da 

grande diretoria deixa de existir, conforme confirma o relato abaixo, 

[...] dali para baixo, isso passa ser responsabilidade da Segurança, e isso 
também não intermeia (sic) do meio para baixo para chegar no chão de fábrica. 
Isso não tem nenhuma penetração, não tem capilaridade. Então, você vê as 
normas implantadas, a gestão, né, tentando colocar gestão. Mas você não vê 
isso na prática.  Quando você tem um bom resultado (“Como é que aquela 
empresa está performando em segurança do trabalho?”), você vê muitas 
ferramentas aplicadas em campo, né, igual as ferramentas de segurança, as 
APRs, análise de risco... Enfim, tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia. 
Mas você não vê resultado disso aplicado. [E-CÉS] 
 

Observa-se um nível altíssimo de cobrança dos técnicos de segurança, diretamente 

envolvidos na área por parte das empresas. Mas quando se analisa a performance da 

segurança dessas organizações, o resultado é muito ruim. Os índices de acidentes de 

trabalho registrados em 2020 ultrapassaram 700 mil acidentes. Esse cenário só se 

agrava, tendo em vista o excesso de empresas externas de grande porte, 

multifuncionais que trazem sua cultura e a implantam no Brasil.  

O relato exposto destaca essa situação. 

[...] não, leva em consideração também a cultura do país, a formação dos 
profissionais. E, aí, você não vê isso, que é um grande ponto para mim. A 
“formação profissional” não é a de segurança do trabalho, dos profissionais que 
estão dentro daquela empresa. Quando eles têm contato com a segurança? 
Que horas? O primeiro contato que tem é só na integração. Então, você dá 
uma integração às vezes de duas a três horas, e, de repente, você está solto 
dentro da empresa. E isso passa a ser responsabilidade da SESMT, 
responsável por tocar aquilo, ou do técnico responsável por tocar aquilo. 
[ÉCES] 
 

Constata-se um gap, uma lacuna extensa, entre a diretoria, o SESMT e o chão de 

fábrica. Existem justificativas diversas sobre a realização dos processos, uma 

variedade de programas acontecendo. Contudo, quando se observam os resultados 

de performance, identificam-se dois ou três acidentes graves, como mostra o relato, 

[...] o que é que isso mostra? Isso mostra que o sistema não funciona. E não 
funciona por isso, porque não tem essa preparação, né. Primeiro você prepara, 
para depois você implantar um sistema. Na realidade, porque senão você só 
joga por uma questão de mostrar para sociedade. Eu sou uma empresa 
grande, Então, eu tenho um sistema implantado, eu tenho uma política, eu 
tenho um programa de segurança. Mas, lá na ponta, que, na verdade, é o 
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objetivo, que é ter um planejamento de risco para evitar as perdas, você não 
vê isso acontecendo [...]. Mas quando você vem implantar isso, que vem um 
diretor, você vê todo mundo assinar no quadro. Só que fica nisso! A alma da 
segurança não está implantada ali. [É-CES] 
 

A Figura 47 descreve os resultados no que tange ao conhecimento sobre as técnicas 

de avaliação de riscos. 

 

 

Ah! Quando você me fala 
de técnicas e normas, 
nossa!, eu fujo muito 
disso. Se você me 
perguntar se eu sei fazer 
segurança, eu acho que 
eu sei, mas se você me 
falar que estou pautado 
tecnicamente, não! Eu sei 
fazer, ah!, vamos dizer, à 
moda antiga, ao meu jeito 
ainda, tá, é, na marra![E-
WEL] 

Figura 47 
Mapa de categorização sobre o conhecimento das técnicas de avaliação de riscos 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

Observou-se que a formação dos profissionais é deficitária, pois os técnicos – em 

especial, as novas gerações de formandos – têm entrado para o mercado com um 

baixo nível de conhecimento, além de certa inexperiência e, também, falta de 

interesse para explorar as normas e se inteirar de suas diretrizes e princípios, como 

consta o relato a seguir, 

o que é que acontece? Aí, volta de novo na questão da instrução do 
conhecimento. Quando você fala da IT, às vezes, você pergunta para um 
grande grupo de profissionais: “A IT, fulano de tal. Isso, essa, essa e aquela?” 
– “Ah! Eu nunca vi. Não sei e tenho raiva de quem sabe”. [...] Eu vou procurar 
a norma, vou entrar em órgão certificador de cursos, né, específicos. [...] Então, 
eu acho que não deveria se todo mundo, deveria capacitar a norma para o dia 
a dia, trabalhando, porque, querendo ou não, ela vai fazer parte do nosso 
trabalho.[E-ROG]. 
 

Observa-se, assim, que o conhecimento sobre as normas vai ocorrendo à medida que 

situações vão sendo vivenciadas, como confirma o relato abaixo. 
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Então, dizer assim “Ah! Eu conheço as normas, as técnicas!” Do jeito que está, 
a norma, para falar de forma clara, eu vou vivendo uma situação ou outra. Igual 
eu trabalhei com vários tipos de gestão, onde tinha, por exemplo, WCM, tem 
normas baseadas também em normas de riscos e tinha algumas coisas, outros 
tipos de gestão, faz o outro tipo, e a gente vai vivendo esse dia a dia, cada 
empresa com seu sistema. [E-ROG] 
 

Outro aspecto associado aos conhecimentos sobre as técnicas de avaliação de risco 

prende-se à questão de as instituições de ensino apresentarem grade curricular dos 

cursos completamente defasada e com intensa necessidade de atualização, 

paralelamente ao pouco interesse dos gestores educacionais em aprofundar essa 

temática, como mostra o relato exposto, 

eu dei aula no [...] para curso técnico, dei aula no [...], dei aula particular... 
Quando eu pegava a grade curricular, eu falava: “Não! Isso aqui não dá. Isso 
aqui tem que ir mais profundo. Nós estamos formando profissionais, nós temos 
que entrar nessa área, nós temos que preparar isso!”. –“Ah! Não. Você está 
pegando pesado!”. [E-ROG]. 
 
[...] na formação profissional também tem o túnel do tempo. Isso seja para a 
área técnica quanto para a área de engenharia, né. Se você ver aí uma 
formação para a segurança do trabalho, você vê a grade. E, se aquele 
profissional ali não tiver força de vontade e vontade de aprender, ele sai dali 
praticamente sem uma formação, porque ele vai aprender de fato no campo. 
No campo, de fato! Esse assunto deveria ser abordado.  [E-CÉS] 
 

Nesse contexto, a grade curricular empobreceu significativamente. Aliado a isso, tem-

se a “revisão das normas” há anos tramitando no cenário nacional sem uma votação 

efetiva. Comenta-se muito sobre o assunto, mas sem um resultado concreto, o que 

gera muita expectativa, tanto para setor quanto para os profissionais da área.  

 

Os resultados apurados configuram a falta de conhecimento, de modo geral, sobre as 

técnicas de avaliação de riscos, como revela o relato a seguir, 

[...] as pessoas não têm realmente conhecimento das técnicas de avaliação, 
né. Se você for abrir lá a gestão de risco, que a gente começa primeiro em 
detectar o nexo e depois vai tratar de quais ferramentas vão ser aplicadas, se 
essas ferramentas realmente vão ter impacto na gestão do meu risco, qual é o 
meu risco? [...] Eu vou aprendendo estudando por minha conta, sozinho [...]. 
Eu não estou falando por todos os profissionais de Segurança do Trabalho em 
estudar, se dedicar um pouco. Tem muitos sites que você consegue abrir a 
gestão de risco, a mesma gestão de risco que você abre para um negócio, né, 
um negócio que deu errado. Essa gestão de risco funcionar do mesmo jeito 
para quem trabalha com segurança É o nexo, as ferramentas que você vai usar 
para detectar o risco. [E-CÉS] 
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Cabe a cada profissional verificar se as ferramentas disponíveis no mercado para 

proceder à avaliação de risco vão trazer eficácia e são capazes de medir essa gestão 

de risco. Essas informações não serão encontradas em cursos ou escolas de 

formação. Caracterizam-se por ser repassada de boca a boca. São escassas as ações 

e mobilizações sobre o tema “Gestão de riscos”, como exposto no relato a seguir, 

infelizmente, hoje, por não ter isso nos cursos, essa informação não chega até 
os profissionais, e aí a gente vai aprendendo boca a boca. Olha, para você ter 
uma ideia, o assunto “gestão de risco” é uma coisa tão velha e tão nova que é 
a primeira vez que a gente está vendo falar de gestão de risco. Eu acho que é 
isso que está sendo movimentado “aqui”, de profissionais de segurança falando 
em gestão de risco. Então, quando você fala de gestão de risco APR, não é 
disso que a gente está falando. A gente está falando de gestão de risco! A APR 
vai estar envolvida na gestão, mas não é disso! [E-CÉS] 
 

Encontram-se no mercado diversas técnicas de avaliação de risco, desde as mais 

simples, como um check-list, até uma análise (ou um procedimento) mais complexa, 

como mostra o depoimento a seguir, 

[...] quando a gente pergunta sobre técnicas de avaliação de risco, né, hoje a 
gente tem diversas técnicas de avaliação de riscos. Exclusivamente, né, pra 
31.010, realmente, eu nunca fiz. Então, hoje no mercado tem várias 
ferramentas. Conhecer as entidades da segurança, a gente sempre conhece, 
né, mas específica voltada para ISO, hoje eu não conheço. Eu até tentei baixar, 
mas eu vi que ela é paga, né... Então, eu não consegui [...] Eu tive uma 
experiência no ano passado, porque eu trabalhei com consultoria também em 
algumas empresas e eu fiquei até meio, assim, chateada com a nossa postura, 
né. Não posso conversar por todos, mas com alguns outros técnicos que têm 
entrado no mercado. Pelo menos, na minha época a gente era dedicava, 
estudava, participava de live... Live, não, né, tudo que envolvia segurança, se 
dedicava ali a participar e não era difícil. Hoje é tão fácil! A tecnologia está aí 
na mão.  [E-AMA] 
 

Constata-se que há técnicos de segurança que em busca de status. O conhecimento 

não tem significância, o que é facilmente comprovado a partir de simples verificação, 

como exposto no relato abaixo, 

hoje, muitos técnicos estão indo para empresa só pra cumprir status, só para 
falar assim: “Eu tenho técnico”. Mas, quando a gente vai fazer uma avaliação 
ali química em uma empresa ou que não seja química também e tudo você vê 
que ali tem técnico que está ali na empresa há dois anos perdido! [E-AMA]. 
 

A forma de abordagem pode resultar em um efeito satisfatório para os envolvidos. Ou 

seja, mostrar aos colaboradores as consequências de um processo realizado de modo 

inadequado, excesso de teorias e variáveis explicadas dentro de uma sala de 

treinamento pode não ser o suficiente para capacitar aquele profissional. Mas 



175 

 

apresentar a situação prática, convidando-o a participar do processo de prevenção, 

torna-se um diferencial, como expõe o relato abaixo, 

[...] porque, quando você está simplesmente dentro de uma sala de 
treinamento, falando tudo teoricamente para aquele trabalhador, mostrando a 
ele várias variáveis das técnicas existentes dentro da empresa. Agora, quando 
você chega ali, no local de trabalho, e chama ele, mostra ele, orienta ele, 
incentiva ele a praticar a prevenção no dia a dia e mostra o resultado que ele 
vai ter com aquilo, aí, sim, você começa a ter um resultado diferente nessa 
empresa! Eu vi isso na prática, quando eu comecei na carreira, gente, bem lá 
atrás, né, como técnico de segurança [...] A minha forma, que naquele momento 
eu achava que era a certa, eu abordava assim: Você não está usando isso aí 
por causa de quê? Lá atrás, você era taxado como um policial: Olha o que é 
que o funcionário pensava da gente! Isso é um policial que está aqui me 
abordando... [risos]. Mas aí, a gente vai aprendendo, aos pouquinhos. A forma 
de abordagem é fundamental, é fundamental! [E-RON] 
 
Ô, gente! Ele falou uma verdade, tá, porque eu, quando a gente era técnico, eu 
trabalhava na produção. Depois que eu virei técnico. Eu tinha essa visão 
mesmo. Depois que eu virei técnico, que eu passei a ver. [E-RAF2] 
 

Os profissionais da Ergonomia utilizam técnicas para realizar a classificação de risco, 

que envolve desde a simples avaliação das atividades até análises mais complexas, 

como o uso do método Occupational Repetitive Actions (OCRA),conforme mostra o 

relato abaixo descrito, 

é! Na nossa parte na Ergonomia, nós temos que usar técnicas para que a gente 
possa fazer classificação dos fatores de risco, né! A avaliação da atividade é o 
primeiro passo, a primeira técnica que a gente tem que olhar! Então, eu tenho 
que saber como que faz a atividade, eu tenho que ouvir o operador, mas eu 
também tenho que utilizar em alguns momentos de ferramentas, para que eu 
quantifique aqueles fatores de risco. Então, nessa parte mais especifica, é, 
principalmente, em membro superior. Hoje, nós utilizamos nas duas empresas, 
né, por serem atividades que têm maior demanda de membro superior, o 
método OCRA, que é uma das técnicas que a gente utiliza para avaliação dos 
fatores de riscos ergonômicos para membro superior. É uma técnica validada 
internacionalmente. É a melhor técnica? Tem outras, mas, por ela ter uma 
validação internacional, é uma técnica em que os promotores, principalmente 
no sul, eles são treinados. Então, o promotor ele é treinado, mas ele acha que 
o OCRA se aplica a qualquer coisa. Nada se aplica a qualquer coisa. Cada 
atividade você tem uma demanda diferente, que tem que ser analisada. [E-
MAR] 
 

A utilização do método OCRA se dá justamente por possibilitar avaliar e prevenir 

distúrbios musculoesqueléticos de membros superiores. Nesse sentido o depoimento 

exposto corrobora essa ação, 

então, essa técnica que nós utilizamos ela permite eu avaliar quantos 
movimentos aquela pessoa faz com encaixe para punho, cotovelo e ombro, 
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principalmente. E qual que é o tempo de exposição que ela fica em cada 
movimento? Então! O fator taxa de exposição faz muita diferença para a gente, 
faz classificação para esses fatores de risco, até porque o trabalhador ele não 
chega trabalhando, né, ele vai chegar, ele vai para o ambiente dele de trabalho. 
Às vezes, ele vai organizar a sua atividade, ele vai começar, ele tem pausa, ele 
pode ter momentos que ele vai ter rodizio... Depende da atividade.  
 

O uso desse recurso possibilita identificar a taxa de exposição real a que o colaborador 

está exposto em determinado processo! É possível quantificar esses dados 

identificados, como mostra o relato a seguir, 

[...] e eu consigo quantificar isso, porque é importante essa ferramenta, porque, 
quando eu vou demostrar e vou comparar com os valores que eu monitoro no 
ambulatório, eu posso ter uma atividade que tem o fator de risco. Aí, eu 
quantifico, utilizo essas ferramentas... Um fator de risco alto, mas não significa 
que eu tenha adoecimentos. Significa que eu tenho que implementar controles! 
E, aí, a partir desses dados dos indicadores, eu vou monitorar se esses 
controles eles estão sendo ou não eficazes, né. Então, a gente usa. Só que a 
gente tem também trabalhado em outros métodos, para que a gente possa 
aprimorar essa técnica, que, pelo menos na minha área, nós estamos usando 
para quantificar esse fator de risco. Quando nós estamos muito atrelados ao 
tempo, a primeira aplicação do OCRA foi utilizada na crono-análise [...]. [E-
MAR] 
 

Outro estudo desenvolvido pelo setor de Ergonomia identificado nesta pesquisa é o 

uso do Methodstime Measurement (MTM), exposto no relato a seguir, 

agora, a gente está fazendo um trabalho para utilizar o MTM. Por quê? Porque 
eu melhoro a minha técnica de captação de tempo daquela atividade. A 
pergunta é: O meu escore desse índice que me deu de fator de risco ele 
melhora? E eu consigo ter mais precisão de realmente quanto tempo ele ficou 
em exposição? Esse é um estudo que a gente está fazendo. [E-MAR] 
 

A ferramenta Ergonomic Assessment Worksheet (EWS), possibilita avaliar a carga de 

trabalho e a demanda momentânea, como dito no relato a seguir, 

[...] porque, às vezes, eu estou numa linha com três pessoas, mais aí eu vou 
otimizar para duas, e elas estão equilibradas, e eu não vou extrair capital. Mas, 
às vezes, eu tinha uma pessoa a mais. Eu posso tirar essa pessoa e falar 
assim: “Olha a minha carga! Meio ponto aumentou. Então, eu preciso dessa 
terceira, pessoa!”. Então, dá para a gente fazer, ter um olhar melhor, né, como 
que a gente trabalha e mapear esses fatores de risco, para enxergar onde se 
vai atuar ou não e se vai impactar ou não, tanto na produção quanto na saúde 
final do (programador). Então, essa é uma ferramenta que a gente utiliza. [E-
MAR] 

Ferramentas como matriz de SWOT e 5w2h também têm sido utilizadas pelo setor de 

Ergonomia das empresas para mensurar os fatores de gestão de risco. O relato a 

seguir demonstra essa condição, 
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[...] tem outras ferramentas para gente estar medindo pelos graus de prioridade 
também. A gente até usou lá a matriz de SWOT. Tem outras ferramentas e, 
alguns outros equipamentos também que a gente complementa para que a 
gente possa fechar esse trabalho final. 5w2h, dentro da minha área, é o que a 
gente trabalha hoje para esse tipo de atividade. né. [E-MAR] 
 

A Figura 48 sintetiza os resultados quanto à realização de algum tipo de capacitação, 

curso ou treinamento específico para abordar riscos com o uso de técnicas 

adequadas.  

 

 

Eu queria fazer uma 
observação sobre esse 
aspecto, porque alguns 
anos atrás, quando eu tive 
contato um pouco mais a 
fundo em relação à gestão 
de risco, as informações 
que a gente acaba 
vivenciando na empresa, 
a gente teve condição de 
verificar, por exemplo, que 
você tem ferramentas 
mais adequadas para 
identificar riscos, para 
analisar riscos e para 
avaliar. Parece ser a 
mesma coisa, mas não é a 
mesma coisa, né. [E-FAB] 

Figura 48 
Mapa de categorização sobre algum tipo de capacitação, curso ou treinamento 
específico para abordar riscos com o uso de técnicas adequadas. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Averiguou-se, a partir dos resultados, a utilização da ferramenta APR, para se fazer a 

abordagem de risco dentro das organizações. Contudo, esse instrumento é de caráter 

qualitativo, como exposto no depoimento a seguir.  

[...] a APR é a ferramenta, pelo menos dentro da minha experiência, mais 
utilizada para poder fazer a abordagem de risco dentro das fabricas, dentro das 
empresas. Pelo menos, é a minha percepção, né. Bom, a APR ela tem um 
cunho muito qualitativo, né, quando a gente fala de probabilidade e 
consequência. Aí, você já entra no mundo da análise, né, e aí você tem uma 
matriz de decisão. Mas, muitas vezes, a gente fica observando a maneira como 
o critério é definido nessa matriz de decisão. [E-FAB] 
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As evidências apontam que o critério de risco é que define o nível de risco, pintado 

nas faixas verde, laranja ou vermelho. O profissional que executa essa pintura 

reconhece o significado das cores, sabe realmente os momentos de ser médio ou 

intolerável, por exemplo, e as implicações existentes nesse processo. Por isso, faz-se 

necessário que tudo isso esteja “linkado” com os objetivos de SSO da empresa. O 

cruzamento das informações a partir da decisão de tratar é comparado com o 

resultado com aqueles critérios estabelecidos anteriormente e com a política da 

empresa. 

 

Houve um relato importante sobre o tipo de capacitação ofertado no início dos anos 

“2000”, quando não havia a preocupação com a metodologia de estudos em informar 

o aluno sobre as técnicas de avaliação de risco, tão importantes ao longo da vida 

profissional dos discentes. O relato a seguir detalha essa conjuntura, 

[...] a realidade da Engenharia de Segurança é um pouco diferente, né. Eu fiz 
a pós-graduação no início dos anos 2000. É, eu não sei hoje, mas naquela 
época não havia uma preocupação por parte de quem cuidava da programação 
didática do curso, né: expor para os alunos ou inserir dentro do conteúdo 
programático da pós-graduação, repassar para aqueles engenheiros que 
estavam ali estudando, que existiam técnicas, que existe diferença entre elas, 
que cada uma tem seus pontos e suas limitações, né, que você não deve, por 
exemplo, utilizar uma ferramenta muito forte de gestão de risco e achar que ela 
é o suficiente para você tomar uma decisão ou que ela não serve para você 
medir controle. Então, assim, eu, pelo menos, eu fui ter contato com isso muito 
tempo depois. Onde eu deveria ter aprendido? Simplesmente não me foi 
passado. [E-FAB] 
 

A teoria do risco às cegas foi um recurso utilizado pela empresa Automotiva, por meio 

de planilha e da divisão de equipe multidisciplinar. Criou-se um “tabelão”, com vistas 

a discutir as prioridades. Esse trabalho resultou em uma escala modelo, como 

detalhado no depoimento abaixo, 

[...] nessa escala-modelo, aquele setor que tiver o maior número-ordem de 
acidentes, riscos, ele vai para a área-modelo. E, todo mundo começa a focar 
naquela área, trabalhar com aquela área, para virar uma excelente área de 
segurança e saúde. Então, ela vira área-modelo e vai saindo desse gráfico de 
acidentes e de irregularidades. E vai morrer na área-modelo. Ela vai continuar 
sempre na área-modelo, E tudo o que você fizer no restante vai ser em cima 
dessa área! Aí, você usa a ferramenta da qualidade, né. [E-ROG] 

Sobre procedimentos para fazer um levantamento de risco, cita-se o relato. 

Lá onde eu trabalho também. Você vai na área, junto com o operador e as 
pessoas que são competentes com adequações, faz-se um levantamento de 
risco com uma máquina ou então um algum tipo de trabalho, né [E-NIL] 
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Outro aspecto evidenciado na pesquisa é o do prestador de serviços, em que o 

consultor trabalha com recursos e ferramentas fornecidos pelo cliente, como corrobora 

o relato abaixo. 

[...] quando você presta serviço, você está dentro do cliente. A casa é dele. 
Então, por mais que você tenha conhecimento, você não vai conseguir levar 
aquilo que você conhece para dentro da casa dele. Então, você vai trabalhar 
com aquelas ferramentas que ele tem. Muitas vezes, essa ferramenta está 
completamente equivocada. Mas, se você começar a arrumar atrito com o 
cliente, você perde o cliente. Ele fala assim: “O [...] vem aqui só me trazer 
problema!”. E isso eu estou falando de treinamento, porque eu já fui abordado 
em um treinamento. O cara parou o treinamento no horário do café e falou 
comigo: “Não aborda esse tema porque a gente tem esse problema aqui dentro 
da fábrica”. Então, quando você entra numa empresa que ela te dá essa 
liberdade para você aplicar o seu conhecimento, isso facilita bastante o seu 
trabalho.[E-CÉS] 
 

Os resultados revelam que algumas empresas estão elaborando normas internas 

voltadas apenas para a implantação de uma máquina. No caso de novas obras e de 

novos projetos ou da aquisição de novas máquinas, a primeira ação deveria ser 

desenvolver um projeto de segurança de acordo com o objeto e a situação na fábrica. 

Ver o relato a seguir. 

[...] Mas isso é raro. Isso aí é muito raro! Isso é raro. Costuma a gente chegar 
em uma área aí e ter uma máquina que a gente não tem nem acesso para tirar 
ela de lá porque a gestão de risco ela nasce no projeto. Você pode até implantar 
em uma empresa que funcione. Isso é normal. Mas se ela nascer já no projeto 
novo, uma nova máquina, um empreendimento, uma nova planta é muito mais 
fácil. Mas, hoje, o que a gente vê do grosso mesmo é o pessoal técnico na área 
usando uma “gestãozinha” de risco aí, que é a probabilidade, né, com a 
gravidade. E, aí, você já tem matriz de decisão ali praticamente, que já é 
predefinida. O que que é probabilidade? O que é prioridade? É isso que se usa 
como gestão de risco. Hoje, está o pessoal técnico, que é o pessoal de área, 
que está na linha de frente. A ponta de lança é isso que se vê usando hoje, 
entendeu, essa “gestãozinha” de risco já predefinida ali pelo seu cliente ou pela 
empresa que você trabalha. [E-CÉS] 
 

Então, diante desse contexto, só resta trabalhar em cima dessas lacunas e averiguar 

as probabilidades dos eventos e, se houver, analisar sua gravidade. Essa é uma 

referência de gestão que pode gerar algum resultado. 

O APR é uma ferramenta que pode ser elaborada qualitativa e quantitativamente na 

gestão de riscos. Há que se atentar para o fato de que a análise quantitativa sofre 

influência ou afeta outras áreas, especialmente da área de Produção, como informa o 

relato descrito a seguir. 

De produção, porque aí eu vou botar aqui a figura do técnico de segurança, do 
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engenheiro de segurança. Pode fazer isso outra pessoa, porque esses são 
documentos que estão para qualquer um mexer. Se você for colocar aqui... 
Vamos imaginar que vai dar laranja, que seria um alerta. Dependendo de quem 
está naquela área, a influência da área de Produção, ele vai ficar amarelinho-
claro ou vai ficar verde, porque ele sabe que, se isso for o laranja, vai parar 
aquilo ali, e aquilo ali vai precisar de correção, e essa correção demanda um 
tempo. Mas, a gente tem o telefone lá do cara que está chamando, porque o 
caminhão está carregado, porque não entrou e não tem o cimento. Então, isso 
sofre uma influência externa muito grande, né, que é aquela lacuna que eu 
estava falando: você não tem essa ligação da área de Produção com a área de 
Segurança, né. [E-CÉS] 
 

Constatou-se que a imagem dos profissionais da Segurança nesse ambiente é 

considerada hostil. São os guardas com a função de parar o serviço da Produção. Em 

verdade, o papel da Segurança do Trabalho é o de facilitador, facilitar o trabalho 

seguro, criar condições para que se faça determinada atividade de modo seguro. A 

intenção de uma equipe de profissionais do setor de Segurança de uma empresa não 

é parar uma produção, mas sim, de criar mecanismos para que não aconteçam danos 

a equipamentos, máquinas e pessoas. Somente vai ocorrer “parada” se houver um 

caso drástico sem outro tipo de solução que não seja “parar”. 

 

O depoiment0o a seguir indica que em determinada empresa essa sintonia entre 

setores já ocorre. Se houver algum tipo de ação – por exemplo, a movimentação de 

uma máquina –, existe um layout envolvendo diversos profissionais para executar 

essa ação. 

 
[...] na empresa que eu trabalho lá, né, só para complementar, tem um layout 
lá, onde que, quando coloca uma máquina nova lá, vai uma equipe 
multidisciplinar, né, uma pessoa da Segurança, uma da Qualidade, né. Envolve 
uma pessoa da área Ambiental, onde analisa todos os riscos, tanto ambientais 
como de segurança da nova máquina lá. [E-ROD] 
 

O desenvolvimento do trabalho de campo é um recurso importante quanto aos 

procedimentos de gestão de risco. O corpo a corpo com o trabalhador no ambiente de 

implantação ajuda a averiguar como essas atividades serão realizadas e, até mesmo, 

prever possíveis situações, como mostrado no relato a seguir. 

Então, nas visitas, quando a gente vai fazer uma visita que a gente está lá, 
conversa com o funcionário, que aborda ele e vê a forma que ele faz as 
atividades. Eu consigo ver um pouco mais na questão dos riscos que ele está 
exposto, né, como que pode ser melhorado ali de alguma forma. Eu acho que 
nesse sentido mais é na hora da visão, do bate-papo com o funcionário mesmo. 
Na hora da atividade dele, eu consigo identificar um pouco melhor. [E-RAF] 
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A questão que busca identificar o tipo de técnica geralmente utilizada para identificar, 

analisar e avaliar riscos encontra-se sintetizada na Figura 49. 

 

 

A APR, né, o passo a passo da 
atividade do funcionário desde 
que ele inicia a jornada dele de 
trabalho até o último minuto dele 
lá, identificando e pontuando os 
riscos, né. Até nesse diálogo 
com ele, de modo a evitar que 
uma ocorrência aconteça. 
Agora, só acrescentando aí com 
relação à análise de risco: é 
importante ter nela também a 
questão do de uma própria 
ferramenta de área da Avaliação, 
que é um checklist, né, feito seja 
pelo funcionário ou pela equipe 
de Manutenção, ou, até mesmo, 
pela equipe SESMT, que seja de 
uma maneira mensal ou 
semanal. Alguma coisa desse 
tipo. [E-RAF2] 

Figura 49 
Mapa de categorização sobre o tipo de técnica geralmente utilizada para identificar, 
analisar e avaliar riscos. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Além da utilização de diretrizes e preceitos da norma, o fator humano é uma 

ferramenta importante a ser explorada: usar os sentidos e a sensibilidade para 

detectar situações é fundamental. Mas, acima de tudo, o técnico de segurança pode 

e dever desenvolver a capacidade de observar atentamente tudo que acontece ao seu 

redor. A forma como a pessoa, o gestor da fábrica ou o funcionário mais simples fala 

pode mostrar muitas situações, como corrobora o relato a seguir. 

 
[...] a visão, o ambiente, eu estou sempre olhando o lugar, eu estou 
conversando com a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu já estou rastreando. 
“Olha, tem um extintor”. A pessoa está falando uma coisa... “Está com um 
cheiro esquisito aqui”. Então, assim, é a coisa humana mesmo do sentido, para 
poder ver se tem coerência com o que você já tem na sua mente, de acordo 
com a sua experiência, e isso tem me ajudado muitas vezes. A pessoa está 
falando uma coisa, mas não é o que eu estou vendo. A pessoa está 
demonstrando um tipo de comportamento que não é o que está acontecendo, 
uma reclamação. [E-ROG] 
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Os resultados apontam o uso da percepção, da observação do ambiente, da atenção 

aos mínimos detalhes. Tornou-se, de certa forma, uma ferramenta para averiguar ou 

identificar situações de risco. Aliado a essa prática, complementam-se o 

conhecimento e as competências valendo-se da teoria, por meio de legislações, 

normas da ABNT e, até mesmo, do Código de Trânsito, usando, assim, diversos 

recursos para desempenhar suas atribuições e minimizar as situações de risco nos 

diversos ambientes de trabalho, como mostra o relato a seguir. 

[...] por exemplo, uma fábrica que eu fui fazer um serviço. A menina do 
laboratório trabalhando com a capela, manuseando ácido. Eu perguntei: “Essa 
capela, como é que está? Foi feita inspeção?”. Ela falou: “Não, está tudo 
tranquilo, está tudo certinho”. Aí, eu olhei e vi que tudo que era ferragem que 
tinha lá estava enferrujado, tudo oxidado. Estava mexendo com ácido. “Essa 
capela não está funcionando legal. Pode fazer uma avaliação aqui”. Você dá 
uma justificativa que é um estudo sobre a lei, a legislação, as ferramentas da 
qualidade, que eu aprendi e que me ajudam muito para eu me tornar mais 
competente nessas análises mais detalhadas. Então, assim, ao tempo você vai 
aplicando cada passo desse conhecimento e vai conseguindo desenvolver o 
trabalho. [E-ROG] 
 

Competências se desenvolvem por meio de conhecimentos. São pequenos passos 

em direção a evoluir no processo de análise de gestão de risco. A área de Saúde e 

Segurança, por sua adversidade, necessita de profissionais dispostos a ir até o chão 

de fábrica e de estagiários, por exemplo, que conheçam os processos, a cultura da 

empresa, o comportamento das pessoas, para, com isso, saber, no mínimo, fazer uma 

APR como corrobora o relato a seguir. 

[...] é basicamente o que eles falaram mesmo.. Assim, eu acho que a gente, 
com as nossas competências, com as nossas experiências, eu acho que todos 
nós aqui, a gente aprendeu! A gente entendeu que, quando a gente chega na 
empresa, a gente tem que entender o processo da empresa, porque, se você 
entender o processo da empresa, a gente vai entender o lado cultural daquela 
pessoa que faz parte do processo da empresa. [E-NIL] 
 

 

Em contrapartida, observou-se que há dois lados no ambiente da Saúde e Segurança 

do Trabalho: técnicos de segurança que contam com o apoio da diretoria e empresas 

que acreditam na “segurança do trabalho” e não poupam esforços para contribuir no 

dia a dia dos profissionais da área. De outro lado, identificou-se que muitas das vezes 

o fator humano, o comportamento humano, pode acabar com qualquer planejamento. 

Ou seja, todo um trabalho desenvolvido e planejado detalhadamente pode acabar 

perdido, como mostra o relato descrito a seguir. 
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[...] então, assim, existem os dois lados né. Existem as dificuldade, às vezes, 
de ter o apoio da diretoria, mas a gente ainda encontra pessoas, diretoria, 
empresas que ainda acreditam na segurança do trabalho [...] Nem sempre a 
gente consegue tudo. Lógico que não, mas a gente já conseguiu coisas na 
nossa área que, considerando também o comportamento humano, a gente, o 
nosso trabalho, fica todo lá jogado para o alto [...] E eu já vi muito! Igual a gente 
já comentou que a gente se depara com a situação de não ter o apoio da 
diretoria. Mas eu também já vi muita diretoria fazer o que realmente a gente 
pede, o que a norma pede: ir lá comprar, colocar proteção de máquinas, treinar, 
a pessoa, comprar o EPI adequado. E, quando a gente vai lá fiscalizar o 
trabalho da pessoa a pessoa, ela está fazendo tudo errado. Ela retira a 
proteção porque é mais fácil, é mais cômodo. [E-NIL] 
 

Outro ponto de vista identificado nos resultados foi o de que erros e acertos levam à 

experiência. Já a competência, competência legal, advém do curso técnico de 

segurança, das ações necessárias, em função da questão legal e das competências 

oriundas do empoderamento, adquiridas seja atuando como profissional de 

determinada empresa, seja na direção do seu próprio negócio. Corroborando essa 

conjuntura, destaca-se o relato a seguir. 

[...] se você não empoderar o profissional de segurança – eu estou falando de 
maneira geral, quer seja um médico, quer seja um engenheiro, quer seja um 
técnico –, a coisa não vai acontecer. Aí, eu vou falar particularmente de uma 
competência que eu procurei desenvolver assim bastante, o poder de 
convencimento, poder de interlocução, sabe. O poder é a ferramenta, é o carro-
chefe da Segurança do Trabalho, o poder de convencimento, de você 
convencer a direção até o chão de fábrica que aquilo ali que você está fazendo 
não é porque a norma manda que você faça aquilo ou o Ministério do Trabalho, 
não. Aquilo ali é o melhor para ele. Aquilo ali é o melhor para a empresa, para 
o negócio. [E-CÉS] 
 

Outra importante característica é o “saber ouvir”. O poder de convencimento envolve 

essa habilidade, como mostra o depoimento a seguir.  

O poder de convencimento é a melhor coisa que tem, o “saber ouvir”, sabe. 
Você tem que saber se colocar. O poder do convencimento vem também junto 
com isso, com a facilidade que você tem de ser um bom interlocutor, porque 
senão não vai. Se você não for um bom interlocutor, você não consegue fazer 
a segurança andar da empresa, seja para convencer que você tem que instalar 
um equipamento ou para comprar um EPI que é caro, mas lá na frente você 
vai mostrar. Se você for mostrar isso aí em valores, você não consegue. Você 
tem que ser um interlocutor muito bom. Tem que ter um poder de 
convencimento muito bom. [E-CÉS] 
 

Para ser um bom interlocutor e fazer com que as pessoas entendam e confiem no que 

está sendo dito e para alcançar êxito ao utilizar o poder de convencimento bom, é 

preciso usar as palavras corretamente, é preciso um estudo contínuo. Ademais, um 
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dos grandes problemas segurança nas empresas é a comunicação, como mostra o 

relato a seguir.  

A gente sofre demais. As empresas como um todo, na questão de 
comunicação, especialmente as empresas multinacionais, que têm braço para 
todo lado, essa comunicação ela é muito falha, né. Nunca chega do jeito que é 
para chegar ou chega atrasada ou chega de forma errônea. [E-CÉS]  

Nessa fase dos resultados, o poder de convencimento e o poder de interlocução são 

competências desenvolvidas a partir de treinamentos frequentes; Aliados à prática 

contínua, podem levar a bons resultados. A comunicação pode ser usada para instruir 

os colaboradores, informar e corrigir uma APR ou uma APT mal preenchida, por 

exemplo. Então, manter pessoas “analfabetas” em segurança funcional só acontece 

se o técnico de segura estiver presente, só faz se alguém cobrar. É um profissional 

que demanda treinamento, instrução e orientação, pois não teve quem ensinasse. 

 

Novamente, sensibilidade e percepção são utilizadas para identificar risco, ao mesmo 

tempo em que se está escutando um profissional. A visão no campo é praticamente 

trezentos e sessenta graus. É possível captar o que a pessoa está falando. Contudo, 

se algo estiver errado naquela atividade, é possível identificar de imediato, conforme 

descreve o relato a seguir.  

[...] então, ali é sensibilidade e percepção, né, o saber ouvir as pessoas, porque 
isso é muito importante na nossa atividade. Não é só a gente aconselhar, mas 
também escutar. Igual o chão de fábrica. Às vezes, eles não têm nem 
conhecimento algum, nunca ouviram perguntar “O que é que é risco?”. Então, 
a gente, às vezes, até costuma pergunta para eles assim: “O que que é que 
você tem medo na sua atividade?” Porque risco nem sempre eles conhecem! 
Muitas das vezes, eles têm ali muitas ideias, né, que são ideias de segurança. 
[E-AMA] 
 

Ademais, 

A nossa dificuldade com a prestação de serviços é essa, né. A gente não 
consegue estar em todos os lugares. A gente acaba tendo que interpretar e 
tratar com o olhar do outro. Isso é bem complexo nesse ramo. [E-PAT-T] 
 

O trabalho desenvolvido pela Saúde e Segurança do Trabalho, de acordo com os 

resultados encontrados neste estudo, envolve analisar o risco a distância. Ou seja, o 

especialista conta com a percepção e as informações repassadas por quem está no 

campo. Ele analisa, avalia e reconhece riscos, bem como desenvolve programas 

como PPRA, PGR e CAT para empresas localizadas nas cidades de Belém, Manaus, 

Ceará, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Arcos e Florianópolis, dentre outras. Diversas 
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atividades são desenvolvidas e pessoas são expostas aos riscos. A questão 

ocupacional e, até mesmo, acidentes é uma realidade diária, como descreve o relato 

abaixo. 

 
O meu trabalho está muito mais voltado à questão ocupacional, né. São os 
riscos dos agentes químicos, físicos e biológicos que estão presentes ali no 
ambiente de trabalho. E eu faço esse trabalho praticamente sentado aqui 
dentro de uma sala e, hoje, dentro da minha casa! [...]. Então, eu sou uma 
pessoa que utilizo demais fotografia e os filmes para entender ali aquele 
processo e avaliar risco, né. Então, ele que interpreta da minha maneira, né, 
Troco ideias com as pessoas [...] outros trabalhadores, e, aí, a gente vai 
tentando dimensionar isso: é muito? É pouco? Alguns, a gente consegue medir. 
Aí, a gente vai para o campo medir, né. Aí, essas medições voltam, e eu vou 
analisar e vou interpretar [...]. Eu, praticamente, não tenho uma técnica 
específica aqui. Cada situação tem que pensar de uma certa forma, né. O ideal 
seria fazer isso lá, né. Então, o PGR mesmo fala que tem a fase antecipação, 
né, que você vai trabalhar no projeto. “Não existe ainda”, mas existe o projeto. 
A gente pode prever alguma coisa por reconhecimento, né, nas frentes de 
trabalho, no local de trabalho. Com os olhos, vê com que alteração do trabalho. 
Igual ao trabalho dela de ergonomista, que ela precisa de ir lá entender os 
movimentos, os tempos, como que funciona, não é isso? Porque, se você 
sentar em uma sala...[...] [E-ÉLC] 
 

Após avaliar e interpretar o risco, os resultados e suas implicações podem gerar 

intervenções em algum processo. O técnico expõe aos responsáveis tal situação. 

Pode não ter um resultado satisfatório, pode acontecer uma ocorrência. Às vezes, até 

uma fatalidade. Cabe à Segurança apresentar a solução. Se não fizer, são acionados 

imediatamente, como confirma o relato. 

[...] nas operações e também em se tratando de operação. Falando 
operacionalmente, né, aqui a minha visão com relação à parte operacional, dos 
nossos líderes, né, aqueles que estão aí, eu acho que muitos aí sabem avaliar 
riscos, né. Eles são aquelas pessoas que às vezes não indiretamente ou às 
vezes sem querer, [veem] uma pessoa se acidentar, né. Vai fazer o trabalho 
naquele lugar: “você vai fazer, isso e isso”, né. Será que eles vão lá e avaliam 
o risco que tem ali, não é? Está sentadinho. Vamos distribuir num canto, na 
salinha apertadinha, né: “Ó! Nós temos que limpar em determinado local, nós 
temos que fazer isso, nós temos que pegar empilhadeira, nós temos que pegar 
uma minicarregadeira, a pá”. Então, a gente tem muito essa condição aí 
também, sabe, de nossas lideranças: se eles realmente sabem avaliar riscos, 
se eles sabem Interpretar isso aí, né, o que é que isso pode vir... [E-ÉLC] 
 

Constatou-se que a força de trabalho tem muita dificuldade de fazer uma análise 

preliminar de risco de sua atividade, por diversos fatores, como mostra o relato. 

[...] primeiro que a grande maioria dos supervisores não tem entendimento 
aprofundado do que ele teria em risco. Eles confundem muito o que é que é 
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perigo com risco [...] Resumindo, perigo você não consegue eliminar ele do 
ambiente de trabalho. A gente convive com ele, “PERIGO”. A consequência do 
perigo é o risco. Então, a consequência desse perigo, ou seja, o risco, nós 
temos várias medidas que podem ser tratadas para eliminar, controlar e 
minimizar. Então, eu acho que, quando as empresas começarem a ver essa 
dificuldade real e começarem a intensificar mais esforços para melhorar essa 
realidade, eu acho que nós vamos ter mais resultados positivos. [E-RON] 
 

A falta e ou a baixa adesão da gestão (diretores e presidentes) aos treinamentos e à 

capacitação (integração) podem dificultar de saúde e segurança, como mostra o relato 

abaixo. 

[...] se a gente não tem uma ferramenta fundamental, que é uma integração, 
esse trabalhador vai chegar sem as informações necessárias do chão de 
fábrica. Se o que está lá no mais alto escalão não participa... [E-RON] 
 

Dentre as diversas técnicas até aqui identificadas, a análise ergonômica do trabalho 

envolve diversas ferramentas dentro de uma. Se houver a necessidade de aprofundar 

nos riscos, utiliza-se a análise ergonômica do trabalho. Essas ferramentas se 

encaixam a partir desse contexto. Mas a nova NR prevê uma análise preliminar 

ergonômica na qual só se utiliza a análise ergonômica do trabalho em atividades 

classificadas como “potenciais de risco maiores”, possibilitando, assim, classificá-las 

e, posteriormente, quantifica-las, como descreve o relato a seguir. 

[...] pode ser estruturada de formas periódicas. Aí, depende do tipo de 
atividade, para que ele possa ser participativo e expressar o resultado daquilo 
que está sendo feito né, se realmente está surtindo efeito, qual é a visão do 
trabalhador? porque é ele que está na operação. Isso é interessante porque, 
quando a gente começou a trabalhar com a implementação desse programa 
de Ergonomia, tudo era risco. Aí, tinha atividade aí, vinha o líder “Não, mas é 
um risco ergonômico”, escrevia. E, aí, o que é que a gente fez? A gente foi para 
a capacitação. [E-MAR] 

Descobriu-se aí a importância de trabalhar “conceito” como mostra o depoimento a 

seguir. 

Por quê? Qual que é o conceito? E, aí, vamos trabalhar. A gente foi para os 
gestores. No comitê, a gente chamou os gestores: “Vamos trabalhar outros 
conceitos? Então, quais são parâmetros? De onde vêm esses conceitos?”. 
Começou a olhar mais a 31.000, que é uma referência. Então tá. Posso agora 
trabalhar os seus líderes com esses conceitos? Porque senão eu deixo passar 
o que é importante, e o que não é importante se torna uma coisa enorme. Às 
vezes, a pessoa pega um pente, que é um pente pequeno, daqui transporta 
para cá. Aí, a pessoa fala assim: “Nossa! Mas é pesado! Ele pesa quanto?” – 
“Ah! Não sei, ué”. – “Então, como que é pesado?”. Então assim, isso é 
importante, porque a gente começou a trabalhar conceito. [E-CÉS] 
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Outra característica identificada no posicionamento desse respondente: capacitar as 

pessoas sobre o significado das situações. Em seu trabalho, elas, realmente, 

precisam identificar, mas, para identificar, precisam conhecer. Ou seja, a capacitação 

foi uma necessidade percebida para a pessoa conseguir repassar o que é importante, 

e não transformar o que não é importante em algo muito grande. 

 

Sobre a participação dos líderes nos processos de capacitação, identifica-se a 

participação de vários diretores, exceto o presidente, que pode até participar de algum 

tipo de integração, mas em um nível mais elevado. Dentre as nove plantas, na 

YAZAKI, sendo uma central, a ergonomia é apenas um bracinho das nove, na qual, 

do gerente para baixo, a participação nos eventos de capacitação é frequente, 

conforme se percebe no relato a seguir. 

[...] outras pessoas que vão fazer essa parte da operação, porque os 
indicadores da planta vão ser os mesmos. Quando fizerem reunião com o 
presidente, os indicadores, vão ser estar ali, mas quando chega aqui, pelo 
menos eu já fiz integração de, no mínimo, três, que entraram e que eu participe. 
E, aí, o Raphael participa também, porque aí tem as alas, né. Eu não sei se é 
o gerente dele, mas eu vejo que aqueles ali são vocês. Da última vez eu vi a 
Alice fazendo. [...] [E-MAR] 
 

Outra situação é a dificuldade para interpretar sob o olhar do outro, como mostra o 

próximo relato. 

É difícil você interpretar no olhar do outro. Às vezes, eles me pedem ajuda para 
contestação de B91 em um lugar que eu não estou. De outro lugar, eu tenho 
um roteiro de documentos, porque avalio documentos. Não estou vendo a 
pessoa, mas eu sinto falta de ter acompanhado na queixa de já ter avaliado, 
para ponderar sobre o atestado, para que o atestado não virasse, porque, às 
vezes, você vai avaliar o processo e vê que não tem relação. Aí, criou-se toda 
uma situação para você reverter. É preciso saber quais são os pontos que você 
vai mexer. Mas, aí, o outro que avaliou, que viu, não foi você. Aí, você tem 
documentos. Aí, você pede outros, e, às vezes, ele não vai ter. Então, assim, é 
diferente do que você estar lá. É muito diferente. [E-MAR] 
 

A Figura 50 descreve os resultados concernentes às competências para identificar, 

analisar e avaliar riscos ocupacionais. 
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Eu me sinto competente 
para fazer isso, né, não 
para estar olhando as 
técnicas, as normas, e tal e 
tal. Eu trabalho mais por 
experiência diária mesmo, 
sabe. A gente tem uma 
percepção, a gente 
consegue identificar, a 
gente consegue analisar, 
consegue mostrar etc. e tal. 
Você pode não fazer a 
coisa assim tudo bonitinho 
conforme a ABNT: é isso ou 
aquilo. Mas a competência 
de fazer esse trabalho eu 
tenho e sei fazer. Modéstia 
à parte, eu sei [E-WEL] 

Figura 50 
Mapa de categorização sobre as competências para identificar, analisar e avaliar 
riscos ocupacionais. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Um dos dificultadores para o desempenho da equipe de segurança do trabalho acaba 

sendo a administração. Competência para fazer o serviço existe, mas falta apoio, 

como mostra o relato. 

Um exemplo bobo: outubro agora, fui fazer um trabalho para uma empresa. 
Eles falaram: “[...], faz um procedimento para essa atividade”. –“Olha, eu não 
posso fazer”. – “Ah! Mas tem que fazer!”. Eu falei: “Eu não posso, porque esse 
tipo de serviço é proibido. Você não pode fazer isso”. –“Ah! Mas eu tenho que 
fazer de forma segura”. – “Não existe forma segura se é proibido. Eu não posso 
fazer um procedimento para resguardar, e você fala para eu fazer um 
procedimento com uma atitude ou ação proibida!...”. [E-WEL] 
 

O profissional tem competência para saber fazer e dar ideias para diversos tipos de 

atividade, mas o problema está em esbarrar com as situações adversas. Muitas vezes, 

esse profissional chega às empresas e acaba sendo mal interpretado pelos gestores, 

como demonstra o depoimento seguinte. 

 

[...] não é criticar a empresa. Você chega para o técnico, ele fala: “Olha isso 
para mim”. Você vai olhar da forma que você acha que tem que ser feito. Aí, o 
camarada interpreta que você fala muito e está “denegrindo” a empresa, 
falando mal da empresa, isso e aquilo. Então, a coisa acontece de forma tão 
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clara nessa falta de interesse que, às vezes, os empresários têm. [E-WEL] 
 

O descaso com as recomendações dos técnicos chega a causar prejuízo financeiro 

às empresas. Muitas vezes, deixar de ouvir a opinião do profissional da Segurança 

pode sair mais caro para os gestores, como mostra o relato seguinte. 

[...] recentemente, questão de um ano atrás, um ano e pouco, numa empresa, 
eu falei (eles iam fazer um maquinário novo, zerado): “Gente, faz pautado na 
NR 12. Eu não sou especialista em NR12. Contrate alguém, pegue seu projeto, 
olha o que é que está acontecendo”. – “Nós já contratamos. O cara vai fazer 
de acordo com a NR12”. Bendita a minha língua! Mês passado, eles foram 
auditados na NR12. O serviço que eles implantaram, a máquina que eles 
implantaram há quase um ano atrás, eles vão gastar quase cem mil para 
adequar a máquina agora! Coisa que eu falei lá atrás há dois anos atrás. Eu 
falei com eles: “Contrata de acordo com a NR12, contrata um especialista em 
NR12. Pega o seu projeto e entrega para um especialista”. [E-WEL] 
 

Medidas como a citada nesse depoimento dobram o processo produtivo da empresa, 

mas geram a seus cofres um gasto de cem mil para corrigir o que poderia ter sido feito 

lá atrás, no início, a partir do desenvolvimento de um projeto antes de ocorrer o 

processo de implantação do equipamento. O pessoal da Segurança do Trabalho não 

é o dono da verdade; apenas detentor de uma sabedoria adquirida por aquele sujeito 

que está lá no chão de fábrica, pois é um dos que mais ensinam a desenvolver 

competências quase que diariamente. Além disso, o trabalho desenvolvido em várias 

empresas possibilita a observação de vários tipos de processos e planejamentos. 

Contudo, esbarrar no processo produtivo é uma constante no cotidiano do profissional 

da Saúde e Segurança do Trabalho. Os resultados indicam que todos os profissionais 

presentes neste grupo de estudo possuem experiência, cada um no âmbito de suas 

especificidades, para fazer análise de risco a partir das competências desenvolvidas. 

É preciso adentrar ao mundo acadêmico, científico, em busca de conhecimento, como 

mostra o seguinte relato. 

Se é que existe isso de “competência virtual” sobre aqueles assuntos que eu 
não tenho muito domínio, sobre aquela situação, eu sei que fica mais fácil com 
essa competência que eu adquiri com a experiência. Mas também imagino: 
“Olha, tem que estudar, tem que correr mais, tem que ir atrás, tem que entender 
melhor daquela máquina que eu não conheço, se interessar pelo assunto, 
buscar competência, nem que seja na marra mesmo!” Agora, aquela 
competência de falar “Eu domino. Sei tudo sobre risco”, não! A consultoria te 
dá essa oportunidade. Um dia, você está na Automotiva, outro na siderúrgica, 
outro na fábrica de tecido [...] – “Ah! A filosofia aqui funciona desse jeito. Ah! As 
ferramentas deles funcionam desse jeito!” Então, você vai vendo um mundo de 
coisas. [E-ROG] 
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As competências adquiridas por meio de atuações em áreas diferentes, significa 

dispor de uma bagagem importante para utilizar em novos campos, em novos 

desafios. Contudo é necessário viver em constante aprendizado como dito nos relatos 

a seguir, 

Se a gente não acompanhar aquilo, né, a fundo, você não pode jamais falar 
que você é competente de chegar ali e avaliar uma situação, né, por aquilo que 
você viveu. Então, você vai ter que reaprender, né, dentro daquilo que está na 
sua nova realidade, para, aí sim, você falar: “Agora eu tenho uma 
competência!”. Então, assim, essa competência ela nunca é cem por cento. Ela 
vai variar de acordo com cada campo que você tem, quanto tipos de atividades, 
com essa diversidade maior. Então, a gente que está em campo fica muito 
competente ali. Mas, se a gente muda, aí a competência da gente muda 
também, de acordo com essas mudanças de campo, de área, né, de realidade! 
[E-VIV] 
 

De modo geral, as práticas da empresa mostram-se diferentes. Mas, no final, os vários 

documentos utilizados são os mesmos. O uso de APTs, a realização de auditorias e 

as normas de segurança são ferramentas de controle mais comuns. Apenas algumas 

organizações possuem um “banco doc”, que também se tornou uma ferramenta de 

controle. Entretanto, as práticas da gestão de risco deveriam ser mais elaboradas, a 

começar pelo RH, como mostra o depoimento a seguir. 

[...] a partir da entrevista, você identifica aquela pessoa. Nem é questão de ser 
bom ou não ser. É questão de ter perfil para trabalhar naquela empresa que 
ele está indo, se ele está indicando que vai trabalhar direito. Tem gente que é 
um excelente profissional, mas não tem perfil: “Olha, eu identifiquei aqui que o 
perfil dessa pessoa não vai atender para onde ele está indo” [E-CÉS] 
 

Na realidade, o processo tem início no EPI, que, em princípio, é funcional, mas não é 

na pratica. Ver o depoimento, 

[...] eu tive no Rio Grande do Sul lá na fronteira com o Uruguai. Primeiro, eu 
estive no Uruguai, depois eu fui para a fronteira. Lá, exigiram um determinado 
EPI. Era um óculos! Porque teve um acidente na planta não sei aonde, num 
contexto completamente diferente, e adotaram aquilo como um todo. É porque 
é uma gestão corporativa, tem um coordenador corporativo, e alguém definiu 
que aquele acidente ali, a partir dali, ia usar aquele óculos! O óculos me gerou 
muito mais problema, muito mais situação de risco do que se eu não tivesse 
usado, a ponto da gerência da planta me chamar na sala. [Pensei]: “É, agora 
que eu saio, né!”. Ele falou: “Aqui, eu quero que você faça um relatório e quero 
que você aponte esse óculos! Que não dá pra usar esse EPI!” [E-CÉS]  
 

A finalidade do relatório foi mostrar ao coordenador corporativo a disfuncionalidade 

dos “óculos” determinados como EPI na planta. Os próprios colaboradores também 

não conseguiam usá-lo, descumprindo, assim, uma determinação superior. Mas a 
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analogia final é a de que EPIs não precisam de planejamento, têm baixo custo e 

podem ter os custos diluídos no longo prazo pela empresa. Comparativamente, no 

caso dos EPCs, muitas vezes, na implantação, por exemplo, de um filtro o custo vai 

para mais de um milhão de reais, incluindo valores de mão de obra etc. Então, gera 

um impacto direto nos cofres da organização para atender a uma questão de 

segurança do trabalho. Mesmo que aquele EPC seja realmente, seja a melhor medida, 

o peso da segurança diminui demais, A balança pende muito para o outro lado, em 

função dos custos. 

 

Uma das formas que muitas empresas utilizam e ou/instalam, EPI e/ou EPC é por 

meio da fiscalização do trabalho. Do contrário, a planta pode ou vai parar, gerando 

prejuízos financeiros catastróficos para a instituição. O depoimento a seguir ilustra 

essa situação. 

[...] quinta-feira, eu fui no fórum, em uma audiência lá! [...] eu fiquei 
conversando com o promotor que está na cidade agora. Ele me falou: “Olha, 
eu consegui fechar aqui (ele estava falando sobre questão de segurança do 
trabalho, ambiental, nove acordos com as empresas da região). Então, tem 
acordo com a Lhoist, de nove milhões; com a BR Metals, de um milhão; a 
Fergubel, de três milhões; a Fergubel, que fica aqui em cima, toda, colocar um 
filtro de manga...”. Então, o grande motivador dessas empresas não é a 
questão trabalhista nem a questão de ter um ambiente melhor. É por quê? “Eu 
sofri uma fiscalização. Aí, veio o Ministério Público aqui e agora eu tenho que 
fazer”. Não é uma coisa que parte deles por livre e espontânea vontade, né, 
com foco de melhorar o ambiente de trabalho. [E-CÉS] 
 

No caso da questão ergonômica, que é a mãe de todas, o profissional [E-ROG] foi 

fazer uma análise de SWOT na empresa Fiat Automóveis. Quando foi falar nas 

fraquezas da equipe o pessoal, ficou sem entender as considerações apresentadas, 

como ilustra o relato a seguir. 

[...] eu falei “ergonomia”, o pessoal da Fiat falou: “Mas como assim?”. Eu falei: 
“Uai! Como é que eu vou aplicar ergonomia nesse sistema produtivo atual aqui 
agora? Eu vou parar, poxa, porque está tudo errado. Vocês vão deixar eu 
parar? Vocês vão parar a produção, pagando não sei quantos mil,  cem mil de 
multas por área?”. A ergonomia tinha que ter sido feita antes, porque que eu 
sabia disso, porque a estagiária da engenharia falou comigo, o pessoal da 
engenharia falou: “Olha, não chama o pessoal da segurança [risos]. Nós 
estamos fazendo planejamento de mais uma linha, mas não chama, porque, 
se você chamar, ele vai vir com a ergonomia e vai quebrar nosso projeto”. [E-
ROG] 

Esse comportamento demonstra claramente a pouca ou nenhuma preocupação com 

a equipe Segurança do Trabalho. O correto deveria ser, ao criar uma linha, chamar a 
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Segurança, conversar e discutir sobre as possibilidades, alinhar os processos e, a 

partir daí, construir um projeto. Deveria existir coesão entre os setores. Em um mundo 

ideal, o controle teria de ser dessa forma. 

 
São muitas as questões vivenciadas pela Saúde e Segurança do Trabalho, em que 

conflitos e divergências acabam se tornando parte do dia a dia da SST, como mostra 

o relato a seguir. 

A gente, infelizmente, muitas vezes, trabalha na base do papel. O que você 
quer dizer é isso. Você sabe, você entende, você planeja, mas a empresa quer 
o quê? A “documentação”, não o ato em si. Muitas vezes, é isso que acontece, 
infelizmente. [E-PAT.M] 
 

Os resultados indicam a necessidade de melhorias na questão de conhecimento, 

diante de uma diversidade de clientes como hospitais, restaurantes, mineradoras, 

cimento, indústria mecânica e caldeiraria. Esses nichos de segmentos tão diferentes 

acabam se tornando uma escola para os profissionais da SST, em função de uma 

infinidade de atividades diferentes. O depoimento a seguir configura essa situação. 

Então, cada momento a gente é questionado ali, principalmente no nosso setor, 
na nossa sala. Sempre chegam todos os dias gente pedindo uma solução: “Nós 
estamos com um determinado problema assim e tal” [...] às vezes, tira um 
coelho da cartola na hora. Eu queria descobrir, mas, às vezes, não. Eu vou [...] 
trocar ideia, pesquisar, ler um livro... Então, a gente precisa melhorar muito, né, 
tentar achar técnicas que diminuam um pouco o sofrimento, né, ter um modelo, 
por exemplo, como ela falou, né, que ela tem, para poder fazer as análises e 
tudo! Hoje, eu trabalho dessa maneira. Eu creio que empiricamente, 
conhecimento. [E-ÉLC] 
 

Desafios técnicos e culturais têm sido experienciados por um dos participantes no 

grupo de entrevista. Em Assunção, no Paraguai, foi buscar habilidades para fazer a 

avaliação dos riscos, dos equipamentos, e identificar a solução e mapear o público, 

além de ter de lidar com norma europeia, como mostra o depoimento a seguir. 

[...] em 2019, estava com um ano de YAZAKI, aproximadamente. A gente tinha 
uma quantidade de maquinários muito grande. Nisso, eu recebi um desafio de 
ir para à planta da YAZAKI, passar para a gestão e voltar lá dois meses depois 
com a solução pronta. Eles já tinham um efetivo lá de três técnicos de 
segurança. E lá, assim, a gente ia amparado pelas normas regulamentadoras 
(tem o Ministério do Trabalho).  
Lá, eles utilizam muito com relação à norma. Por exemplo, não tem NR12. Lá, 
são as normas europeias para avaliar os riscos. Tem que ser de acordo essas 
normas [...]  Sabe a sensação de chegar em um ambiente e você falar assim: 
“Voltei vinte anos atrás?” Foi a sensação que eu tive. [E-RAF2] 
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Ao chegar à planta (Argentina, Paraguai e Uruguai), foi necessário realizar uma 

atualização total – outra cultura, língua diferente nas plantas... – e interagir em uma 

semana para fazer avaliação de risco, pontuar e implementar. Foi um dos maiores 

desafio vivenciados até aquele momento. No final, os resultados foram de melhorias, 

como corrobora o relato. 

[...] mas, assim, a gente conseguiu e teve uma melhoria muito grande lá com 
relação à questão de proteção dos equipamentos. É claro, não tão eficaz com 
relação à NR12, que a gente tem aqui, mas a gente conseguiu um “UP” muito 
positivo lá. Então, com base nessa pergunta, isso me lembrou desse desafio 
que eu tive satisfatório. [E-RAF2] 
 

A área de Ergonomia possui uma série de protocolos. Para executar as avaliações, 

faz-se necessário desenvolver habilidades e protocolos específicos. Uma das 

peculiaridades citada é que o profissional fisioterapeuta seja também um ergonomista, 

mas nem todo ergonomista será um fisioterapeuta. Para executar as avaliações, o 

profissional irá utilizar as ferramentas. O procedimento pode ser executado por um 

profissional da engenharia (engenheiro de SST). Contudo, pode haver limitações, na 

medida em que o especialista com formação em fisioterapia e ergonomia conhece os 

testes referentes a uma queixa específica, como mostra o relato a seguir. 

Então, se eu vou avaliar um membro superior, eu tenho uma série de testes. A 
gente tem os protocolos que a gente segue, a gente sabe quais são os testes 
específicos para aquele tipo de queixa ou aquele tipo de processo, aquilo que 
a gente vai aplicar, quais são os resultados esperados. [E-MAR] 
 

Em relação à área de campo, as ferramentas utilizadas produzem resultados que vão 

sendo avaliados. Os procedimentos são desenvolvidos a partir dessas informações, 

como mostra o relato a seguir. 

 
[...] Vou fazer uma avaliação Sinésio funcional admissional, vou usar uma 
manometria. Como que eu vou utilizar? Vou fazer uma avaliação de força em 
campo? Eu vou usar o dinamômetro? Que tipo de dinamômetro? Quais são os 
parâmetros? A partir de qual o valor que ele impacta ou que ele não impacta? 
Então, a gente vai seguindo aí esse protocolo, essas ferramentas, mas cada 
situação é um risco diferente, cada um totalmente diferente. [E-MAR] 

 

A Figura 51 expõe os resultados que concerne às competências desenvolvidas partir 

das etapas de identificação, análise e avaliação de riscos. 
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[...] Esse exercício de 
identificar, analisar e 
avaliar, pelo menos, no 
meu caso, é 
“antecipação de 
cenários”, desenvolver a 
competência de 
antecipar cenários. 
Cenário de risco, né. 
Você vai aprimorando a 
técnica de observação, 
observar o processo.  
 
E a falta que a gente tem 
do funcionário, que o EPI 
é o último, né, que a 
gente tem que fazer o 
controle de tudo para 
chegar no EPI? Mas, na 
verdade, é o contrário! A 
primeira coisa que a 
gente faz... [E-PAT.M] 

Figura 51 
Mapa de categorização sobre as competências desenvolvidas partir das etapas de 
identificação, análise e avaliação de riscos. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Antecipar-se aos cenários, ter a capacidade de observação, desenvolver a 

comunicação e o trabalho em equipe e saber ouvir são competências aprimoradas ao 

longo da vida profissional, como mostra o relato a seguir. 

[...] Então, a gente acaba sendo forçado para isso, porque eu acho que é a 
competência mais relevante que eu imagino que eu tenha desenvolvido é isso, 
né, por intermédio da observação da análise, ouvir as pessoas e utilizar esses 
ingredientes aí para antecipar cenários. [E-FAB] 
 

A técnica, os profissionais da SST possuem, mas a capacidade de interagir, integrar 

uma equipe, sensibilizar uma área no sentido de aceitar e solucionar um determinado 

problema é necessária, pois a expertise não funciona sem esses ingredientes, como 

mostra o relato a seguir. 

A gente tem uma situação real, a gente tem um equipamento e a Produção já 
aciona. Quando ela aciona, vai... vai... a Engenharia, vai a Qualidade, vai a 
Ergonomia, para pensar junto a solução, porque aí a qualidade tem que dar o 
ok, que não vai ter risco nenhum para a qualidade. A Produção tem que aprovar 
se é uma melhoria que vai atender à necessidade. E a Engenharia tem que ir 
para fazer o processo. [E-MAR] 
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Essa integração de áreas e equipes evita a questão do retrabalho, pois, se somente 

a produção for avaliar determinada situação, pode ser que a Engenharia precise 

executar alguma modificação, pois na planta tem mais de quinze atividades em 

sequência. Assim, criando esse mecanismo de comunicação, inicia-se também um 

processo para documentar essa situação. Documentar envolve mais pessoas. A 

tendência de ocorrer uma movimentação mais saída torna-se concreta. Ao disparar 

ou startar, o processo para todos os envolvidos, as ações começam a acontecer, quer 

seja a convocação de uma reunião ou a solicitação de um cronograma. O processo 

começa a fluir e os projetos começam a tomar forma de um processo harmônico. Do 

contrário, os conflitos evidenciam-se, como mostra o depoimento exposto a seguir. 

Se a gente fica com receio: “Ah! Não! Mas aquele é o gerente de Qualidade! 
Eu não vou conversar com ele”. Eu chego lá e falo: “Olha, na sua área, nós 
estamos com esses e esses casos. Eu preciso sentar com você para conversar. 
Se você não puder, você pode designar alguém que vai te representar, para a 
gente conseguir aí desenvolver as atividades, porque é da sua área. Nós 
estamos com essa e essa pendência. Se a gente não conversa, você vai ficar 
lá, todo mundo. Não vai nem saber quem você é e as ações não vão ser 
implementadas”. Então, na minha área, se a gente não vai atrás, ninguém vem 
atrás para a gente não. Assim, a gente vai conseguindo desenvolver, né, 
porque a questão técnica eu vejo que é uma obrigação. [E-MAR] 

 

A Figura 52 exibe os resultados sobre os controles de riscos geralmente 

implementados. 

 

É o que está sendo praticado, 
né. Eu não consigo ver assim. 
Pode ser que tenham 
empresas que façam isso, 
mas que colocam o trabalho, 
a pessoa, o ser humano, né, 
como principal ator disso 
tudo, porque é a pessoa que 
está ali trabalhando que pode 
correr o risco. É trabalhar a 
questão que a gente fala 
muito, a psicossocial, a 
cabeça da pessoa. Você 
falou de perfil, né, aquele tipo 
de atividade que vai exigir 
dela trabalhar essa pessoa 
em termos de raciocínio, de 
lógica. [E-ROG] 

Figura 52 
Mapa de categorização sobre os controles de riscos geralmente implementados. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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A hierarquia de controle de risco da National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH), a pirâmide invertida, na parte superior estão: eliminação do risco, 

substituição do risco, medidas de engenharia e medidas administrativas. Na camada 

de baixo, estão os EPIs. Nesse conceito do triângulo invertido, as camadas de cima 

possuem uma efetividade probabilística muito maior, mas são mais caras.  

 

Os resultados indicam que a pirâmide está invertida. É difícil reverter esse cenário, 

pois o ser humano quer fazer o mais fácil primeiro. É complexo começar pelo mais 

difícil. 

[...] Quando você visita algumas empresas, alguns ramos de atividades de 
risco, o topo da pirâmide, são mais interessantes, né: ter que mudar 
organizacionalmente, preparar as tarefas, implementar EPC, até falar que 
chega. É uma dificuldade muito grande para eles também e muito cara 
também. Então, tem várias variáveis aí, né, e meio complexa a situação, né. 
Por isso que hoje se investe primeiramente de forma emergencial nos EPIs. [E-
RON] 
 

A presença da automação nas grandes indústrias tem sido observada. A utilização de 

robôs para executar serviços automotivos já se tornou realidade. Contudo, a presença 

do ser humano pode se colocar em risco na linha de produção, como expõe o relato 

a seguir. 

[...] por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que até automação entrou 
como controle de segurança: “Não! Nós vamos dispensar um par de gente. Vai 
ter um robô para fazer tudo, e robô não acidental”. Só que eles esqueceram 
um detalhe: tem o cara da manutenção, o cara da programação, o cara da 
manutenção e o cara da programação que “jampeavam” o robô funcionando 
para fazer. Então, quer dizer, você elimina dez pessoas numa linha de 
produção com o robô, mas tem dois ali correndo risco de vida!  
 

Na área de SST nem sempre a eliminação de risco envolve custo tão alto. Cabe aos 

gestores assumirem a responsabilidade pela implementação do EPI, para resguardar 

o profissional da área de Produção, conforme expõem os depoimentos a seguir, 

[...] Muitas vezes, só com essa interação aí que ela dá, né, você consegue 
tratar o risco ou, pelo menos, minimizar, sem gastar, né. [E-PAT.T] 
 
Eu não vou pagar nada, eu não quero resolver o problema! [...] É a fala que a 
gente tem do funcionário que o EPI é o último, né. [E-PAT.M] 
 
Eu acho que, talvez, os controles [...] Mas a minha experiência, né, é sempre 
primeira quanto ao EPI do empregado. Depois, a gente vê o que é que faz, né. 
[E-ÉLC] 
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Outro aspecto enfrentado pela equipe de SST é a questão de trabalhar no ambiente 

do cliente e lá enfrentar situações de risco específicas do local, como exposto no relato 

a seguir.  

Nós aqui da empresa ainda temos uma dificuldade muito grande, porque nós 
trabalhamos na cozinha dos outros. Nós chegamos lá e deparamos com 
situações de risco que não somos nós que provocamos. [E-ÉLC] 
 

Quanto à movimentação de máquinas e equipamentos, os técnicos executam os 

procedimentos com êxito, como exposto a seguir. 

Quando a gente faz a parte de movimentação, nós temos caminhões, pás 
carregadeiras, escavadeiras e empilhadeiras. Aí, sim, é nosso, né. Às vezes, a 
gente consegue. [...] Enfim, nós temos muitas situações que nós temos vários 
equipamentos novos e a manutenção vai sendo feita. [E-ÉLC] 
 

Há situações em que o cliente contrata para prestar o serviço em seu ambiente. Nesse 

caso, a primeira providência no sentido de proteger o colaborador é, providenciar o 

uso do EPI, como expressa o depoimento, 

Então, qual que é a nossa primeira ação? Capacete, protetor auditivo, óculos, 
luva, perneira... O cara chega lá: “Vamos trabalhar, né”. Então, eu tenho vivido 
muito essa experiência, essa realidade. [E-ÉLC] 
 

 

Em contrapartida a Ergonomia não utiliza EPI. Nessa área, existe apenas o controle 

de risco: cerca de 80 a 90%, e 10 a 20% de eliminação (o que é raríssimo). Ou seja, 

são raríssimas as situações de elimina. No geral, são muito pontuais.  

 

Matéria exibida na mídia sobre um equipamento tecnológico direcionado para a área 

de Ergonomia da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) revela como a empresa incorporou 

a tecnologia do exoesqueleto ao processo produtivo. Implementado pelo coordenador, 

Isonel, na época chegou para auxiliar o operador a executar tarefas repetitivas e de 

difícil acesso, como demonstra o depoimento a seguir. 

[...] Isonel foi coordenador lá. Agora, eles têm outros, né. A Fiat muda muito. E, 
aí, já dever ter uns dois anos que ele vem fazendo um estudo. Por quê? Porque 
lá, quando você vai fazer alguns detalhes no veículo, você tem muito o que a 
gente chama de “força estática”, né. Às vezes, a pessoa está lá parafusando, 
debaixo do carro... Mas agora tem que fazer todo esse estudo, porque aquele 
equipamento ele tem um peso, tem uma adaptação. Ele não é tão simples. 
Você não tem esses movimentos articulados tão livres para você caminha. 
Dependendo do tipo, ele tem influência. Então. ele foi fazendo esse estudo. 
Mas lá tem algumas áreas que você já tem os braços mecânicos. Então, vai 
por solda? Você já tem o painel lá e você programa. Você tem os braços 
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mecânicos lá, e eles vão fazendo a solda. Não tem nenhuma pessoa na linha, 
a não ser duas, que vão lá no final para fazer a conferência, para depois os 
caras passarem. E o que você faria? Também usa o exoesqueleto. Ele publicou 
recentemente um trabalho sobre o exoesqueleto, né, mas o carro você tinha 
que ficar assim. Agora, o carro vira. Você fica de frente, entendeu? Então, a 
gente vai pensando, fica vendo a indústria quatro ponto zero. Já passou dela 
praticamente e já está lá na Revolução Industrial lá no inicinho. [E-MAR] 
 

O Brasil vivencia todas as revoluções ao mesmo tempo. Com algumas substituições, 

a Fiat está passando por mais um processo de avanço tecnológico, mediante a 

implantação de um novo equipamento, visando à automação de uma atividade, como 

exposto no depoimento a seguir. 

[...] igual a gente tem um equipamento novo, que a gente estava olhando com 
a Engenharia, de algumas inserções, né, dentro de um painel que a pessoa 
faz, fazia e que hoje vai ser totalmente automatizado. Então, você também que 
tem esse braço mecânico, você tem maior precisão dos encaixes, porque os 
problemas de qualidade são de milímetros. São, assim, detalhes 
pequenininhos demais! E, assim, aí, você consegue controlar, você consegue 
o que uma pessoa, tentando, não consegue. [E-MAR] 
 

Em contrapartida, acontecem conflitos entre a Ergonomia e a área de Produção, em 

que a principal preocupação da Ergonomia é o cuidado com a saúde do colaborador, 

como mostra o depoimento a seguir. 

E, aí, foi uma discussão que a gente teve com a Engenharia. Cheguei lá, tem 
uma máscara que coloca o cabo como se fosse uma alavanca, que ficava em 
cima da cabeça do operador. E, aí, ele fazia assim de lado, para entrar lá, para 
encaixar, para voltar. Eu falei assim: “Não tem jeito, não, engenharia! Você está 
doida?”. Ela falou: “Não. Ele não pode errar”. – “Mas ele está torto!”. [E-MAR] 
 

Em situações como essa, convoca-se o setor de Qualidade e o de Segurança, em que 

cada profissional vai providenciar a solução para aquele problema específico. Porém, 

solucionada essa questão, surgiu um novo defeito: a máscara descia não encaixava. 

O operador tinha que apertar. Então, foi fornecida uma ferramenta, como mostra o 

depoimento a seguir. 

[...] para ser usada, tinha que bater a ferramenta. Eu falei assim: “Aqui esse 
problema não é da Qualidade, não, que é uma questão de eles ouvirem o 
equipamento? O equipamento é todo mecanizado. O que ele faz aqui?”. Aí, a 
gente acionou a Engenharia. – “Aí deve chegar semana que vem”. – “Mas, por 
quê? – “Por causa da ergonomia”. Aí, eu fui na Engenheira: “Uai! Mas ele vai 
ficar apertando? Qual que é o padrão de operação?” – “Ele tem que apertar 
com o dedo”. Eu falei: “Você está doida? Se ele tem que bater na chapa, qual 
que é a pressão com a força do dedo que ele vai fazer ali? Durante o turno 
inteiro? Isso não é padrão, não! Uma coisa é você pôr um negócio desse 
tamanhinho aqui, outra coisa é o peso, a estrutura que ele está mexendo”. Aí, 
eles vão implementar. Então, aí, você substitui. [E-MAR] 
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Essa situação não é ruim para a empresa; é algo bom, pois esses ajustes reduzem a 

ação técnica. Esse trabalhador pode ser aproveitado em outra atividade, o que diminui 

o tempo de operação dessa tarefa. Além disso, elimina-se completamente o risco 

ergonômico da atividade, ganhando-se tempo em precisar a qualidade, conforme o 

relato a seguir. 

Então, as pessoas vão ser substituídas. Para eliminar algumas atividades, é 
[preciso] mecanizar. Não tem outra forma. Mas, aí, a pessoa vai ficar sem 
emprego? Não. Eu tenho que trabalhar para que ela opere aquele sistema. Eu 
tenho que inverter. É a mesma coisa na cânula. Antes o pessoal colocava 
cânula no braço; hoje você passa lá uma máquina, já corta, já põe a cânula, já 
faz até o serviço que você quiser. Mas, assim, o operador ele foi mandado 
embora? Não. [E-MAR] 
 

A gestão de mudança é fundamental, porque, a partir do momento em que se gera 

uma mudança, é possível emergir novos riscos. Portanto, também é importante o 

monitoramento da eficácia dos controles. Esse procedimento é contínuo, como mostra 

o depoimento a seguir. 

[...] você implementa um controle, você não pode virar as costas para o 
processo. Você tem que ter alguma forma de monitorar a eficácia deles, né. 
Então, muitas vezes, a gente vê: “Olha, Implementou controle X, ou Y, né, e, 
você não pode dar aquilo ali como um assunto já resolvido e como uma 
condição que dispensa o monitoramento e análise crítica. [E-FAB] 
 

A Figura 53 mostra os resultados da categorização sobre a definição do tipo de 

controle de riscos adotado ter relação com o processo de avaliação de riscos. 

 

 

É um dilema, um 
sofrimento, porque aí o 
bicho pega! [E-FAB]. 
 
Eu acho que está 
totalmente ligado, né, 
porque, se você não avaliar 
bem o seu processo ali de 
avaliação, identificação ali 
os períodos de atividade, 
como é que você vai 
desenvolver e tratar um 
controle eficaz? [E-RON] 

Figura 53 
Mapa de categorização sobre a definição do tipo de controle de riscos adotado ter 
relação com o processo de avaliação de riscos. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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Muitas vezes, os clientes querem criar procedimentos para operar de determinada 

forma. Esta é uma das lacunas na lei da gestão de riscos: “até aonde se pode ir, até 

que ponto deve se chegar”? É importante considerar também “até onde é interessante 

controlar esse risco ou não fazer de fato a atividade?”. Trata-se de dilemas 

frequentemente vivenciados pelos profissionais da Saúde e Segurança do Trabalho 

em seu cotidiano. 

 

Os resultados indicam circunstâncias em que o risco se tornou iminente em função de 

o tipo de atividade exercida sair dos preceitos determinados pelas normas, como 

mostra o depoimento a seguir. 

Ela é o resultado da avaliação. Eu acredito que sim [...] exemplo de uma 
atividade que aconteceu foi o Guard rail da construção civil pesada. Você tinha 
que parar a Avenida Cristiano Machado, a Vilarinho ali, porque já estava com 
o plano todo esquematizado, com as ruas, tudo certinho. “Ah! Não vai parar! E, 
o pior, a estação funcionando... Como é que vai levantar pré-moldados? 
Estrutura metálica? Vai que este trem arrebenta! [E-ROG]. 
 

 

A capacidade de análise de risco dos técnicos vai sendo testada em função da 

vontade do cliente de determinar atividades sem o balizamento do pessoal da 

Segurança do Trabalho: fazer o transporte de uma peça de vinte e duas toneladas, 

atravessando uma ponte, como mostra o depoimento a seguir, 

[...] mas a capacidade da ponte é de onze toneladas. Como é que você vai 
levantar vinte e seis? A ponte tem oito, cada poste tem seis [risos]... Seis mais 
seis. Junta os dois, dá doze. Com oito... [risos] Cada um com um operador 
diferente. Eu falei: “Não vou fazer esse serviço, não, porque é um serviço 
arriscado”. Eu fui na portaria e falei: “Ô fulano! Chama um carro aí para me 
levar embora”. – “Mas por quê?” – “Eu estou indo embora. Dia de sábado! Eu 
não vou caçar confusão, não. Eles vão fazer uma atividade aí que eu quero 
estar longe disso aqui. Eu falei que não pode fazer. O camarada vai...”. Aí, o 
gerente ligou. Eu chamei os porteiros, chamei os vigias: “Venha cá! Vem cá! 
Todo mundo escutou? Estou indo embora agora. Põe no livro de risco que o 
técnico de segurança foi embora agora, por isso, por isso e aquilo. Segunda-
feira, me manda embora. Não tem problema, não, mas eu não vou fazer! Você 
vai tirar uma peça de vinte e seis toneladas, com três equipamentos e 
operações diferentes, operador diferente, comando diferente?! Como que você 
vai conseguir fazer isso?”. [E-WEL] 
 

De modo geral, ainda se trabalha a segurança do trabalho de modo a neutralizar os 

riscos. Eliminar é uma prática que quase não se vê nesse ambiente. Parar a produção 

é uma situação quase que impossível, como mostra o relato a seguir. 
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É isso que eu estou falando. Você vai fazer o trabalho de campo, tem o risco. 
Eu vou fazer o trabalho de campo, eu estou com o gestor da área, com o líder 
e com o executante. Quando você chega lá e vê que tem um meio de eliminar 
o risco, mas que vai sair caro. Você vai ter que parar a máquina, vai ficar parado 
um determinado tempo. Aí que vai e entra a parte de neutralizar. Aí vem 
treinamento, EPI, essas coisas. Então, infelizmente, a gente trabalha mais 
nessa margem. Eliminar mesmo é difícil. [E-NIL] 
 

O depoimento a seguir complementa esse raciocínio. 

[...] Mesmo que seja só a medida final, que é só o uso de EPI, mas ele vem 
justamente após a avaliação. A gente faz a avaliação das atividades, do risco, 
e, infelizmente, por, às vezes, não poder tomar outras definições, a gente chega 
nessa medida de controle e, às vezes, a maioria das vezes, é o EPI. Tem 
outras, mas a gente acaba, né, tendo essa disponibilidade só. [E-VIV]. 
 

A execução de atividades fora dos requisitos das normas ABNT é uma realidade no 

cotidiano da Saúde Segurança do Trabalho. Cabe aos profissionais manter seu 

posicionamento em não executar atividades que em seu conceito vão gerar risco, até 

mesmo porque, se houver aval para uma atividade de risco, a responsabilidade e as 

consequências recairão sobre o próprio profissional. 

 

A Figura 54 expressa os resultados referentes à vivência de adoção de controles de 

riscos diferentes dos recomendados pelas saídas do processo de avaliação de riscos 

e suas consequências. 

 

 

Todo dia, né, eu acho que a gente que 
está no ambiente industrial vê isso com 
frequência. E, aí, acaba que o risco de 
acidente aumenta, né. E acontece 
porque a produção não pode parar, né. 
Eu não estou dizendo que a produção 
está acima de qualquer outra coisa, 
sabe. Isso é uma coisa que no 
ambiente industrial eu tenho vivenciado 
muito isso. O tempo inteiro para poder 
agilizar o processo, o pessoal pega um 
atalho e acaba deixando de cumprir ou 
deixando de fazer o que tem que fazer. 
[E-PAT.T] 

Figura 54 
Mapa de categorização sobre a vivência de adoção de controles de riscos diferentes 
dos recomendados pelas saídas do processo de avaliação de riscos e suas 
consequências 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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Os resultados apontam que se existe o interesse da organização em solucionar 

problemas. A empresa se pauta na segurança do trabalho para buscar soluções, como 

descreve o depoimento a seguir. 

[...] Foi em uma fazenda. O pessoal analfabeto, o pessoal não sabia ler direito, 
não sabia escrever. Você tinha o pessoal administrativo, que sabia ler e 
escrever. Eles precisavam fazer uma certificação do negócio de café. Eles 
precisavam ter três certificações: europeia, americana e [...] O pessoal 
trabalhava com café tipo exportação e nos convidou: “Nós precisamos fazer 
adequação. Vocês estão dispostos a nos ajudar?”. Foi o melhor trabalho que 
eu fiz na minha vida! Primeiro, que o lugar era gostoso, porque era fazenda. Só 
que o camarada chamou todo mundo, parou todo mundo, os donos, e falou: 
“Ó, gente! A partir de agora as coisas vão funcionar assim, assim e assim. [E-
WEL] 
 

Nessa conjuntura, a participação da empresa mostra o desejo de que tudo dê certo. 

Não basta só contrata. O ideal é que os gestores, os donos do negócio, os clientes 

tenham participação efetiva nos processos, principalmente se envolve a 

conscientização para mudanças, com dito no relato a seguir. 

 
[...] vão estar aqui acompanhando. Eles vão desenvolver procedimento, fazer 
isso e aquilo. O camarada explicou tudo para eles. Nós fizemos tudo. O que se 
pediu “foi feito”. O cara passou por uma economia violenta, mas enorme. Na 
manutenção dos tratores, o pessoal chegava de manhã, metia a bunda no 
trator, ligava o botão dele e arrancava o trem. Aí, o mecânico, diz ele que 
trabalhou junto com o mecânico, e ele falou: “Wellington, o pessoal tem que 
aquecer o trator durante tantos minutos, com a rotação de dez BPM”. Pá... pá... 
pá... Explicando e fazendo.[E-WEL] 
 

Outra situação detectada no ambiente da fazenda foi concernente aos defensivos 

químicos, em que se diagnosticou a falta de controle ao abrir novos galões quando 

ainda havia restos ainda não utilizados. É o que mostra o relato a seguir, 

[...] Defensivo químico, defensivo agrícola, cada um chama de um jeito. Abria 
dez, doze do mesmo. Estava em um galpão lotado de defensivo. Você olhava 
meio litro em um, dez no outro, quinze no outro, aquela zona! Nós chamamos 
o pessoal: “Acabou. Pôe tudo no cantinho. Abre um e, na hora que acabava, 
abre outro”. Assim, a qualidade mudou muito. [...] Não dava isso para o 
funcionário! Os donos chegaram e falaram: “Olha, vai ter que ser. A ordem 
desceu também. A ordem desceu aqui. Ó, assim vai funcionar”. Então, foi uma 
coisa maravilhosa. Eu tinha que ir lá duas vezes por mês. Eu ia rindo. Achava 
que a melhor coisa do mundo era ir para a fazenda. Então foi um trabalho 
maravilhoso. A ordem vem de cima para baixo. Essa é a questão, né. É levar a 
informação, ensinar o funcionário. [E-CÉS] 
 

É possível trabalhar se o técnico quer fazer e a direção da empresa quer a solução. 

O resultado só pode ser positivo, pois as ideias e o conhecimento, a base, são os 
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ingredientes necessários para se obter êxito em um empreendimento. A divergência 

incide no conhecimento e no que precisa ser feito para proteger o trabalhador e o 

cliente, que quer pensar na legislação e nos custos. 

 

Quando a empresa não tem interesse em solucionar o problema e quer somente 

vender seu produto, pode haver prejudicados, interna e externamente à organização, 

como demonstra o relato a seguir. 

[...] Eu dei o exemplo da empresa: se você tem tiver problema com ar e com 
poeira, que é o seu produto final, você vende. Olha a porcaria da exaustão aqui! 
Você elimina a poeira, os seus vizinhos, a comunidade da sua vizinhança sua, 
está reclamando. Põe uma exaustão aqui, põe um filtro de manga aqui, que 
você vai aproveitar todo esse material: “Ah! Não. Mas isso a gente faz. E o 
resto?”. Então, é complicado. [E-WEL] 
 

No caso da Ergonomia, se não houver uma discussão com o empregado, dificulta para 

o avaliador, como esclarece o relato. 

Então, em relação à ergonomia, quando não é discutido com o empregado... 
Inclusive, às vezes, há pessoas que fazem a avaliação ali, até para propor uma 
mudança no processo, para controlar o risco. Mas para a pessoa que vai 
avaliando ali é um problema. [E-PAT.T] 
 

A Ergonomia faz o controle. Qualquer alteração existente no processo, aciona-se a 

Ergonomia, ou a área específica, e realiza-se um estudo. Na parte da ergonomia já 

houve gerenciamento de mudança. Desenvolveu-se um estudo padrão para avaliar o 

percentual de aprovação na ergonomia daquela situação avaliada e se está apta a 

seguir ou não. A Produção não vai parar o processo, pois está sempre em primeiro 

lugar, mas vai seguir reprovando, como mostra o relato,  

[...] “A gente vai tocar, beleza? Você está com quarenta por cento de aprovação 
nesse processo. Você está reprovado. Ah! Eu vou parar a produção? Por que 
a Ergonomia reprovou? Não, mas a hora que seu diretor, na hora que for passar 
a avaliação da ergonomia, o relatório que eu vou emitir é que está reprovado. 
Então, ou a gente estuda uma medida para que ele melhore esse score ou 
você assume isso e fala que você não quis fazer. [E-MAR] 
 

As atividades evidenciadas no estudo apontam o controle de rodízio e de pausas 

preconizadas pela NR36 no frigorífico, uma realidade um pouco diferente, como 

mostra o depoimento. 

[...] é rodízio e pausas. É a NR36. É muito forte! É mais forte do que a NR17 e 
é obrigatório. Rodízio e pausas. Agora, imagina: lá são quase duzentas 
atividades. Rodízio e pausas, têm em algumas que você é obrigado a fazer e 
você tem que controlar isso. Só que aí você já tem lá os intervalos, né, que 
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você pode dar essas pausas, que você não deve dar essas pausas. Você tem 
esse trabalho de legislação. Está tudo organizadinho lá para o dia. [E-MAR] 
 

As intercorrências afetam significativamente rotinas preestabelecidas, como mostra o 

relato a seguir. 

[...] o caminhão atolou com os frangos. Você tem que dar saída nesses frangos. 
O que é que acontece? Muda. Desencadeia até o terceiro turno. E, aí, você 
tem que fazer a justificativa: Por que você naquele dia não mudou o horário de 
pausa? Tem que colocar a comprovação. Como que você monitora isso? Se 
eu tenho muita justificativa, eu estou tendo problema com o processo produtivo, 
porque, quando chegar, eu vou ter que dar jeito nesses frangos. Eu não posso 
ficar com eles lá. [...] Ou a máquina que está quebrando, tive problema da 
chuva... Eu tenho que intervir, porque isso significa que eu estou parando os 
meus controles. A produção vai seguir? Vai, mas eu tenho que repensar para 
que não seja uma realidade o mês inteiro. Se não, eu vou ter problema! A gente 
realmente tem riscos mesmo. [E--MAR]. 
 

A Figura 55 explicita os resultados quanto à existência de dificuldades no uso e 

aplicação dos elementos de gestão de riscos. 

 

 

[...] Bom, a questão da dificuldade. Já 
foi colocado aqui pelos colegas e é uma 
situação que a gente sempre vive. É 
que o pensamento empresarial ele é 
reativo. Ele é reativo por quê? Porque 
nós vivemos em um contexto social e 
histórico de reatividade, né. É meio que 
a gente precisa viver a perda para 
poder repensar a melhoria. [E-FAB] 
 
[...] Muitas empresas, como já sabem 
do que está por trás do RAT e do FAP, 
omitem o acidente justamente para não 
serem oneradas. Aí, vai na contramão 
de tudo mesmo. [E-RON] 

Figura 55 
Mapa de categorização sobre as dificuldades no uso e aplicação dos elementos de 
gestão de riscos. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

De modo geral, a sociedade, o povo, a nação, não tem preocupação em antecipar 

cenários e atuar com planejamento. Não faz parte da cultura brasileira, o que se tornou 

um dificultador para a área de Saúde e Segurança do Trabalho no que tange à 

aplicação dos elementos da gestão de riscos, como corrobora o relato a seguir. 
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Algumas situações tiveram um pouco mais de sucesso para poder avançar 
nesse contexto de você aplicar os elementos de gestão de riscos. São práticas, 
procedimentos, diretrizes, estruturas que você acaba encaixando na 
organização para aquilo ali funcionar enquanto um organismo de prevenção. 
Foi justamente quando a gente vê profissionais buscando conhecimento e 
“linkando” conhecimento com ganho financeiro para a empresa. [E-FAB] 
 

Para aplicar os elementos de gestão de riscos na área da SST, do ponto de vista 

financeiro, faz-se necessário buscar o aprendizado a respeito de investimentos. A 

situação do trator estragado narrado anteriormente mostra um custo muito alto de 

manutenção. A partir do momento em que levou o conhecimento e mudou uma prática 

inadequada, uma prática errada, a empresa começou a gerar uma economia 

financeira extraordinária. 

 

Os profissionais de SST são especialistas em saúde e segurança. Eles detêm 

conhecimento aprofundado quando se trata de analisar o impacto direto em uma 

medida de prevenção. Esta medida pode gerar  benefícios e, a partir dessa 

informação, fazer uma projeção para um, dois, três, quatro, cinco anos e mostrar esse 

valor para o empresário e os ganhos provenientes dessa análise, em que pese a 

obrigação de cumprir com a lei. Mas, ao inserir um delta a mais de informação 

relacionado à sobrevivência da empresa e sua lucratividade, é um diferencial, 

principalmente se considerar o mercado brasileiro, que é de alto risco. Ou seja, 

quando se vende segurança para a empresa, isso abarca benefícios financeiros, 

sociais, saúde e sustentabilidade, como demonstra o relato a seguir. 

Quando eu utilizo uma matriz que é da área financeira para elencar um projeto 
de segurança do trabalho, eu estou fazendo análise de risco. Então, quando a 
gente fala de análise de risco de fator de segurança, a gente fala do risco da 
doença e do acidente. Só que essa mente nossa vai ter que abrir mais [...] Têm 
ferramentas da área de finanças que são extremamente importantes ser 
trazidas para a rede de saúde e segurança e fazer parte, porque, muitas vezes, 
a gente pensa só em normas. Mas a gestão de risco é muito maior do que 
normas. É um pensamento muito mais amplo, né. É um horizonte que não tem 
fim. A norma ela é só um critério. Pelo menos, eu entendo dessa forma, dentro 
de um escopo que você vai definir lá. A norma está lá na caixinha. Então, a 
ponta aqui é a norma, mas é um tijolinho só. [E-FAB] 
 

Outra situação detectada é a falta de conhecimento dos empresários, Algumas 

pessoas e, até mesmo, os próprios profissionais de segurança, sobre a Súmula 33, 

que determina as diretrizes de ruídos e a aposentadoria especial, cerca de setenta 

por cento dos empresários não sabem, não tem essa informação. E quem sabe não 
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repassa. O depoimento a seguir ressalta essa situação. 

 
[...] o camarada vai entrar para pedir a aposentadoria dele e ele vai sobrar, 
porque hoje o ruído se aposenta, independente do uso do protetor ou não. E 
dentro da Súmula 33 a aposentadoria especial acabou. A empresa tem que 
pagar para que esse profissional, haja vista que quem custeia a aposentadoria 
é a empresa. Regressiva! O camarada não usa o protetor? Não. O cara fala: 
“Olha, ruído 56dB aposentadoria especial” –“Ah, mas essa empresa aqui não 
estava pagando o custeio não”. – “Então, vamos olhar essa empresa”. O cara 
está aposentando, a empresa vai ter que pagar o custeio dele [...] [E-WEL] 

Ao repassar essa informação aos responsáveis pela empresa, foi proposto confirmar 

a veracidade das informações Com o departamento Tributário ou Jurídico. O resultado 

foi um tempo retroativo de 2000 a 2015. Ou seja, essa situação poderia ser evitada se 

a retenção tivesse sido feita ano a ano, como é o correto. O relato a seguir caracteriza 

essa conjuntura. 

[...] Ah! Esse pessoal aqui tem dois camaradas que recebeu aposentadoria 
especial. “Mas vocês estão trabalhando. Está tudo certinho”... Mas estão 
trabalhando para eliminar aquela fonte de risco. Vamos supor que eles gastem 
aí trezentos contos com o custeio dessas aposentadorias. Você vai fazer uma 
progressão, ela tem oito, dez mil. O resto da vida sem pagar a aposentadoria 
para ninguém. Então, a parte do custo que você falou está aí. “Ó! Mostra para 
a empresa qual que é o mais barato? Qual que é o mais caro? Ah! Às vezes, a 
proteção preventiva ela é um pouquinho mais cara, mas ela vai dar segurança 
para o seu trabalhador e vai resguardar a vida e salvar de perdas, acidentes 
etc. e tal.  
 
O INSS, por sua vez, está tranquilo, porque sabe que vai terminar em uma ação 
regressiva. [E-ROG] 
 

Outra situação identificada foi sobre o fator acidentário previdenciário, quase que 

desconhecido pelos funcionários e pela área de Segurança, destinado aos acidentes 

de trabalho, como mostra o relato. 

[...] nós conseguimos provar que eles perdiam por ano um milhão e duzentos 
mil reais só nesta questão, porque, quanto mais acidentes você tem, o seu 
risco de trabalho aumenta. Então, a partir do momento que você mostra para 
a empresa “Olha, nós estamos perdendo isso aqui, com acidente de trabalho, 
né, porque está subindo a nossa alíquota aqui, que é a relação do segurado, 
eu falo se a gente diminui o acidente”. Gestão de risco. A gente também ganha 
lá na ponta, porque aqui a minha alíquota cai.  
 

A maioria dos funcionários de segurança do trabalho, todavia, desconhece, o fator 

previdenciário, pois não é levado a seu conhecimento. Os cursos não fazem essa 

abordagem. A maior parte dos cursos técnicos de Segurança e de Engenharia está 

pautada nos preceitos da NR. Apenas alguns implementam informações sobre 
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desenho técnico, controle de perdas, combate a incêndios (extremamente 

impraticável) e primeiros socorros (de forma muito superficial). De maneira global, 

quanto menos acidente, menos gasto. Essa é uma questão de conhecimento da 

Direção da empresa e dos Recursos Humanos e ou Departamento Pessoal. Não está 

diretamente ligada à Segurança, mas indiretamente está relacionada aos acidentes 

ocorridos dentro da fábrica. 

 

Espera-se grande mudança na norma que entrará em vigor em breve e diversas 

indagações, em especial, relacionadas aos custos de segurança do trabalho. O que 

já é de difícil mensuração hoje pode se tornar ainda mais. Por isso, a expectativa de 

uma norma que atenda à segurança. O segmento empresarial tem perturbado a área 

de Saúde Segurança do Trabalho. Exemplifica-se a situação atual do País com uma 

matéria sobre situação análoga à escravidão em uma fazenda fiscalizada pelo 

Ministério do Trabalho conforme o relato a seguir. 

Eu vi uma fala do presidente que estavam em uma fazenda e o pessoal chegou 
e achou os trabalhadores e foi classificado pelo Ministério do Trabalho. Eles 
fizeram lá uma auditoria e classificaram lá como uma “situação análoga à 
escravidão”. Ele estava questionando o fato de no auto de infração o fiscal ter 
colocado lá distanciamento entre os beliches, espessura do colchão... E ele 
estava achando isso um absurdo! Vê bem: espessura do colchão, 
distanciamento entre os beliches, quantidade de chuveiros! Aí, eu não sei se é 
por desconhecimento mesmo ou se é porque... 
 

Essa linha é muito tênue. Não tem espessura do colchão. O cara pode dormir em cima 

de uma esteira. O espaçamento entre as camas pode ser reduzido e uma cama ficar 

colada na outra. 

[...] nós estamos vivendo um momento de incerteza das normas, um momento 
de flexibilização de quanto vai ficar o custo de segurança do trabalho mais 
barato, mas também a gente está entrando em uma seara perigosa, porque 
também a gente não tem informação. Quem são essas pessoas que estão 
revisando essas normas? Qual é o conhecimento? Esse conhecimento ele está 
sendo técnico ou ele está sendo exclusivamente político, político econômico? 
Vamos colocar dessa forma: político-econômico. Eu sei que são revisores que 
estão aí com essa missão, mas quem são os funcionários que estão por trás 
disso? 
 

Os profissionais da SST são prestadores de serviços com a questão melindrosa que 

é o cliente, como mostra o relato a seguir. 

[...] porque, se eu identifiquei uma situação de risco elevada e o cliente não 
identificou, até para você propor uma medida ali tem que ter cuidado, saber 
como falar. Às vezes, eles questionam, acham que você que está errada. Eles 
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não fizeram levantamento adequado. Eles ignoraram aquela situação. Mas 
quando a gente vai propor a mudança, a gente ainda tem que enfrentar mais 
esse desafio, né. [E-PAT.T] 
 

A SST tem clientes de todo o tipo. Alguns são muito envolvidos com a questão da 

saúde e segurança e outros não se preocupam. Essa é uma realidade enfrentada pelo 

setor. Os estudos ressaltam que os profissionais do SST identificam riscos em 

situações que precisam ser melhoradas. A partir disso, elaboram campanhas de 

avaliações, de monitoramento, situações que necessitam de intervenções. Então, 

geram-se uma sobrecarga e uma demanda gigantesca a partir dessas situações, 

como mostra o relato a seguir. 

[...] Eu não consigo fazer o restante porque nem terminei um e já estão em 
pedindo outro. Eu nem terminei o outro e já estão querendo outro, né. Então, 
muitas vezes, aqui nós temos situações na nossa conversa aqui, um acidente 
que ela falou em relação aos laudos ergonômicos, né. Aqui também nós temos 
os PPRAs para fazer. Certas empresas questionam: “Cadê o seu PPRA?” – 
“Está aqui!”. Aí, pega põe na gaveta. A gente também põe na gaveta! Aí, um 
ano depois: “Ah! Está do mesmo jeito. E, aí, né. [E-ELC] 
 

A partir desses programas, existem planos de ação e cronogramas sobre as ações. 

Isso ocorre em função da condição na qual esses profissionais estão inseridos. A área 

de Medicina do Trabalho sofre o mesmo dilema ao receber uma avaliação de ruído 

que está 90dB no ambiente e tem cinco pessoas para fazer. Mas, para fazer esse 

monitoramento e controle dessas audiometrias, é preciso um ambiente adequado. 

Outro fator identificado foi uma situação de risco respiratório, cuja área tem uma 

concentração de poeira muito grande. É necessário implementar alguns programas 

de proteção respiratória, treinar os trabalhadores in loco, fazer os testes de vedação 

e escolher o respirador adequado, conforme relato a seguir. 

[...] o Programa de Proteção Respiratória não é você ir lá na loja de EPI, 
comprar e entregar para o cara, não. O cara, por exemplo, igual eu, né, que 
tem um nariz um pouco mais avantajado [risos], eu não posso utilizar um 
respirador que o rapaz ali vai... Então, eu preciso me dar uma condição para 
eu poder escolher e me adaptar, né. Não dá! A gente sofre com isso aqui. [E-
ÉLC]. 
 

No que concerne a situações de equipamentos que estão com a vibração muito acima, 

quase que no limite, às vezes passando do limite de tolerância, é preciso analisar as 

possibilidades e decidir se as ações tornam a gestão muito difícil, conforme o relato a 

seguir. 

Não dá! A gente tem muita dificuldade de fazer essa gestão. Não por causa de 
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incompetência, nem nada, é porque nós não temos ferramentas, né. Nós 
trabalhamos aqui de uma forma artesanal, nós geramos coisas aqui no 
artesanato. Nós só não fazemos as coisas aqui na máquina de datilografia 
porque não tem, porque, se tivéssemos, faria. Inclusive, uma máquina de 
datilografia um pouco mais evoluída com uma tela de um computador, e aí ela 
passa de papel e fita [risos...] [E-ÉLC] 
 

A própria concepção da empresa cria uma dificuldade muito grande para fazer essa 

gestão. Uma avaliada hoje, daqui a seis meses, ao retornar para reavaliar, a condição 

está pior. Nesse sentido, a pirâmide poderia ser uma ferramenta muito boa, mas o 

lobby dos empresários, do governo (E-social) na parte de saúde e segurança fecha 

as possibilidades. Ademais, considerando a legislação trabalhista, é possível 

controlar. Já na legislação previdenciária, é possível neutralizar. Se o EPI atende na 

parte trabalhista, quando vai para a parte de neutralização previdenciária a 

neutralização não funciona. É preciso eliminar, e isso vai gerar um custo de seis por 

cento na folha de pagamento para pessoas que estão expostas a determinado risco, 

como mostra o relato a seguir. 

[...] Então, isso hoje está no papel, né. Às vezes, uma pessoa chega lá na 
Previdência para requerer sua aposentadoria. Conforme as PPPs, hoje, né, 
você tem que colocar lá. Aí, aparece mais um, mais outro, e aí a pessoa que 
está analisando lá aquilo chama a atenção dele, para o auditor fiscal [...] 
quando pensa que não chega uma diligência na empresa para poder ver o que 
é que está acontecendo, eles têm que buscar aí os cinco anos que está 
atrasado para você poder contribuir [...].O número de acidentes tem que 
diminuir. Da mesma forma seria a questão previdenciária. [E-ÉLC] 
 

A Figura 56 expõe os resultados concernentes à existência de facilidades no uso e 

aplicação dos elementos de gestão de riscos. 

 

 

Pelo menos, o controle! [E-ÉLC]. 
 
Facilidade eu acho que não tem, né. É 
um desafio sempre. [E-MAR] 
 
Todo mundo sabe qual funciona mais? 
É o cliente. Até hoje é sempre com o 
cliente. [E-PAT.M] 
 
É ter caminhos menos conflituosos. [E-
RAF2] 
 
Eles aceitam mais o cliente do que a 
gente. [E-WEL]. 

Figura 56 
Mapa de categorização sobre a existência de facilidades no uso e aplicação dos 
elementos de gestão de riscos. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 



210 

 

O Ministério Público e ou o Ministério da Economia se tornaram uma ferramenta para 

os profissionais da SST. Demandas que estão sendo solicitadas há muito tempo 

acabam sendo atendidas em função do empurrão proporcionado pela fiscalização (a 

empresa assina um termo de ajustamento de conduta). Pode até não ser uma 

facilidade, mas é um facilitador. Outro importante colaborador nesse quesito é o 

cliente, como mostra o relato a seguir, 

[...] o cliente vira e fala assim: “Olha, para eu comprar com você, você tem que 
ter esses requisitos aqui, senão eu não compro”. E, aí, ele coloca os requisitos 
necessários, e dentro desses requisitos, né, tem fatores ambientais e de 
qualidade. São os parâmetros, né, questões de saúde e segurança. [E-FAB] 
 
Eu não consigo enxergar mais responsabilidade que a vontade do cliente. É 
você ter que adequar aquilo. Eu falo que eu não estou me adequando, estou 
adequando para o cliente, entendeu? Cliente! Não sou eu. Eu não acredito 
naquilo ali, mas eu vi. Tem que atender. Então, vamos fazer. [E-CÉS] 
 
A demanda é do cliente, mas eu já usei muito sindicato. É outro ponto também, 
entendeu? Eu trabalhei em uma empresa. Eu tinha oito membros do sindicato. 
Tinha empregado que não queria fazer nada. Eu falava: “Ô fulano, eu não falei 
nada, não, mas tem um problema ali ó!” E saía de perto. Você tenta, tenta de 
tudo enquanto é forma, mas você não consegue. Vamos para outros meios 
[risos...]. [E-WEL]. 
 
Eu vejo isso na prática, né. Quando vem um cliente, né, que o olho brilha... 
Então, aí, eles querem correr, né, para se adequar, né. Nós temos que mostrar 
que a gente está à altura do que eles exigem. Aí, eles começam a voltar a 
visão, né, para a Segurança do Trabalho, mas para atender à auditoria, o papel. 
Mas é mais o papel também. [E-VIV] 
 

Nesse cenário, a empresa realiza procedimentos para mascarar situações que podem 

ser detectadas pelo auditor externo, como corrobora o relato a seguir, 

Porque, aí, eles maqueiam. Eles vão lá, maqueiam. Se vem um auditor externo, 
está tudo muito bem maquiado, né. Passou a auditoria, aí aquilo para. Pertence 
àquela maquiagem da empresa. “Maqueia aquela equipe que está dentro da 
fábrica, pega os melhores ali”. Vão lá, faz tudo bonitinho. E a equipe que não... 
sofre. E no final não acontece nada. Eu já trabalhei assim. Eu já vi isso 
acontecer lá dentro daquela empresa que exige tudo perfeito. É, ali está tudo 
perfeito, mas vai lá na central da coisa... Eu já trabalhei em empresa que eu 
pedia a Deus para uma hora eles virem a fiscalização chegar. 
 

Essa é uma prática vista em mais de uma empresa, onde se faz um levantamento, 

pontua, mostra aos gestores, e eles fazem vista grossa, muitas vezes em situações 

críticas, e só resta aos técnicos esperar a fiscalização de um auditor, conforme 

depoimento a seguir. 
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[...] E você chega em um ponto de falar “Meu Deus! O Ministério do Trabalho 
precisa vir aqui realmente, para eu poder ter uma ferramenta, para adequar 
esse local”. Porque, aí, você cai naquela de seguir aquela situação, de ignorar 
riscos, mas você tem o desejo de que chegue à fiscalização para que, 
realmente, poupe, poupe vidas, né. Então, essa é a ferramenta que a gente 
realmente, muitas vezes, deseja para poder utilizar com mais frequência dentro 
das empresas, para poupar realmente o que a gente vê que pode vir a 
acontecer de forma corretiva, né. [E-VIV] 
 

Identificou-se profissional de segurança do trabalho que usava de fato o Ministério do 

Trabalho como apoio, fazendo denúncias sobre determinado problema e 

desencadeando um processo de “fiscalização” como atesta  o relato a seguir. 

[...] Os auditores já sabiam o ponto certo aonde a ação iria acontecer, mas é 
uma maneira, uma ferramenta de forma para a fiscalização, entendeu? [E-CÉS] 
 
Fácil não vai ser, não, né, porque mudar cultura a gente sabe muito bem que é 
complexo. Você não muda de um dia para o outro, né, mas impossível também 
não é não. Além disso, o monitoramento e acompanhamento eu acho que é 
extremamente pertinente em qualquer atividade, porque, se você estabelece lá 
uma série de controles e não monitora, não checa, não acompanha aí... 
 

A Figura 57 expressa os resultados referente à tomada de decisão em cada etapa do 

processo. 

 

 

Faço se acontecer algum 
acidente muitas vezes. [E-VIV] 
 
No meu caso, dentro disso aqui, 
pelo menos eu entendo que você 
identificou o risco, viu que aquilo 
ali sensibilizou alguém. É 
sempre a questão do reativo [E-
CÉS] 
 
Olha, eu vejo que na maior parte 
das vezes a tomada de decisão 
ela ocorre é dentro da demanda, 
sem avaliar muito qual vai ser o 
resultado.[E-MAR] 

Figura 57 
Mapa de categorização sobre a tomada de decisão em cada etapa do processo. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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A tomada de decisão não ocorre por antecipar-se a um fato, e sim em função da 

fiscalização ou por cobranças da diretoria em caso de acidentes. E, ainda, essa 

tomada de decisão não envolve o SESMT nem a área de Segurança do Trabalho. 

Quando essas áreas chegam a ter conhecimento das medidas de controle, está 

completamente “avessa” do que realmente deveria ser. Isso significa que segurança 

não é um valor para os gestores. Ou seja, segurança é sazonal. 

[...] Faço na hora que dá, entendeu? Assim, vou fazer, mas não acredito. É 
reativo, né, reativo. Não dá para falar que não. Não acredita nisso, entende, 
por questões de crença, por questão de expectativa. Não deveria ser isso, por 
eu ter uma crença, acreditar que aquilo ali é importante. Sabe, aquilo ali 
realmente vai trazer um benefício para alguém, vai evitar que alguém sofra 
algum dano, algum mal, ou seja até uma máquina quebrada. Isso é uma coisa 
que eu não acredito, não. [E-CÉS] 
 

Mesmo tendo uma série de ferramentas e de conhecimento, determinadas decisões 

mostram a completa ignorância das normas. É como se todo o conhecimento fosse 

jogado no lixo e somente a sorte fosse o fator de decisão, como mostra o depoimento 

a seguir, 

já que a gente precisa de uma norma para fazer o que é certo, né, quando até 
na própria pandemia você tem todo um aparato... Eu conheço de gestão de 
risco, eu sei utilizar a ferramenta X, Y, Z, eu tenho todo o meu mapa de risco, 
e aí eu tomo a decisão que vai contrária a qualquer estudo que foi feito, 
qualquer processo que foi feito: “Ah! Mas isso tem um potencial grande, às 
vezes, de um acidente, de uma lesão”. –“ Não. Nós vamos pagar para ver, 
porque isso tem que funcionar hoje e não interessa perder dois dias. Está 
atrasado, mas ele vai voltar amanhã!”.  
 

As decisões, muitas vezes, elas custam muito caro em relação à vida das pessoas 

que estão sendo comandadas. Para agravar, essas pessoas não têm muita escolha. 

São executores. Vão até à empresa, fazem e vão embora, retornando no dia seguinte 

para a mesma rotina, como confirma o relato a seguir, 

então, você tem muitas pessoas assim. Raramente você vai ter um local que 
todos vão se rebelar: “Eu não vou fazer”. Você vai ter um ou outro. Você o tira 
lá do meio e manda o resto fazer. Nem sempre essa tomada de decisão ela é 
tomada onde pese aí as referências que foram desenvolvidas ou, mesmo, os 
conceitos que foram pregados, né. [E-MAR] 
 

A Figura 57 sintetiza os resultados que tange à tomada de decisão a partir das saídas 

do processo de avaliação de riscos se são claramente influenciadas por questões de 

crenças e expectativas dos decisores.  
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Acaba sempre com os mais 
lentos, né, e de modo reativo. 
[E-WEL] 
 
Evitar um transtorno maior 
para os empregados [...] 
Deixa do jeito que está. Joga 
tudo nas costas. [...] Atualiza 
aí. Na prática, né, na 
verdade... [E-NIL]. 
 
A empresa de família, às 
vezes, o avô quem decide: 
“Ah! Mexe com esse trem, 
não!” Eu já trabalhei em uma 
empresa que ela tinha isso. 
Eu vivia mais tempo na placa 
trocando o número de 
acidentes do que... [E-ROG]. 

Figura 58 
Mapa de categorização sobre tomada de decisão a partir das saídas do processo de 
avaliação de riscos se são claramente influenciadas por questões de crenças e 
expectativas dos decisores. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Empresas familiares não apresentam características de pessoalidade com os 

trabalhadores. Quando são apresentadas questões de risco pela Saúde Segurança 

do Trabalho, observa-se o seguinte: 

Quando você vai trabalhar em uma empresa, ela tem marcha no comando, né, 
família. Empresa familiar é o pai, o avô o filho, todo mundo no mesmo processo. 
Aí, você passa as informações. Tem todo um trabalho, tem toda uma equipe e 
tudo. Você cai em uma situação também interessante, porque a ideia que você 
tem de pregar aqui... “Não. Segurança aqui todo mundo é em primeiro lugar”. 
Mas família mesmo, essa que comanda, ela não está preocupada. Então, a 
tomada de decisão vai depender mais de um, vamos dizer, de um achismo, um 
bate-papo: “Ah! O rapaz está pedindo para fazer isso, aqui”...[E-ROG] 
 

Se não houver um cenário de alto risco, a empresa jamais cederá. No máximo, solicita 

a opinião, por exemplo, do Planejamento Estratégico. Cita-se como exemplo a 

mineradora envolvida na última catástrofe em Minas Gerais,  

[...] eu acredito, não querendo aqui criticar, né, mas acredito que em algum 
momento a empresa lá, famosa da mineração, que teve o rompimento, ela fez 
um planejamento estratégico, com gestão estratégica, alguém falando “Nós 
estamos com a gestão de risco”, alguém falando “Olha, tem um risco assim. 
Nós temos que tomar uma decisão. Ah! Vamos parar? Não vamos parar?”, né. 
E, aí, eles resolvem lá o que é que eles querem, porque já são assunto mais 
direto, mais frios, né. [E-ROG] 
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Evidenciou-se a falta de planejamento, de uma política e de uma gestão efetiva na 

empresa familiar voltada para atender às preocupações da SST. Tudo está focado em 

cima de uma pessoa. Então, resolveram contratar a consultoria para solucionar os 

problemas, 

[...] fui contratado justamente com esse objetivo, porque eles começaram a ter 
problema nos clientes. O cliente falou: “Olha, esta é a última ação de vocês. Se 
vocês tiverem um arranhão aqui, vocês saem do grupo, vocês vão deixar o 
grupo”. E, aí, me contrataram a toque de caixa. E, aí, é aquela ideia: eu contrato 
um profissional de segurança do trabalho que entendo que é bom. Todos os 
meus problemas ali estão resolvidos... Cara, com muito suor, a gente saiu com 
um resultado interessante, né. Eles têm lá uma avaliação de 98%, mas 
continuam com a gente. Aí, eu comecei a implantar um sistema de segurança.  
 

Essas práticas acontecem em empresa familiar, mas também se evidencia em 

empresa grande também, como mostra o relato a seguir, 

olha, até aqui eu vou daqui para cá. Começou a ter custo. Eu não entendo 
segurança como valor para mim, onde eu tenho que botar dinheiro, entendeu? 
Então, deixa do jeito que está e a gente vai administrando. Aí, eu pago uma 
indenização aqui, mas esquece do risco com a mídia, né, do risco calculado, 
né. 
 

A exposição negativa da empresa na mídia deveria ser levada em consideração pelo 

empresário, até porque existem empresas que as pessoas se referem a elas de 

maneira pejorativamente, como mostra o relato a seguir, 

[...] nossa! Mas lá naquela empresa tem x acidentes, entendeu? Se você for 
colocar isso no contexto da visão, né, da população, você tem as mídias aí, né, 
que todo mundo é informado e tudo. Isso é muito ruim. Por incrível que pareça, 
o cara tem uma política de segurança, tem lá certificação, mas ele não 
consegue ver isso. [E-CÉS] 
 

A tomada de decisão deve ser pautada em uma referência técnica e jamais em uma 

visão pessoal. Na prática, a técnica pode até estar errada e melhorar ou piorar 

determinada situação, mas não pode jamais basear-se em sentimentos, pensamentos 

ou inferência. 

 

Apesar de a empresa planilhar seus custos e toda uma estrutura caracterizada por ser 

multidisciplinar, com segmentos internos abarcando os setores comercial, 

operacional, recursos humanos, saúde e segurança, contábeis/ fiscal e departamento 

de pessoal, existem vários segmentos praticamente focados em serviços. A venda de 

serviços envolve uma série de fatores que vão influenciar os demais setores. À medida 

que os segmentos vão conversando com a SESMT e que tomada de decisão vai 
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acontecendo, as coisas podem sair um pouco do foco, como mostra o depoimento a 

seguir,  

então, fez toda uma previsão bacaninha, cheia de planilha, que vai custar tanto 
e tal, vai dar isso, vai dar aquilo. Aí, um setor faz de uma forma, outro setor faz 
de outro. Quando chega lá no departamento tal: “Ah! Você não podia ter 
colocado essa pessoa para trabalhar dessa forma, porque ela tem que fazer 
isso”, “Ah! Mas eu não previ isso”. Como é que faz? Então, quer dizer, tudo o 
que você fala de gestão de risco, né, às vezes. a gente vê que não é regra. Se 
não vai pensar assim, isso não é regra. Mas eu penso assim: a gente vê que a 
coisa foi feita para ir para um rumo, mas, quando ela começa a andar, aí já uma 
coisa vai para a direita, outra vai para a esquerda, e aí começa a se tomar 
decisões. Então, deixa, porque eu tenho esse poder de fazer, e tal. Faz dessa 
forma, e, aí, depois... [E-ÉLC]. 
 
Para nós, é o senso comum. Talvez, até de chegar com base na opinião 
diversa, né. [E-RAF2] 
 

Decisões tomadas com base em crença e gênero acontecem com muita frequência, 

como a nova pandemia coronavírus, oriunda da China. Chegou e envolveu uma série 

de decisões a serem tomadas, baseadas no desconhecido (forma de contaminação, 

forma de barrar a transmissão, preparação dos municípios...). Em especial, as 

projeções, com índices muito ruins, demandavam atenção. A partir dessa situação, 

programas foram sendo desenvolvidos, inserindo-se aí o “Minas Consciente”, com a 

parte bem desenhada em relação à gestão de risco. Esse programa definiu 

indicadores capazes de mensurar a real situação de cada região e se tornou um 

importante norteador para os municípios, como mostra o relato a seguir, 

achei bacana, porque ele estabeleceu diretrizes com bases claras e dentro do 
curto espaço de tempo que pudessem nortear ações, porque, com 853 
municípios isto só em Minas, imagina isso no país, no mundo inteiro! O 
Programa não é um padrão. O que é que aconteceu? Aí, os gestores 
municipais, que eram os prefeitos, o que é que eles pensaram? “Mas, aí, eu 
vou ter problema com o comércio, eu vou ter que fechar as igrejas, eu vou ter 
que fazer tal coisa... Não. Isso não vai ser bom para minha imagem”. Então, 
ele tinha todo um aporte, né, um parâmetro que existia e que você tem um 
núcleo muito maior para desenhar isso, até com especialistas. Você tem 
epidemiologistas e você tem as faculdades todas envolvidas, porque o 
município pequeno ele não tem essa capacidade, essa estrutura, mas você 
poderia utilizar. Mas, aí, o que é que você faz? Você toma sua decisão com 
base nas suas crenças, né, com base no que você acha e ignora 
completamente o processo que foi construído com uma base em que se usou 
a ciência! Então, eu acho que isso acontece nas empresas também. [E-MAR] 
 

O ideal é que decisões tão importantes como essa exemplificada pela situação da 

pandemia sejam tomadas com base em uma análise racional. A partir de estudos e 
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de muita discussão por parte de especialistas, chegou-se à definição de um processo 

de abrangência estadual e de uma proposta coletiva, visando à solução do problema. 

Nesse sentido, ignorar os protocolos preestabelecidos e optar pelo individualismo 

municipalista demonstram o quanto alguns gestores municipais decidiram com base 

no achismo, ou seja, nas crenças e nas emoções. 

 

A Figura 59 mostra os resultados quanto à tomada de decisão incremental a partir das 

saídas do processo de avaliação de riscos, em que se optou por um tratamento 

diferente do recomendado e se monitorou a eficácia.  

 

 

[...] a medida mais interessante ou 
mais viável ou que controla aquele 
risco é uma medida que, 
economicamente, às vezes, é 
inviável. Por exemplo, a situação 
em que você movimenta ao invés 
de comprar. Comprar, não, minto, 
locar o equipamento que tenha 
condições de levantar e transportar 
uma peça de vinte e duas 
toneladas. O que é que você faz? 
Você pega três equipamentos: um 
levanta dez, o outro levanta oito, o 
outro levanta cinco. [E-FAB] 

Figura 59 
Mapa de categorização sobre a tomada de decisão incremental a partir das saídas 
do processo de avaliação de riscos. Ou seja, opta-se por um tratamento diferente do 
recomendado e monitora-se a eficácia 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

A situação em que uma máquina deveria ser trocada, mas a decisão é apenas de 

trocar os acessórios da peça A, B e C que está mais desgastada, fazendo com que o 

funcionamento seja postergado por mais trezentas horas, reflete um quadro clássico 

de uma decisão incremental dentro da Saúde e Segurança. Monitora-se essa eficácia 

e, se não houver êxito, providencia-se a substituição: “Gasta-se dinheiro com outro”, 

como consta no relato a seguir, 

[...] coloca aqueles três ali para levantar. Quer dizer, isso, para mim, é 
incremental. Mas vamos usar essa aqui, e aí vamos nos cercar de cuidados. A 
gente vai observando, ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente pega e 
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vai na outra, mas vamos tentar essa aqui primeiro, porque isso aqui, no 
momento, vai ser melhor para poder conseguir produzir. Óbvio, nesse sentido. 
[E-FAB]. 
 

Para a tomada de decisão em uma situação que está em risco, não planejada, é 

preciso decidir rapidamente, para evitar algo pior. Se o risco for iminente, a Saúde e 

Segurança é chamada para avaliar aquela condição, como mostra o relato a seguir, 

mas quando você tem que tomar uma decisão que está em uma situação de 
risco ali (eu não estou de falando algo que vai ser planejado, estou falando da 
situação geral), tem que tomar uma decisão: “Olha, vamos ter que agir assim 
para não acontecer coisa pior.”. E vai correr risco. Ou você para ou você deixa 
acontecer Geralmente, aí também a Segurança é chamada: “Nós temos que 
enfiar aqui. Nós temos que arrumar um jeito de tirar isso daí, senão vai dar 
problema [...] E você resolve isso aí, porque você vai ter problema. Você vê aí. 
Se você falar que pode, nós vamos tirar. É por sua conta!”. [E-ROG] 
 

Uma prática comum nas empresas, até mesmo na Produção, é a questão do “erro e 

tentativa”: Se der certo, o processo continua por tempo indeterminado; se der errado, 

só partida, se partiu um carro ou se, de repente, uma ponte sair do trilho. Mas se 

houver vítimas, o pessoal da Segurança do Trabalho é chamado para acompanhar. O 

relato a seguir detalha essa circunstância, 

a gente é um salvaguarda, é a transferência de responsabilidade! E 
responsabilidade é uma coisa que você não transfere. Erro e tentativa de 
máquina e equipamento, você quebra a máquina, você quebra o equipamento. 
Isso não dá para fazer com o ser humano. Por exemplo, se cai da ponte, fala: 
“E, aí? Como é que faz?”. E, muitas vezes, essas medidas também já está 
resolvido! Chama a área de Segurança? Não. Nós vamos fazer uma atividade 
lá. A palavra é essa: “Eu quero que você acompanhe. Eu quero que você 
participe”, não é? O seu poder de decisão ali é quase nenhum. [E-CÉS] 
 

Constatou-se a existência de atividades executadas em desacordo com as normas, 

sobre as quais todo processo foi definido, está tudo resolvido. O profissional da 

Segurança do Trabalho é indagado sobre a atividade, as possibilidades de execução, 

os riscos. Ele responde: “Não. Não pode fazer”. Mas tudo já foi acertado, inclusive em 

reunião, e a “movimentação vai acontecer”. Ou seja, o profissional da Saúde e 

Segurança é chamado apenas para “dar respaldo”. Se der tudo certo, a rotina continua 

normal, mas se houver qualquer intercorrência, chama o pessoal da Segurança. “A 

atividade não parou por quê? Por que não foi interrompida?”. Esse é um cenário mais 

frequente do que se gostaria de observar em uma área em que fazer a gestão de risco 

de acordo com as diretrizes normativas é complexo e, muitas vezes, gera dupla 

interpretação na execução de determinada atividade. 
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Outra experiência evidenciada na pesquisa refere-se à questão de “erro e tentativa” 

ocorrida em uma indústria, envolvendo a movimentação de um equipamento, 

denominado “redutor de moagem”. O técnico de segurança contratado pela empresa 

era responsável por uma obra dentro do projeto. Um redutor de 67 toneladas foi 

armazenado em determinado local dentro da fábrica. Ao longo do tempo, as obras de 

edificação foram sendo incrementadas e foi fechando a área em que o redutor estava, 

impedindo a saída do equipamento como exposto no relato a seguir, 

Contrataram um guindaste de 180 toneladas. Nem se botasse ali uma condição 
normal tiraria esse redutor de lá. E, logo, o plano de rigging. A hora que eu 
analisei, eu falei: “Não tira. Não tem como tirar”. Não tirava por um metro e 
meio. O guindaste não tinha capacidade para tirar esse redutor de lá.   Olha, 
ficou o dia inteiro no “erro e tentativa”. Tirava um pouquinho, agarrava e voltava. 
Tirava um pouquinho, agarrava, voltava. Quando eu fui embora, cinco horas, 
quando eu cheguei no outro dia, onde o redutor estava? Em cima da carreta! 
Aí, eu fui até a pessoa que era a responsável, que era o coordenador da 
manutenção, e falei: “Como é que vocês fizeram isso aí?” – “Não, porque não 
sei o quê...” Chamei o operador da máquina e falei: “Olha, ontem estava 
excedendo capacidade...” Assim, eles não podiam me ver, né. Nem precisava 
fazer plano de rigging, né. Na hora que pegava, você via as luzes de alerta no 
guindaste. Entrava no vermelho direto. Aí, eu falei: “Gente, o que é que fizeram 
desabilitou o painel do guindaste!”. Porque o próprio guindaste, ele para numa 
situação dessa sozinho. Eles desabilitaram! Quer dizer, então, como que vai 
passar? E passou cem por cento manual! Eu falei: “Mas, César, é um metro e 
meio!... Eu vou fazer o cálculo para vocês desse metro e meio de raio e o que 
é que a gente está falando de peso? A gente está falando de um raio de cinco 
toneladas e meia a mais do que a capacidade do guindaste! Aquele metro e 
meio! Então, assim, desconheço”. Mas fizeram depois. “Óh! Não tem ninguém, 
vamos colocar lá em cima”. Aí, o cara do guindaste falou: “Olha, o guindaste 
balançou a patola. A patola levantou. O guindaste quase que virou”. Então, 
assim, as pessoas têm consciência que aquilo ali é um risco, que já não é risco 
mais, né, já virou um perigo iminente, mas faz assim mesmo... [E-CÉS] 

 

Mesmo havendo consciência do risco proporcionado pela execução de uma atividade 

de forma indevida, as pessoas insistem em permanecer no “erro e tentativa”. É, 

realmente, uma questão de compreender a cultura de segurança, que aquilo ali é um 

valor  

[...] Não, não é se eu vou ou não fazer porque tem alguém da Segurança que 
está dizendo que eu não posso. Mas não é porque eu acredito nisso, né, que 
eu vou machucar alguém. Não, não enxerga! Infelizmente! É aquela linha 
tênue. [E-CÉS] 
 

Em verdade, é um processo. Em função da experiência da empresa para que um 

processo funcione, ele se subdivide em outros processos e, muitas vezes, a 
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metodologia definida precisa ser seguida. Ou seja, a saída de um é a entrada de outro, 

até a chegada do serviço ou do produto final. Mas pode ocorrer de sair diferente do 

previsto, e as decisões empregadas na saída de determinado processo pode ser 

percebida ao longo da execução do serviço. O relato a seguir ilustra essa situação, 

em um setor, né, toma-se uma decisão ali, mas o outro processo, às vezes, é 
um outro setor. Às vezes, um setor que está ali não atende, não quer fazer de 
outra forma. Então, quer dizer, seria, né, o que se decide no setor um processo 
que saiu dele, essa entrada para o outro iniciar. E, assim, ele vai chegando, e, 
às vezes, com baixa. Às vezes, nem se consulta um determinado setor sobre 
aquele processo. [E-ÉLC] 
 

A Figura 60 mostra que os resultados sobre a tomada de decisão a partir das saídas 

do processo de avaliação de riscos visam a interesses que não são explícitos e que 

são diferentes daqueles propostos pelos objetivos de SSO. 

 

 

Se saiu daquilo ali que você pensou, da maneira 
correta de se fazer, que você elaborou, né, que 
tomou as medidas, dali para frente você não tem 
mais controle. Então, é carro na chuva 
desgovernado, se você está com passageiro. E, 
aí, o resultado pode ser qualquer um. Realmente, 
pode dar certo, pode não dar. Você tem 
cinquenta por cento para cada lado. [E-CÉS] 
 
Desgovernado. Ainda desgovernado. E pode não 
dar certo. Eu já vi situação assim. [E-FAB] 

Figura 60 
Mapa de categorização sobre tomada de decisão a partir das saídas do processo de 
avaliação de riscos visa a interesses que não são explícitos e que são diferentes 
daqueles propostos pelos objetivos de SSO. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

Decisões de saídas de processo revelam situações em que determinados setores 

integrantes do processo têm responsabilidade no êxito da operação.  

[...] não importa se é uma chicane ali, a curva não é certa. Se o volante não 
fizer esse braço certo da curva, eu vou atingir aqui, eu corto a chicane e vou 
direto. Então, porquê dessa forma é que é melhor. Vocês vão nos atrapalhar e 
tudo. Aí, depois que há uma ocorrência, aí o telefone começa a tocar, né, para 
aquelas pessoas que deveriam, né, naquele momento nas tomadas de decisão 
participar e opinar, né, e não se faz... [E-ÉLC] 
 

Tomadas de decisão individualistas, sem diálogo entre áreas, setores, locais e 

pessoas, podem prejudicar toda a organização. Dentro da empresa, tem que ter 

setores, para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, mas os 
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responsáveis desses setores precisam conversar, para que haja êxito na execução 

das atividades, como mostra o relato a seguir. 

É aquilo que, às vezes, acontece aqui, né, resultado de alguma ocorrência, de 
alguma situação aqui, né, que seja material ou, mesmo, de pessoas [...] Existe 
uma certa interrupção naquilo que deveria ser. Igual os objetivos de Saúde e 
Segurança Ocupacional aqui, os riscos de SSO, né. Muitas vezes, a gente 
quer, a gente prevê que deve ser feito de uma certa forma, a recomendação e 
tudo mais, e quando pensa que não, né, houve uma ocorrência e, muitas vezes, 
as pessoas não conseguiram enxergar a maneira que eles tomaram a decisão 
para levar a isso. [E-ÉLC]. 
 

De modo geral, o controle de risco, ou a tomada de decisão, vai até determinado 

ponto, podendo ser mais econômico (tempo, custo) e deixando de ser uma tomada de 

decisão relativa aos riscos, como mostra o relato a seguir.  

[...] a partir do ponto que você começa a entrar na área onde você vai parar 
uma produção, onde aquilo ali vai começar a ficar mais caro, então, essa 
tomada de decisão ela já não é mais uma tomada daqueles riscos que foram 
levantados, né. Ela já passa a ser muito mais econômica, até por uma questão 
de velocidade, de métrica. É questão de produção: “Olha, eu estou parado há 
tanto tempo e isso aí me custa “x” por dia, né. Ela vai caminhar por esse lado!”. 
[...] Mas você vai estar lá como salvaguarda: “Ó! Nós não vamos fazer isso que 
você falou. Vamos fazer de outra maneira. Ali, você está aumentando o risco, 
mas eu tenho um nível de segurança aqui que está me dando o respaldo”. 
Embora esse respaldo, ele inexiste, porque quando sai do seu controle técnico, 
você já não tem mais controle. [E-CES] 
 

A conscientização dos gestores sobre riscos dentro da organização precisa ser 

melhorada em alguns casos, até para comentar situações adversas ocorridas na 

empresa. Um caso grave, com a possibilidade de colocar de vidas em risco, ocorreu 

em uma concessionária de veículos no Centro de Belo Horizonte. Tal fato foi 

comentado pelo proprietário da agência na mídia, como ilustra o relato a seguir. 

[...] numa concessionária de veículo, o trabalhador que era manobrista de 
veículos, sem habilitação, sem CNH, já estava enraizado ali dentro em fazer as 
manobras ali. Ele foi descer uma rampa, perdeu o controle desse veículo e caiu 
do segundo pavimento para o primeiro, em cima de duas ou três recepcionistas 
que estavam ali em baixo. Na opinião e na visão dele, agiu corretamente. [...] 
Por olhos de Deus, não teve uma fatalidade ali, mas a probabilidade foi 
altíssima para ocorrência. Aí, o dono da concessionária vai dar um depoimento, 
falando que estava esperando as autoridades competentes colocarem suas 
considerações. Olha só para você ver! É justamente o que nós falamos aqui. 
Os riscos são diferentes daqueles propostos pelos objetivos de SSO! 
Completamente na contramão dos objetivos de SSO. [E-RON] 
 

A gestão de riscos, ou gerenciamento de riscos, tem por finalidade organizar, planejar 

e controlar tanto recursos humanos quanto materiais. Contudo, nem sempre a equipe 
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de Saúde e Segurança consegue manter o controle em determinadas atividades. 

Então, cabe à equipe minimizar possíveis impactos de fatos inesperados e incertos 

que podem surgir ao longo do caminho. Avaliar os riscos não é uma tarefa fácil. Ela 

demanda dos profissionais com dedicação, estudos e preparação contínua para lidar 

com as incertezas do dia a dia. 

 
A Figura 61 expõe os resultados concernentes à tomada de decisão a partir das saídas 

dos processos de avaliação de risco interrompidas por outras decisões no decorrer da 

execução do tratamento de riscos formando um cenário de desorganização. 

 

 

[...] Direciona as atividades para fazer 
de uma determinada forma, com um 
determinado número de pessoas, 
numa determinada circunstância. 
Você vê outras decisões interferindo 
naquilo que tinha sido combinado 
anteriormente, e o cenário começa a 
virar uma desorganização. [E-FAB] 
 
Acontece dentro das fábricas. A gente 
vê muito. [E-VIV] 
 
Muito! Isso é bem o dia a dia da gente. 
Na verdade, tem conflito de interesse 
de áreas. [E-CÉS] 

Figura 61 
Mapa de categorização sobre a tomada de decisão a partir das saídas dos 
processos de avaliação de risco interrompidas por outras decisões no decorrer da 
execução do tratamento de riscos formando um cenário de desorganização. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Perceberam-se situações de conflitos entre gestores, muitas vezes, agravadas em 

função da disputa de poder. Como consequência, ações planejadas com cronograma 

estabelecido se perdem dentro do processo, em que “atrasar não é uma opção”, como 

retratam os depoimentos descritos a seguir. 

 
[...] você tem o processo de avaliação de risco. Aí, você tem as saídas lá do 
processo. Mas, aí, eu acredito muito que está relacionado com a cultura da 
empresa e com o jogo de poder, muitas vezes! Às vezes, por exemplo, 
atividades que estão sob o comando de dois gerentes ou de duas áreas 
distintas ou mais, que, às vezes, o relacionamento deles não é bom. [E-FAB] 
 
Esse conflito é agravado [...] Aí, um gerente não se dá com o outro. Quando 
você abre, né, “cronograma dentro de empresa” e diz: “Olha, meu cronograma 
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está atrasado ou eu vou atrasar meu cronograma por sua causa?”. – “Não vai 
atrasar”. Ele vai fazer e o outro vai fazer. Aquilo tudo o que você planejou ali, 
esquece, esquece. Aquilo completo acabou. É apagar incêndio aonde meter a 
mão. Então, se você tiver mais técnicos na planta, você manda um técnico para 
acompanhar aquele. Outro vai acompanhar esse, sabe, com aquela missão 
mesmo de salvaguarda, porque aquilo que você planejou durante um tempo, 
dez, doze dias, uma semana antes, esse planejamento já acabou por esse 
conflito de interesses interno, porque acima desse cara vai ter um que vai falar: 
“Olha, nós não vamos operar nesse dia por causa da Manutenção”. [E-CÉS] 
 
Além disso é comum identificar-se situações de risco que são geradas nesse 
contexto como o relato a seguir demonstra. 
 
“Olha. a manutenção não pode trabalhar”. Mas o cara não atrasa. Ele trabalha 
junto com o pessoal da Produção aqui, gerando risco para o pessoal da 
Produção, né. O mais simples que você vê nesse dia a dia é a questão de 
solda. Vamos exemplificar aqui: “Olha, eu não posso ter ninguém em baixo, 
porque eu tenho tela expandida. Não tenho como colar. Você vai achar gente 
em cima soldando”. E você ainda vai ouvir: “Não estamos atrasados. Nós não 
vamos atrasar, não”. [E-CÉS] 
 

A Figura 62 traduz os resultados sobre a tomada de decisão a partir das saídas do 

processo de avaliação de riscos influenciadas por questões emocionais dos decisores. 

 

 

É um exemplo ruim. Em 2010, 
tive lá no Fórum de Capão 
depois da notificação. Depois 
da fatalidade. No Capão, a 
gente via que o que aconteceu 
foi uma fatalidade, uma morte, 
de uma pessoa, que eu nem 
vou falar “empregado” e 
“funcionário”. Para mim, é 
uma pessoa, e aconteceu 
justamente por isso aqui, por 
essa noção de fazer a 
qualquer preço, e eu vou 
fazer. [E-CÉS] 
 
Se ele não souber receber 
essa pressão, né, se ele ficar 
abalado emocionalmente, ele 
toma a decisão errada. Acaba 
negligenciando risco previsto 
em estudos. [E-FAB] 

Figura 62 
Mapa de categorização sobre a tomada de decisão a partir das saídas do processo 
de avaliação de riscos influenciadas por questões emocionais dos decisores. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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Evidenciou-se uma série de irregularidades responsáveis por ceifarem a vida de um 

pai de família em consequência de uma decisão errada tomada no calor, na emoção, 

que negligenciou toda a parte técnica, toda a parte da gestão de risco das atividades. 

Enfim, uma fatalidade que poderia ter sido evitada se houvesse a interrupção das 

atividades para realizar as adequações necessárias, conforme mostra o relato a 

seguir, 

[...] quando eu tive a oportunidade de entrar na fábrica, de ver que os 
equipamentos que tinham sido instalados (depois do acontecimento, 
instalaram os equipamentos) para a gente ver, para a Polícia Civil ver, e coisa 
que poderia ter sido evitado!... E aquilo ali não é uma coisa que foi de todo 
mundo. Aquilo ali, claro, a pressão veio de cima e chegou em uma determinada 
pessoa que tinha o poder de decidir fazer ou não. E ele, nessa emoção de 
“vamos fazer”, “não vai parar”, “essa área não vai parar porque eu sou o 
responsável dessa área”, ele colocou alguém em risco e aconteceu uma 
“fatalidade”. [E-CÉS] 
 

Essa experiência ruim vai sendo disseminada por meio de palestras e treinamentos, 

como forma de alertar sobre a tomada de decisão baseada na “emoção” e as 

consequências “ruins” do trabalho realizado sob pressão, conforme alerta o relato a 

seguir, 

Nunca mais sai da minha cabeça. Toda vez que eu tenho a oportunidade que 
eu estou dando uma palestra, que eu estou dando um treinamento, eu faço 
questão de tocar nesse assunto, porque é um negócio que, sabe, pesa. A gente 
vai levar isso para o resto da vida. Muito embora a gente não estava lá no 
momento, nós vivenciamos o depois todo, o pós, sabe, esse pós que é 
pesadíssimo. [..] Por causa disso aqui, “emoção”, nem todo mundo está 
preparado para sofrer pressão e para entender que ele tem um ponto ali e que 
dali ele não pode passar. [E-CÉS] 
 

Essa experiência mostra também a necessidade de os empresários, 

empreendedores, gestores, líderes e gerentes compreenderem que o melhor caminho 

para gerenciamento de riscos é a “prevenção”, como mostra o depoimento a seguir, 

[...] A cada dia eu fico mais convicto com o que eu vou falar aqui, porque a 
maioria dos empreendedores, digamos assim, de um modo geral, eles ainda 
não conseguiram enxergar que quanto mais se trabalhar no caminho do 
gerenciamento de risco e prevenção eles vão ter resultados melhores ainda. E 
tem muitos que ainda não conseguiram ter essa visão. Olha o tanto de 
retrabalho que tem quando acontece um problema grave! [E-RON] 
 

A questão de trabalhar sob pressão é um fator muito presente nas organizações, quer 

seja pelo tipo de atividade ou pelo nível de execução, e se tona ainda maior se 

depender da produtividade para alcançar resultados e metas estabelecidas pela 



224 

 

empresa, conforme mostram os relatos descritos, 

o que as pessoas têm que entender é que elas assumem o risco para elas 
também e elas respondem por isso. Mas naquele momento de pressão, às 
vezes, ela não tem aquela habilidade ou não consegue se posicionar, fora que 
ela nem pensa nisso, e depois que vai responder. Seja lá na Barragem da Vale, 
que rompeu, seja nessa concessionária em que se tomou a decisão de deixar 
o rapaz, né... Ah! Não. Ele está aqui com a gente todo dia! Então, assim, não 
vamos contratar o cara, não vou pagar para ele ter CNH! Eu não vou [E-MAR]. 
 
Se você estiver precisando de uma certa produtividade para atingir um 
determinado objetivo!... [E-RAF2] 
 

A pressão intensa, mesmo diante de laudo alertando sobre riscos de determinada 

atividade ou operação, isso não é levado em consideração pelo gestor/gerência, como 

mostra o relato a seguir, 

[...] e, aí, a pessoa fica pressionada: “Olha, o laudo está falando que o risco é 
altíssimo”. A possibilidade é essa, mas você: “Olha, a gerência não quer saber. 
A gente quer uma visita externa e a gente vai mandar seguir”. Então, assim, às 
vezes naquele sentimento de medo, né, a pessoa paralisa e segue. Depois 
acaba que ela vai responder, né, da pior form. Ela vai ter que lidar com o medo 
dela, né.[...] Mas são as crenças, né. As crenças, né: “Ah! Prevenção é gasto, 
é prejuízo. Eu não tenho isso previsto, né. E, aí, acaba que o imprevisto 
aparece e você tem que lidar com ele também, né, e fica muito mais caro, né. 
[E-MAR] 
 

A Figura 63 sintetiza os resultados sobre a tomada de decisão a partir dos cenários, 

alternativas e impactos para cada risco ocupacional. 

 

 

Porque o cenário também ele muda 
durante a execução da atividade! Na 
hora que começa a executar ali, ele 
muda alguma coisa, mas essa 
mudança, às vezes, as pessoas que 
estão executando nem enxergam.  
[E-NIL] 
 
Nem sempre! [E-AMA] 
 
Nem sempre! Às vezes, você projeta 
todo um cenário, modifica ele todo sem 
estudo nenhum, manda seguir, e vai. 
[E-MAR] 

Figura 63 
Mapa de categorização sobre a tomada de decisão ocorrer a partir dos cenários, 
alternativas e impactos para cada risco ocupacional. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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Nem sempre a tomada de decisão ocorre a cada risco ocupacional. Muitas vezes, 

surgem cenários diversificados, em que as decisões vão ocorrer em função de 

prioridades e especificidades da atividade ou operação, como mostra o relato a seguir, 

[...] Você pode verificar, por exemplo, que riscos ambientais e tomar a decisão 
para fazer o controle de risco. Os investimentos já são outro cenário! Aí, você 
vai para a ergonomia. Tem os riscos naturais de acidentes. É outra situação. 
De repente, o cara, mesmo assim, colocando a prioridade falando de tudo. O 
cara fala isso: “Aqui a gente olha primeiro isso aqui, aos poucos, né”. 
Entendeu? Mas, no geral, ele quer realmente tratar cada um, um a um. 
 

Nessa conjuntura, geralmente, a empresa faz dois documentos, um para entregar ao 

Ministério do Trabalho, o mais fácil, e outro para saber o que realmente está 

acontecendo na atividade ou operação, e deixa guardado na gaveta.  

Outro relato aponta. 

[...] eu acho que é mais generalizado, em função da tomada! Eu falo muito: “Às 
vezes, só age quando acontece alguma coisa”. E o cenário também muda 
durante a execução da atividade. Na hora que começa executar ali, ele muda 
alguma coisa, mas essa mudança, às vezes, as pessoas que estão executando 
nem enxergam. [E-NIL] 
 

Importante questão é a de que o estudo prévio mostrou um risco muito menor, como 

configura o relato a seguir. 

[...] mas o estudo foi feito! Quando o estudo foi feito, o risco era muito menor. 
Aí, entra a questão, né, algumas situações que se seguem, às vezes, sem um 
estudo mais aprofundado ou sem nem ter uma referência, direito. Vai seguindo. 
[E-MAR] 
 

A necessidade de cuidados se torna ainda maior, para evitar seguir com atividades e 

ou operações sem um estudo aprofundado. Seguir dessa forma pode resultar em 

consequências catastróficas para a organização. 

 

A Figura 64 sintetiza os resultados sobre os impactos do processo de avaliação de 

riscos ocupacionais nas ações, com o objetivo de conscientizar e desenvolver a 

percepção de riscos dos trabalhadores em relação às atividades que eles exercem 

nas empresas. 
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Uma avaliação de risco muito 
bem realizada, definida, clara, 
que busca além do que é o 
óbvio, uma vez que ela é 
passada depois para os 
empregados na linguagem 
deles, dentro daquela didática 
necessária, vai fazer a 
conscientização dele.  Com isso, 
a gente consegue não vou dizer 
um retorno de cem por cento, 
mas a maioria. Agora, ao 
contrário se você só faz o feijão 
com arroz e informa mais ou 
menos, ele também não vai fazer 
diferente. [E-ROG] 

Figura 64 
Mapa de categorização sobre os impactos do processo de avaliação de riscos 
ocupacionais nas ações, com o objetivo de conscientizar e desenvolver a percepção 
de riscos dos trabalhadores em relação às atividades que eles exercem nas 
empresas. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os resultados indicam a necessidade de haver um gerenciamento de risco, com vistas 

a levar o planejamento realmente onde tem que chegar, e não ficar só na gaveta ou 

só no computador do gestor de segurança. A penetração dessas ações, de fato, 

precisa chegar à ponta da rede, seja por meio de treinamentos, capacitação ou 

entendimento. Mas o problema é fazê-las chegar, como sintetizam os relatos a seguir, 

[...] é difícil você poder tirar alguém da área para dar um treinamento. Até a 
CIPA, que é uma coisa muito simples, é difícil você dar um treinamento 
completo. É sempre carga horária de oito horas a quatro horas. Isso dificulta. 
Essa é uma realidade. [E-CÉS] 
 
[...] até com os profissionais de Segurança eu fiz um comentário sobre essas 
“mudancinhas”, mudanças que teve na NR5 no treinamento. A maioria falou 
assim: “Não acabou, não?”, “Nossa! Vai continuar?”, “Eu estava doido para 
acabar!”. [E-ROG] 
 
Eu trago muito isto no meu ponto de vista: eu acho que tem que ir lá identificar. 
Se notar sinal neutralizar, fazer treinamento, levantar medidas e acompanhar. 
Mas não é ficar lá. Não tem ninguém. Eu não tenho tempo para ir e não tem 
necessidade disso. Mas você tem que saber se realmente a pessoa entendeu 
aquilo que você quis passar para ela. Não adianta se você só treinar e deixar 
a pessoa lá. Nem falar nem delegar isso para outras pessoas, jogar para o 
gestor. Mas a gente tem conseguiu aquele objetivo de a pessoa realmente 
entender. [E-NIL] 
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Ele assiste, mas, está lá em outro lugar, né. Já acostumaram. [E-VIV] 
 

Constatou-se extrema dificuldade para manter o indivíduo em sala de aula, 

especialmente se tem uma função de liderança, como expresso no relato a seguir. 

[...] É difícil você manter uma pessoa o tempo todo no treinamento, 
principalmente se ele é uma pessoa que tem um cargo de liderança. Ele assiste 
o treinamento com a cabeça em outro lugar. Ele está pensando se vai sair para 
jantar ou sai dali e atende o telefone. Enfim, a qualidade desse treinamento, a 
qualidade dessas informações, não chega ali. De novo a comunicação. Como 
é que esse processo de gestão de riscos chega até onde tem que chegar? 
Você não tem nada, não tem informações que conversem com a realidade das 
pessoas, né. Conversa no sentido de estar informando. Pode ser uma gestão 
à vista, um treinamento adequado... Até na BS funciona bem. [E-CÉS] 
 

Os estudos indicaram um modelo diferenciado de gestão sendo realizado em uma 

multinacional localizada na cidade de Vespasiano, que adotou um modo peculiar de 

lidar com os profissionais “cipistas” com cargo de liderança e os técnicos de 

segurança, conforme descrito no relato a seguir. 

Eu fui lá dar um treinamento da CIPA. E lá tem uma coisa interessante: todo 
cipista lá tem cargo de liderança. Todos eles, todos eles, incluindo o gerente de 
Produção, que é o presidente da CIPA. Eu achei isso até interessante, mas eu 
achei isso um ponto positivo, entendeu, porque, se ele é o gerente de 
Produção, ou seja, se for aumentar a CIPA, para reunião, fazer a CIPA 
funcionar, vai ser responsabilidade dele, entendeu, e, aí, eu coloquei isso, e 
eles não enxergaram isso. Eles enxergaram, tipo assim, lá só tem dois técnicos 
de segurança, um viaja e um fica na planta. Eu falei: “Gente! Vocês são os 
braços desses caras. Vocês são uma extensão do SESMT. Então, se vocês 
trabalharem bem com esse monte de programas que vocês têm, entendeu, 
vocês vão dar resultado para o SESMT também!”. E, aí, engraçado que eu já 
os levei na área e falei: “Ó, esquece tudo o que vocês estão fazendo na área”. 
[...] Nós fomos para lá e nós montamos dez situações de risco. Eu falei: “Isso 
é cenário para vocês. Vocês veem esse cenário todo dia e isso virou uma 
paisagem para vocês. É com esse olho que vocês vão virar o braço do SESMT, 
apoiar esses meninos do SESMT, Vocês não são os caras que estão aí, até 
porque não precisa, ocupando cargo de liderança para ficar dois anos aí”.  
 

Foi muito interessante esse pessoal ocupar cargo de liderança na CIPA, uma situação, 

no mínimo, inovadora. 

 

Uma forma de alcançar o trabalhador é desenvolver a “percepção de risco”, seja por 

meio de treinamento, conscientização ou atenção, pois o cerne do processo é esse 

colaborador. Ele é o executor de tarefas e conhece o chão de fábrica, a linha de 

produção e suas especificidades, como mostra o depoimento descrito a seguir, 
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[...] eles estão ali executando a tarefa. A gente enquanto saúde e segurança 
não consegue estar o tempo inteiro acompanhando o processo. Eles estão lá 
no processo e fazem parte do processo. Quando eles têm a percepção de risco 
mais apurada [...] quantos acidentes a gente consegue evitar ou quantas 
doenças a gente consegue evitar quando um trabalhador tem essa atenção? 
Tem essa situação? Infelizmente, o trabalhador tem medo de falar, né. Tem 
trabalhador que exerce o direito de recusa. Quantas vezes vocês já assistiram 
o trabalhador que exerceu o direito de recusa e foi desligado? Eu já vi um monte 
de gente. [E-PAT.T] 
 

A depender da situação, muitas vezes, esse trabalhador pode apresentar uma solução 

para determinado problema que não vai gerar custo; apenas pequenas mudanças no 

processo. Mas o colaborador tem medo de falar. É uma situação que precisa mudar 

na hierarquia, como se observa no depoimento a seguir, 

[...] às vezes, até melhorar a forma de fazer a produtividade. Mas é uma cultura, 
e essa cultura é difícil de romper, né. O trabalhador tem medo de falar, né, falar 
que percebeu isso. É complicado. É uma coisa que a gente tem que mudar 
desde lá de cima. [E-PAT.T] 
 

Essa questão da percepção de risco é antiga. Realizou-se um treinamento em uma 

empresa de caldeiraria pesada há cerca de dez anos. A equipe que estava 

participando do treinamento sobre prevenção da proteção auditiva, um implemento do 

PCA, com média de idade mais avançada, interrompeu o treinamento para fazer uma 

indagação, como consta no relato a seguir, 

né, beleza! No meio da minha palestra, um senhor levantou o dedo, viu eu 
falando e falou assim: “Ô instrutor! Eu estou gostando muito do seu 
treinamento, mas, no meu caso, eu já estou surdo. Como é que eu vou fazer? 
Eu já estou surdo. [E-RON] 
 

Nesse momento, é necessário usar um conhecimento muito grande e bom jogo de 

cintura para reverter essa situação e orientar o trabalhador a continuar no caminho da 

prevenção, como exposto no relato,  

[...] eu falei: “Está certo que o senhor pode ter um certo grau considerável de 
perda auditiva hoje, porém você está comunicando comigo aqui de alguma 
forma. Eu estou percebendo isso. Se, a partir desse instante, você melhorar a 
audição preventiva, você vai manter esse restinho que você tem. Concorda 
comigo? Então, adote a prevenção, por gentileza. [E-RON] 

 

Essa situação característica mostra o pouco conhecimento do trabalhador em relação 

á perda auditiva. O fato ter se exposto durante um longo período não haveria mais 

saída para seu caso. Ressalta-se, ainda, que há vinte anos não havia prevenção 

contra nenhum tipo de prevenção auditiva, com dito no relato a seguir. 
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[...] Não tinha! Aí, quem trabalhava exposto à medida de ruído acima do limite 
de tolerância, infelizmente, foi no decorrer dos anos adquirindo uma perda 
auditiva. [E-RON] 
 

Esse episódio mostra a capacidade do interlocutor em expor que, mesmo após uma 

exposição prolongada, havendo uma prevenção, é possível manter a integridade e a 

qualidade de vida a partir do que restou de audição até aquele momento. Esclarecer 

o trabalhador deu a ele conhecimento, “saber”, sobre como se prevenir para evitar 

novas perdas auditivas. Ademais, a legislação preconiza que todo trabalhador deve 

ser informado sobre o risco a que ele está sujeito naquela operação. Essa é “uma 

obrigação legal”, como mostra o relato a seguir. 

[...] ele tem que ser informado. É claro que também ele vai cobrar, né, igual, 
por exemplo, rodizio de pausa! É obrigatório em determinadas atividades pela 
legislação. Ele pode cobrar. Falar assim: “Olha, a minha pausa não está 
ocorrendo”. E ele tem que ser informado, tem que ser treinado. Ele tem direito 
à pausa dessa forma, porque a legislação é X, Y e Z... [E-MAR]. 
 

Cabe à empresa e a seus profissionais controlar e informar aquele trabalhador sobre 

seus direitos. É obrigatório. 

 

A Figura 65 expressa os resultados da pesquisa sobre a possibilidade de a qualidade 

do processo de avaliação de riscos interferir na conscientização dos trabalhadores. 

 

Um profissional sem conhecimento é 
uma pessoa que não enxerga nada. 
Eu já vivenciei essa situação com um 
técnico de segurança que trabalha no 
setor. O técnico de segurança vem, a 
gente vai sair para almoçar. O que 
está na frente pula um equipamento, 
um fio ou alguma coisa. O cara fala: 
“Você é cego”. Infelizmente, né, a 
gente tem vivenciado isso. Técnico de 
Segurança cego. Isso é um perigo. [E-
VIV] 

Figura 65 
Mapa de categorização sobre a possibilidade de a qualidade do processo de 
avaliação de riscos interferir na conscientização dos trabalhadores. 
Fonte: Infogram/Wordclouds-Dados da pesquisa, 2021. 
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Evidenciou-se ao longo do estudo um mercado educacional ofertando cursos que 

contêm uma grade curricular sobre técnicas para identificar risco. Não se vê em 

nenhuma escola curso de graduação ou pós-graduação esse conhecimento tão 

fundamental para a saúde e segurança do trabalho, como exposto a seguir. 

[...] Que chegasse lá e falasse: “Olha, existem. As técnicas são essas, essa, e 
essas. As técnicas adequadas para analisar risco são essas, essas e essas. 
As limitações e essas técnicas são essas, essas, e essas. Você deve utilizar 
dessa maneira as informações para poder dar entrada nesse estudo. É desse 
e desse jeito. As saídas devem ser assim...”. Quer dizer, se nós não temos o 
conhecimento adequado, e também eu não vejo curso aí disponível para isso, 
então, agora, imagina bem se eu não fui preparado da maneira adequada para 
poder abordar riscos, né! Imagina o que é que vai chegar no trabalhador que 
depende daquilo que eu produzi do ponto de vista intelectual! ... 
 

Um ensino ineficaz, à exceção de alguns estudiosos, a maioria, “o resto do mundo”, 

busca apenas a diplomação e o dinheiro advindo desse título. A qualidade dos cursos, 

especialmente o ensino a distância na área de Segurança, não tem qualidade, como 

mostra o relato a seguir, 

eu não sou engenheiro, sou técnico, mas eu já tive contato com “n” engenheiros 
e não faz diferença nenhuma em fazer a distância ou fazer o presencial, porque 
é a mesma merda, porque os cursos de Engenharia de Segurança – vocês são 
engenheiros de segurança, vocês conhecem os riscos –, a distância ou 
presencial, é tudo a mesma coisa. Então, assim, o ensino de uma forma geral 
ficou muito fraco. [E-WEL] 

Essa baixa qualidade dos cursos se reflete no mundo empresarial, onde profissionais 

chegam com pouquíssimo conhecimento e, muitas vezes, para assumir cargos de 

liderança e sem nenhuma experiência, 

[...] você chega em uma empresa... Eu vi recente agora um amigo meu perdeu 
uma concorrência em uma empresa como engenheiro de segurança porque 
não fala inglês. Tudo bem! É fundamental falar inglês, Ótimo! Só que eu sei 
que a empresa não precisa falar porcaria nenhuma de inglês. Aí, contratou um 
cara de vinte e seis anos que não sabe e nunca trabalhou na área de 
Segurança. Agora formou em Engenharia de Segurança e fala inglês. Beleza! 
Contratou o camarada. Pouco tempo depois o mandaram embora. Por quê? 
Porque não deu certo. 
 

Reabriu-se a vaga. Outro profissional sem experiência ganhou a concorrência. Falar 

inglês e francês é admirável, mas quando um profissional brasileiro vai para fora do 

país, não há profissionais preparados para falar a “língua portuguesa”. O relato a 

seguir explicita essa situação, 

[...] quando a gente vai lá para fora, os camaradas não têm preparo para falar 
nossa língua, não. Mas se o camarada sai de lá e vem para cá, eu que falo 
nossa língua!  Ah, outra coisa: esses nossos equipamentos que a gente compra 
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aí de acordo com a NR12 têm que vir com o manual em português, e não vêm! 
As normas têm que vir de acordo a NR12, mas não vêm. Aí, o cara compra 
uma máquina de cem mil lá e chega aqui ele tem que pagar mais cem mil para 
passar para a NR12 e falar que a culpa é nossa porque os profissionais de 
segurança que estão inventando moda! [E-WEL] 
 

Nos últimos dois anos, esse mercado de “EAD” evidenciou-se ainda mais. Agora, 

observa-se na internet uma grande quantidade de cursos e, especificamente, uma 

especialista vendendo “palestra” sobre trabalho em altura, como consta no relato a 

seguir, 

[...] eu vi um anúncio de uma menina que formou em Engenharia Química, 
Engenharia de Segurança, tinha pouco tempo. Ela estava formando ainda em 
Engenharia de Segurança e tinha formado na área de Engenharia, dando 
palestra sobre trabalho em altura, sendo que ela não tinha nem dois anos de 
formação nem era formada em Engenharia de Segurança. Ela tinha acabado 
de formar em Engenharia Química e tinha lá os mentores, né. E eu procurando 
no currículo dela alguma coisa que falasse assim: “experiência em obras 
pesadas, plataforma de petróleo, socorrista com curso lá do exterior”... Bom, 
mas vai ter alguma coisa nela [...] e não tem! [E-ROG] 

Citam-se, ainda, as dúvidas em relação ao PGR e à forma com esses novos 

especialistas vão lidar comas alterações da NR1, como revela o relato a seguir, 

está vindo aí uma turma grande de especialistas.  Conversando com um colega 
nosso sobre o PGR, eu falei: “Você acha que essa turma vai ter competência 
na hora de designar serviço, de dar realmente uma avaliação, de interpretar o 
risco de uma forma correta, incluindo os indicadores?”. Porque nós estamos 
falando aqui de uma coisa séria. [E-ROG] 
 

Essa nova casta de profissionais está formando com um ano ou menos. Está tendo 

uma capacitação muito rápida, como mostra o relato a seguir, 

essa meninada que sabe demais. Eu prefiro recolher no meu canto. Então, eu 
não sei nada, porque, na verdade, a formação deles está muito mais rápida. 
Nós demoramos e tivemos que ir para a rua, sentir na pele. Nada contra, gente. 
Eu acho que esta especialidade está duvidosa. Sem contar que vai achar na 
internet o PGR em planilha. O PGR pronto, agora você já compra, e ele já faz 
tudo! Eu não sei como é que esse pessoal vai lidar com isso. A qualidade de 
vida já é ruim, e agora você faz curso de bate e pronto... Não dá, né.[E-ROG] 
 

Pessoas jovens que vão comandar outros jovens. Ou seja, inexperientes 
coordenando outros mais inexperientes ainda, como mostra o relato a seguir, 

com o nosso nome, é para as pessoas que dependem das suas ordens, 
pessoas jovens [...] Rapaz chega com 18 anos para trabalhar no primeiro 
emprego e não sabe de nada! Aí, você vai ver o treinamento que aquele 
profissional passou para aquela pessoa! Você fala: “Não faz isso, não”. Poderia 
ser seu filho. Ele não sabe nada, ele não sabe colocar um capacete. Você tem 
que ensinar tudo. E a gente tem que acompanhar essas pessoas, não tem? É 
responsabilidade! [E-NIL] 
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Para se realizar um curso na Metodologia “EAD”, faz-se necessário ter disciplina, 

dedicação e empenho como consta no relato a seguir, 

agora tem um negócio, né, que é a EAD, ensino a distância. Gente, nada contra 
quem faz!. Eu acho que isso vai muito da maneira que você absorve e como 
você busca esse conhecimento. Mas isso vai colocar uma gama de 
profissionais no mercado na área de Segurança do Trabalho. Não é falando 
assim, que você tem que ser muito disciplinado com o ensino a distância, muito.  
 

Além do EAD, verifica-se no mercado uma infinidade de faculdades presenciais. 

Todavia, quando se buscam as notas dessas faculdades e a qualidade de mercado, 

há dúvidas. Outra circunstância é a dificuldade com a linguagem escrita, pois uma das 

principais atribuições do técnico de segurança é a de gerar relatório. 

 

Os problemas físicos também se inserem no contexto da avaliação de riscos. 

Experiências da Medicina do Trabalho revelam casos emblemáticos concernentes ao 

trabalhador e necessidade de profunda investigação, como citado no relato a seguir,  

o meu problema é o cimento. Esses dias, eu peguei uma psoríase falando que 
era alergia do cimento. Eu peguei uma Herpes Zoster gravíssimo no rosto! 
Quadro clássico de Herpes Zoster! Eu estou com alergia de cimento! Cimento! 
Cimento está dando alergia aqui no seu rosto? Mas você mexe é com a mão. 
Aí, você vai investigar, está tudo errado. As pessoas já vêm com aquele 
preconceito para trabalhar em relação a isso. [E-PAT.T] 
 

De outro lado, avalia-se o risco, muitas vezes, de uma forma intuitiva. Não se utiliza 

uma ferramenta. A partir de visitas a determinado local, observam-se pessoas 

trabalhando, e dessa observação constrói-se alguma estratégia. Mas se existem 

ferramentas e formas de avaliar, identificar e registrar esses riscos, o ideal é fazer uso 

desses instrumentos, até para repassar uma situação de forma clara e precisa, como 

consta no depoimento a seguir, 

[...] você passa, vê uma situação. Você chama, conversa e tal. Mas, a partir do 
momento que você desenvolve uma técnica e tudo mais, você consegue, 
talvez, é ter uma clareza, uma forma de passar isso para as pessoas 
entenderem. Não adianta nada você chegar lá e falar aquele monte de coisa e 
tal: “Vamos fazer um treinamento de percepção de risco”. Tá, mas qual que é 
seu público? Qual que é o nível de interpretação que tem essas pessoas? Às 
vezes, você vai falar coisas para lá que ele não vai entender nada, e vai 
continuar da mesma forma. [E-ÉLC] 
 

Oferecer um bom planejamento, uma boa avaliação e identificar uma boa gestão de 

risco, isso vai influenciar nessa questão da percepção de risco, além de ajudar muito 

a empresa em todas as etapas da avaliação de risco, como mostra o relato a seguir, 
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não vai ajudar o trabalhador que está ali na ponta, mas as pessoas que 
determinam aqueles trabalhadores de executar o trabalho. Às vezes, aquele 
está precisando mais do que o próprio trabalhador que está ali. Então, isso é 
algo que precisa ser desenvolvido. A área de Saúde e Segurança, ela é muito 
extensa, sabe. Se a gente ficar aqui hoje, amanhã, nós vamos abordar infinitos 
assuntos aqui, né, situações. Cada empresa tem uma situação diferente. Cada 
um aqui vive uma condição diferente, já teve uma experiência, uma expectativa 
diferente.  
 

Essa área é muito complexa. Envolve questões culturais, em várias unidades da 

federação, com pessoas atuando no país inteiro e uma diversidade de cultura de 

dialetos. Por isso, é preciso saber e ter habilidades para conversar com essas 

pessoas, principalmente para informar sobre algo que não está certo. Deve-se ter 

muito cuidado ao abordar essas pessoas, para que não ocorra uma interpretação 

errônea (ofensa), como corrobora o relato a seguir, 

é, as questões culturais, né... Cada lugar tem a sua situação, né: o clima, a 
forma de vida... Região Sudeste e Sul... São pessoas que têm uma condição 
de vida melhor. Você vai no Nordeste, as pessoas que estão ali, cara... Então, 
assim, precisa utilizar um bom processo, para você conseguir, talvez, um 
resultado muito satisfatório nessas condições aí de avaliar e as pessoas 
perceberem isso. Cultura! [E-ÉLC] 
 

Sobre o entendimento de percepção por parte dos funcionários, a presença do técnico 

de segurança no ambiente de trabalho, realizando o monitoramento e as auditorias 

diárias, é fundamental, como mostra a situação atípica ocorrida com um dos técnicos 

participantes da pesquisa no relato a seguir, 

[...] cheguei perto de uma funcionária (essa funcionária ela estava com uma 
bota, né), aí, eu falei com ela assim: “Poxa! Você não pode utilizar esse tipo de 
calçado aqui”. Ela virou para mim e falou assim: “Mas é bota. Na loja que eu 
comprei eu pedi bota e a moça me vendeu bota. Eu comprei e estou usando 
bota”. [E-RAF2] 
 

Em situações como essa, o técnico precisa interagir com a funcionária, explicar 

novamente por que o calçado de segurança tem uma proteção específica, diferente 

daquele tipo de calçado que está sendo utilizado, orientá-la a utilizar um calçado 

adequado ao ambiente de trabalho no qual está inserida e frisar a finalidade do 

calçado de segurança: “proteger os pés de uma determinada situação de risco”. Para 

tanto, habilidade e sensibilidade são quesitos necessários para fazer esse tipo de 

abordagem minuciosa e complexa, por se tratar de “pessoas”. 
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O desenvolvimento do método vive em constante avaliação e cada vez mais precisão. 

Existem fatores de risco que precisam ser controlados. Ao cruzar essas informações 

com os indicadores, os resultados vão indicar onde vai rodar o PDCA, bem como o 

que será avaliado ou não. Essa é uma apuração constante, 

[...] se eu perguntar para todo mundo aqui: “Atividade repetitiva é um 
problema?”. A maioria vai levantar e falar que é. Mas aí depende. O fato de eu 
ter fatores de risco não significa que eu vou ter adoecimento e lesão [...] A 
cultura? Por quê? Ele tem fator de risco? Ele vai adoecer? É uma doença que 
ele está entrando? Não, né, mas isso a gente tem que fazer a gestão do 
monitoramento constante! Mas, aí, eu brinco com eles: “Tá. Se toda a atividade 
repetitiva é um problema, como é que você faz com seu coração? Seu coração 
é um músculo cardíaco. Ele não para de bater Ele tem a assístole, tem a 
diástole. Ele vai ter a parte do repouso. Na verdade, são segundos, né. Bateu, 
voltou, que é a frequência cardíaca. [E-MAR] 

Os resultados indicam uma característica interessante: a habilidade dos funcionários 

em fazer conta. “Eu fiz três mil movimentos. Contei com meu médico”, como consta 

no relato a seguir, 

mas seu médico conhece a operação que você faz? A atividade? Não! Mas, 
então, como que você contou isso? E, aí, a gente vai brincando: Então, tá. 
Setenta e cinco vezes por minuto! Faz a conta e multiplica, vai bater, mais ou 
menos, cento e uma vezes por hora. E, aí, iria dar uma conta enorme, se você 
fosse olhar. Você dá uma pausa nele: Por que ele cansou? Porque, se você for 
dar uma pausa, seja bem preciso na pausa, senão ela vai ser eterna..[E-MAR] 
 

Essa é uma brincadeira feita para um público, na maioria, feminino. O segundo turno 

do público feminino teve primeiro e segundo turno em casa. Se essa funcionária 

chegou a casa às seis horas da manhã, ela já acordou para fazer café para o marido, 

mandou os filhos para a escola, fez almoço, arrumou a casa, lavou a roupa, arrumou 

cozinha da tarde... Então, se prepara e vai trabalhar. Ou seja, das vinte e quatro horas 

do dia, oito horas ela está exposta ao trabalho. Ao avaliar um funcionário, é preciso 

ponderar se as queixas estão diretamente relacionadas à jornada de trabalho, 

conforme relato a seguir, 

então, tudo que a gente sente é porque eu estou trabalhando? Se você tem 
uma precisão e se você consegue enxergar, é quando a gente vai fazer uma 
avaliação de queixa, junto com o médico do trabalho. E ele faz. Eu tenho que 
saber se é a atividade que está causando aquela queixa, senão eu vou ter que 
intervir naquele setor. Mas como que chega para o líder e fala assim: “Nós 
vamos ter que investigar outra causa”. [E-MAR] 
 

A ergonomia precisa avaliar a atividade e dar ao líder a segurança de que o funcionário 

realmente tem capacidade de retornar às atividades, 

porque senão o líder fica assim: “Mas, se acontecer alguma coisa, o que é que 
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eu faço? Eu não entendo”. Então, isso faz com que a gente tenha mais 
precisão, até para a gente trabalhar isso com o trabalhador e ele saber. “Não, 
realmente você tem um risco, infelizmente”. Às vezes, ele não gosta. “Agora, 
você tem que encontrar o que é que você arrumou!.[E-MAR]. 
 

A metodologia e os testes são importantes para analisar a real situação do funcionário 

que insiste no fato de as queixas serem causadas pelo trabalho, como mostra o relato 

a seguir, 

[...] não. Eu não fiz nada, não. Eu só dormi em cima do meu braço. Aí, ele 
acordou dormente. Mas é porque eu fico lá, eu fico na minha máquina de solda, 
porque a minha função é pegar dois fiozinhos, colocar, esperar o tempo de 
máquina e tirar. Aí, depois, eu vou coloco tiro. [E-MAR] 
 

É claro que essas não foram as causas, mas, para comprovar, a equipe começa a 

estudar a biomecânica do movimento da atividade, buscando identificar se aquele 

movimento, aquele fator biomecânico, causaria os sintomas mencionados pelo 

funcionário. Dependendo do caso, o resultado da análise é “não”. Por isso, a 

importância do método. Do contrário, tudo se tornaria problema e seria impossível 

passar uma segurança para o funcionário, para o líder ou para o processo.  

 

As queixas relatadas apresentam circunstâncias incompatíveis com o tipo da atividade 

que está sendo executada na linha de produção. Um dos casos citados é a “síndrome 

do manguito rotador”, conforme o relato a seguir, 

[...] não. Às vezes, eu tenho síndrome de manguito rotado. Então, é envolto 
nessa região aqui e tal, e a pessoa trabalha o tempo inteiro em flexão de 
cotovelo e movimentos, assim, extremamente encurtados, de, no máximo, 
sessenta graus. Não faz nem elevação de ombro, não, mas é a minha 
atividade. Eu tenho certeza e é aqui!. [E-MAR] 
 

Outro funcionário queixou-se de dor nessa mesma articulação, como mostra o relato 

a seguir, 

[...] a atividade dele, ele pega uma máquina, e aí você tem tempo de máquina. 
Ele pega os cabos, conecta na máquina, espera a máquina. Depois, ele vai 
tirar e põe aqui do lado. Só isso! Se ele fizesse movimento espaçado, 
movimento pinça, essa articulação em particular, mas você pega isso? [risos]. 
Então, assim, isso faz muita diferença. 
 

A situação extraordinária foi a reclamação de uma funcionária sobre um desnível no 

setor onde as atividades eram executadas, que estava causando dor em seu pé. A 

Ergonomia foi se inteirar da situação e fazer a avaliação da área, como mostra o relato 

a seguir. 
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[...] está vendo essa peça aqui? Tinha uma na linha assim. Aí, a menina falou 
que ela estava com dor no pé porque tinha um desnível. Desnível, para mim, é 
desnível. Quando eu cheguei, era uma linha. Isso aqui ó, rejunte. Eu olhei e 
falei assim: “Olha, você vai no ambulatório e eu vou te avaliar. Se for 
necessário, eu vou te encaminhar para o doutor te avaliar também. Mas, com 
certeza, não é aqui, mas a gente vai te ajudar. Vamos descobrir, para você ficar 
ótima”. Mas ela ficou teimando com a líder que era aquela linha que causava 
dano no pé dela. Eu falei: “Eu vou conversar com a líder”. E, aí? O que é que 
a gente faz? 
 

Para solucionar o problema, em conjunto com o médico do trabalho, montou-se um 

treinamento para o líder, pois ele era recente no setor. Ele ficava desconfiado, pois a 

funcionária reclamava de dor com frequência. Como alternativa, o líder solicitou a 

ajuda da equipe de Engenharia, o que também não iria solucionar o problema. A partir 

desse episódio, a equipe da Ergonomia iniciou um trabalho com os líderes para 

aumentar a confiança e receber devolutivas (feedback) dos líderes,  

[...] e, aí, a gente começou a trabalhar com os líderes. Agora, eles têm mais 
confiança, até para a gente ir falando com o próprio trabalhador: “Vamos 
investigar, porque essa linha não te causa nada”. Às vezes, você está 
insatisfeita, não quer estar ali. Às vezes, eles querem mudar de lugar e 
Inventam alguma coisa... [E-MAR] 
 

A importância de conhecer o método, de utilizar a técnica, de dominar a forma de 

reavaliar determinada situação e de realizar o monitoramento, tudo isso ações 

necessárias para  solucionar os problemas.  

 

4.3 Discussão sobre os resultados do estudo 

 

Considerando-se o objetivo de identificar, na percepção dos profissionais da 

área, a forma como o processo de gestão de riscos da ABNT NBR ISO 31000:2018 é 

implementado, observou-se por parte das empresas a inexistência de um 

planejamento efetivo, cuja maior preocupação é com o cumprimento da legislação, 

Elas estão atuando em função das normas regulamentadoras, para atender à Portaria 

3.214, de 1978. Os administradores intensificam esforços com base nessas diretrizes. 

Essa falta de planejamento pode gerar prejuízos financeiros, materiais e humanos 

para a empresa. Mintzberg, Raisinghani & Théorêt (1976) explicam que no cenário 

planejado a decisão antecede o planejamento para operar, projeta nos momentos em 

que deseja atingir um alvo no futuro e envolve diversas decisões independentes.  
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Pinto (2020) afirma que os riscos são inerentes à atividade humana e que, portanto, 

as ações executadas podem ter um ou mais acontecimentos capazes de impedir ou 

atrasar o cumprimento de uma meta ou de um prazo estabelecido pela empresa. É 

imprescindível que a organização planeje, identifique e gerencie os riscos, pois está 

exposta a uma quantidade significativa de incertezas. 

 

Os profissionais da Saúde e Segurança do Trabalho manifestaram o desejo de, antes 

de iniciar qualquer operação, elaborar um planejamento detalhado. Porém, 

reconheceram que essa prática não existe nas empresas. A diretriz da organização é 

fazer primeiro e aguardar os resultados depois. Para agravar essa falta de apoio por 

parte da gestão da organização, esses profissionais ainda têm que lidar diariamente 

com a instabilidade política e as incertezas do cenário mundial.  

 

Pinto (2020) explica que a Gestão de Riscos (GR) auxilia na tomada de decisões e 

antecipa-se a eventos, em um contexto nebuloso, fornecendo certa segurança ao gerir 

os potenciais eventos e seus impactos nos objetivos da organização. Por isso, é 

fundamental haver um planejamento. 

 

Os esforços principalmente das grandes organizações, em planejar sistemas 

produtivos de qualidade e com equipe multidisciplinar, aplica-se a todos os setores da 

empresa, exceto à área de Saúde e Segurança do Trabalho. A ABNT ISO 31000:2018 

assegura que o processo de gestão de riscos pode ser aplicado em diferentes níveis, 

como o estratégico e o operacional, programa, projeto e outras atividades. É 

importante considerar os objetivos pertinentes e seu alinhamento aos objetivos 

organizacionais.  

 

Esta pesquisa revelou que, juridicamente, há dupla interpretação das normas pelas 

empresas e que os profissionais da Saúde e Segurança do Trabalho se sentem em 

desconforto, uma vez que algumas empresas utilizam essas lacunas nas diretrizes 

para descumprir as determinações da legislação. Além disso, esses mesmos 

profissionais podem estar sujeitos a uma substituição, por desempenharem funções, 

com base nos preceitos da lei em especial, se as ações propostas, de alguma forma, 

atravancar o processo produtivo da empresa.  
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Freneda e Villatore (2005) alertam que as organizações devem cumprir a legislação 

e, se não o fizerem, estarão sujeitas às penalidades. A autoridade regional é a 

responsável por impor as penalidades cabíveis pelo descumprimento dos preceitos 

legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho.  

 

Santos (2020) reconhece que, aos poucos, os técnicos assumiram a posição de 

especialistas em evitar acidentes e os especialistas em contornar os riscos. 

Entretanto, os riscos são próprios dos processos produtivos e as atividades 

econômicas variam conforme a organização do processo de trabalho, o tipo de gestão, 

o nível tecnológico da empresa, o cumprimento da legislação e, até mesmo, os fatores 

culturais, que podem influenciar expressivamente os resultados da empresa. 

 
As empresas, em especial as grandes, são alvo da fiscalização. Em especial, o ramo 

da Construção Civil sofre contínuas fiscalizações por parte do Ministério do Trabalho. 

Já as empresas situadas na região metropolitana da cidade pouco são fiscalizadas. 

Quanto mais afastada, menor o número de fiscalizações. Mas essa prática revela uma 

forma de garantir o cumprimento da lei, tornando-se uma importante ferramenta para 

a Saúde e Segurança do Trabalho, pois os técnicos contam com essa Auditoria Fiscal, 

muitas vezes, para solucionar questões e demandas já apresentadas à Direção, as 

quais apenas são resolvidas a partir da auditoria realizada pela fiscalização. Ao final, 

os fiscais só confirmam o que já havia sido solicitado pelos técnicos à gestão.  

 

Moraes (2017) afirma que o gerenciamento empresarial da Segurança e Saúde no 

Trabalho faz-se necessário, pois sua falta pode implicar autuações por 

descumprimento da legislação de SST, pois em única vistoria de fiscalização do 

Ministério do Trabalho e Emprego a empresa que negligencia a proteção de seus 

trabalhadores pode responder com investimentos vultosos para a regularização de 

suas instalações (por exemplo, adequação de maquinários e elaboração de projetos 

técnicos etc.), bem como prejuízos sobre eventuais inquéritos ou ações civis públicas 

instauradas pelo Ministério Público do Trabalho. 

 

Constatou-se a falta de investimentos associados à elaboração do planejamento. 

Apesar disso, algumas empresas optam por utilizar ferramentas modernas e 

sofisticadas, considerando aquelas preconizadas pelas normas como ultrapassadas. 
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Contudo, para haver uma boa condição de trabalho, essas empresas realmente têm 

de estar dispostas a trabalhar dessa forma.  

 

Brasiliano (2016) observa que em um contexto geral a prática de gerenciar riscos de 

maneira estruturada no meio empresarial ainda está na iniciação, que as normas e os 

sistemas de gestão que trazem abordagens sobre o tema são relativamente jovens e 

que as ferramentas de identificação, análise e avaliação de riscos, ainda que 

parcialmente conhecidas, possuem diversos enfoques e contornos metodológicos 

distintos. Tais fatores podem contribuir para que lideranças e liderados não 

compreendam os riscos a que estão expostos nem  a maneira como isso está 

interferindo nas decisões. 

 

Além do planejamento, o processo de implantação é complexo e delicado, pois, se 

houver qualquer possibilidade de comprometimento no setor de Produção, ações, 

muitas vezes, necessárias e inevitáveis são postas de lado.  

 

A ABNT ISO 31000:2018 esclarece que o propósito dos planos de tratamento de 

riscos é especificar como as opções de tratamento escolhidas serão implementadas 

de maneira que os arranjos sejam compreendidos pelos envolvidos e o progresso em 

relação ao plano possa ser monitorado. Convém que o plano de tratamento identifique 

claramente a ordem em que o tratamento de riscos será implementado. 

 

A maior parte das empresas trabalha saúde e segurança de forma reativa. A visão 

estratégica da organização sobre a prevenção de acidentes e doenças ocorre de 

maneira reativa. Ou seja, ações investigativas só ocorrem meses após o fato ocorrer. 

Desse modo, o modelo estratégico reativo está direcionado mais à resolução de 

problemas e crises do que à busca de oportunidades, possuindo decisões 

segmentadas e sem articulação. No cenário planejado, a decisão antecede o 

planejamento para operar, projeta nos momentos em que deseja atingir um alvo no 

futuro e envolve diversas decisões independentes (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt, 

1976).  

 

A questão educacional foi constatada como de baixa qualidade; as metodologias de 

ensino nos meios educacionais não têm uma abordagem específica com foco em 
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gestão de riscos;  situações enfrentadas no início da carreira dos profissionais da 

Saúde e Segurança do Trabalho caracterizam-se pelas dificuldades dos profissionais 

quanto à inexperiência e à falta de orientação acadêmica; e os TSTs foram 

aprendendo na prática e no dia a dia com os casos.  

 

 

Rocha (2017) propõe que os TSTs desenvolvam abordagens e discussões sobre 

trabalho real, no sentido de organizar e desenvolver uma gestão de segurança eficaz, 

compartilhada com os trabalhadores, gestores e todo o sistema organizacional.  

 

O fator cultural tem ligação direta com a gestão de riscos. Hill e Dinsdale (2003, p. 13) 

salientam que o risco é uma função tanto da caracterização empírica de risco – 

geralmente, definido como o produto da probabilidade e da magnitude da ocorrência 

de algum evento – como dos contextos cultural, social e político que afetam as reações 

e percepções das pessoas diante de eventos incertos. 

 

Santos (2010) reconhece a importância da cultura organizacional na implementação 

da gestão de riscos, pois o modo de observar e trabalhar esse elemento pode evitar 

conflitos de interesses.  

 

Ávila (2014) alerta sobre a necessidade de as organizações terem um controle de 

gestão de riscos, visando aumentar a segurança da gestão nos níveis estratégico e 

tático, pois a cultura organizacional pode influenciar a maneira e forma de lidar com 

os riscos frequentes, para evitar prejuízos. 

 

A iniciativa da empresa de criar ferramentas valendo-se de treinamentos e 

qualificação, com vista a orientar os trabalhadores no ambiente das atividades, 

tornando mais seguro o chão de fábrica ou a linha de produção, precisa ser mis bem 

explorada pelas organizações.  

 

Programa desenvolvido para qualificar os trabalhadores e torná-los aptos a usar um 

cartão de treinamento para circular no ambiente de trabalho, garantindo a capacitação 

necessária para o desempenho das atividades, reduziu o número de acidentes nesta 

empresa. Assim, quanto menor o índice de acidentes na organização, maiores os 
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benefícios com a redução de impostos e tributos. Portanto, a prevenção é, 

seguramente, o melhor caminho para as organizações.  

 

Almeida e Jackson Filho (2007, p. 17) acrescentam que não há um remédio ou solução 

mágica para a situação da segurança no trabalho. É necessário começar a construção 

de um sistema que rompa de vez com o paradigma tradicional, considerando seus 

prejuízos em termos de inibição da prevenção, e estabeleça novos olhares para a 

Saúde e Segurança do Trabalho e a importância da gestão de risco nas organizações. 

 

Inserida no contexto da Saúde, Segurança do Trabalho, a Ergonomia chegou para 

interagir com homens, máquinas e equipamentos, trazer conforto ao trabalhador, 

prevenir doenças ocupacionais e realizar uma boa interação entre o ambiente de 

trabalho, as capacidades físicas e psicológicas do trabalhado e a eficiência do 

sistema.  

 

Nesse sentido, evidenciou-se o papel fundamental da Ergonomia nos resultados 

obtidos a partir desta pesquisa, quando se constatou a intervenção da equipe em 

situações em que o trabalhador se colocou em risco ao executar determinadas 

atividades e o diagnóstico, a análise e a interferência da Ergonomia propiciaram a 

solução do problema, poupando o trabalhador de sofrer danos ou lesões por executar 

atividades de modo incorreto.  

 

Mas, para que ações corretivas sejam aceitas e implementadas, faz-se necessário o 

estabelecimento de parcerias entre os demais setores. Ou seja, a ergonomia não 

trabalha sozinha; é preciso ir além e mostrar na prática os perigos e o risco a que 

aquele determinado trabalhador pode estar exposto e as consequências de tal 

exposição. Ademais, erroneamente, junto com a Ergonomia, existem os laudos, 

geralmente solicitados por gestores organizacionais.  

 

Contudo, a Ergonomia não se resume a laudo. A análise ergonômica ultrapassa os 

limites de um laudo, na medida em que envolve todo um processo. Algumas empresas 

executam atividades ocupacionais com fatores de riscos altíssimos, exigindo uma 

análise ergonômica detalhada e a elaboração de um planejamento com vistas a criar 

um programa padronizado por área com foco na prevenção da gestão de risco. Além 
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disso, a avaliação e o controle dos fatores de risco resultam na elaboração do 

mapeamento de risco e estabelece parcerias com os demais setores no sentido de 

desenvolver indicadores e implementar ferramentas para conduzir os processos de 

gestão de risco na organização. 

 

Freitas e Minette (2014) defendem que a Ergonomia contribui significativamente para 

a análise de postos de trabalhos, evitando métodos impróprios e a execução das 

tarefas, além de facilitar a adequação ergonômica dos trabalhadores com sua 

produtividade.  

 

Vieira (1996. p. 282) percebe na Ergonomia a preocupação com a saúde mental do 

trabalhador e suas tarefas, bem como a necessidade de se projetar tarefas amplas e 

interessantes e com desafios que o estimulem a pensar, a ser criativo.  

 

Fialho (1997) reconhece que o campo de atuação da Ergonomia contempla a situação 

de trabalho. A análise da atividade do homem no trabalho não pode ser realizada 

independentemente do contexto no qual ela é exercida. Ela é feita com base nas 

características do trabalhador, da empresa, com seus objetivos, meios de trabalho e 

tarefas executadas, e no modo como cada um desses elementos influencia e é 

influenciado.  

 

A comunicação é um ponto fundamental no processo de gestão de risco. A forma de 

abordagem de uma ação ou situação pode determinar o fracasso ou sucesso de uma 

operação. Ou seja, não basta apontar as probabilidades e os caminhos; é preciso 

informar as opções e as consequências de determinadas decisões.  

 

A realização de um processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de 

práticas, procedimentos e políticas às atividades de comunicação e consulta, pois 

estabelece o escopo, o contexto e critério, a avaliação, o tratamento, o monitoramento, 

a análise crítica, o registro e o relato de riscos (ABNT, 2018). 

 
Sobre o objetivo de identificar como as técnicas de avaliação de riscos 

preconizadas pela ABNT NBR ISO 31000:2018 são utilizadas pela área de 

Segurança e Saúde Ocupacional, os resultados indicam, novamente, uma formação 
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deficitária, em que o conhecimento das técnicas e normas ocorre à medida que 

situações vão sendo vivenciadas. As instituições de ensino não fazem referência às 

técnicas de avaliação de risco em cursos, grade curricular ou qualquer projeto político 

pedagógico.  

 

Os TSTs buscam conhecimento por meio de estudos autônomos, troca de 

informações entre colegas de trabalho e experiência em campo. Além disso, pouco se 

conhece sobre mobilizar discussões e encontros para debates relativos à gestão de 

riscos. Cicco (2018) aponta que as técnicas de análise possibilitam apresentar os 

níveis de risco pela combinação de dois elementos: consequências e probabilidade. 

A relação entre eles depende de muitos fatores, que, por sua vez, retratam a exata 

natureza do risco e a forma como ele é percebido. 

 

Os resultados indicaram a existência de técnicas de avaliação de risco, como check-

list, além de outras mais complexas, como Occupational Repetitive Actions (OCRA), 

Methodstime Measurement (MTM) e a ferramenta Ergonomic Assessment Worksheet 

(EAWS). Citam-se, ainda, a matriz de SWOT e a 5w2h. A maioria dessas ferramentas 

é utilizada pelo setor de Ergonomia.  

 

Sieminkoski (2017) afirma que a seleção e a aplicação de técnicas sistemáticas para 

o processo de avaliação de riscos podem propiciar o planejamento das atividades, 

contribuindo para que ocorra a devida adequação entre os fatores. 

 

Segundo Galante (2015), uma ferramenta utilizada na avaliação de risco qualitativa 

se aplica como forma preliminar a outros métodos de análise e avaliação.  

 

A ferramenta mais utilizada neste contexto qualitativo é a APR. O fator humano 

também é uma ferramenta importante a ser explorada. Ela usa os sentidos, a 

observação, a sensibilidade e o saber ouvir para identificar situações que podem 

resultar em risco. Seu emprego foi constatado na pesquisa. Outra forma consiste em 

recorrer a fontes de conhecimento, como o Código de Trânsito Brasileiro, normas e 

leis. Então os TSTs se utilizam de diversas ferramentas.  
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Averiguou-se, também, o poder do convencimento. Um bom interlocutor tem 

condições de atrair a atenção das pessoas e sua confiança. Para tanto, faz-se 

necessário usar bem as palavras e estudos contínuos, principalmente se considerar 

que grande parte dos problemas das empresas chama-se “comunicação”.  

 

De acordo com a ABNT NBR ISO 31000:2018, a comunicação deve estimular a 

compreensão e percepção do risco. De outro lado, a consulta envolve obter retorno e 

informação para auxiliar a tomada de decisão. Para tal, é imprescindível que o ocorra 

gerenciamento estreito entre ambas, facilitando a troca de informações factuais, 

propícias, adequadas, precisas e compreensíveis (ABNT, 2018). 

 

É preciso avaliar o risco a distância com base na percepção e nas informações 

repassadas por um técnico em campo. Cabe ao especialista analisar, avaliar e 

reconhecer os riscos envolvidos em determinada operação. Após a avaliação, os 

resultados e suas implicações podem gerar intervenções. Considerando as diversas 

regiões de atuação com clientes nas cidades de Belém, Manaus, Ceará, Pedro 

Leopoldo, Matozinhos, Arcos e Florianópolis, dentre outras, constatou-se que o risco 

pode surgir em qualquer dessas atividades. Executadas com um grande número de 

trabalhadores, reflete uma conjuntura em que a experiência do especialista pode ser 

decisiva.  

 

Ruppenthal (2013) explica que analisar e quantificar riscos representam uma tarefa 

árdua e incerta, até mesmo para especialistas.  

 

Brasil (2012) preceitua que a análise quantitativa integral pode nem sempre ser 

passível de execução, devido à escassez de informações sobre o processo, sistema 

ou atividade em execução quanto à ausência de dados e à intervenção dos fatores 

humanos, dentre outros, ou ao fato de a aplicação da análise quantitativa não ser 

adequada. Dessa forma, a classificação comparativa semiquantitativa ou qualitativa 

de riscos realizada por especialistas experientes em suas áreas de atuação pode ser 

eficaz.  

 

Apurou-se a pouca adesão de diretores, presidentes e líderes aos processos de 

capacitação e ou integração promovidos na organização. Apenas uma situação foi 
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descrita envolvendo a participação dos líderes nos processos de capacitação. Vários 

diretores integram o treinamento quando convocados, exceto o presidente, que 

participa em nível mais elevado. Para os demais trabalhadores, a equipe de 

Ergonomia identificou uma forma de abordagem trabalhando o conceito: capacitá-los 

para repassar informações realmente importantes, e não ressaltar grandiosidade 

naquilo que não é importante.  

 

Shi, Peng, Liu, Zhong (2008) explicam que o treinamento técnico para funcionários do 

chão de fábrica é um fator importante para que se consiga contribuir com o 

desenvolvimento e a manutenção de um sistema de gestão de risco. 

 

Os resultados da estatística descritiva da etapa de avaliação de riscos apontam como 

maior média o indicador AVR_1, que utiliza a avaliação de riscos sempre para apoiar 

decisões. Já a menor média foi a variável AVR_3, que aborda a avaliação de riscos 

conduzindo para não se fazer nada em relação ao risco analisado.  

 

Para Santos, Santos, Alsina e Monteiro (2018), a importância de se fazer uma 

avaliação de riscos reside na preocupação em evitar acidentes de trabalho ou 

doenças ocupacionais que possam afetar a produtividade da empresa, 

proporcionando mais segurança, saúde e conforto para os trabalhadores. 

 

No que concerne ao objetivo de identificar as competências desenvolvidas 

pelos avaliadores nas etapas de identificação, análise e avaliação de riscos, 

apurou-se que existe competência para fazer o serviço. Há competência para saber 

fazer e dar ideias sobre diversos tipos de atividades. As competências foram 

desenvolvidas a partir dos erros e acertos oriundos das experiências no dia a dia, do 

empoderamento atuando em cargo de gestão, empresário ou empreendedor e das 

competências legais oriundas de cursos de segurança.  

 

Competências adquiridas por meio da atuação em áreas diferentes são fundamentais 

diante dos novos desafios e dos novos cenários de trabalho. Contudo, a busca é 

necessária à continuidade desse desenvolvimento, por meio de estudos contínuos. 
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Oliveira, Oliveira e Almeida (2010) reconhecem que o desenvolvimento de 

competências nos trabalhadores para torná-los mais produtivos e criativos incide, 

basicamente, em investir em treinamentos técnicos e comportamentais.  

 

Segundo Ávila (2014), é necessário que os profissionais envolvidos no processo de 

gestão de riscos tenham conhecimento e competências sobre o assunto. Essa 

deficiência pode dificultar o processo de implantação e o desenvolvimento de ações 

para a divulgar o processo de implantação do gerenciamento de riscos de forma 

adequada nas empresas. 

 

No que tange ao objetivo de identificar as ações de controle de riscos 

implementadas, constatou-se que na hierarquia de controle de risco da National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) a pirâmide invertida predomina 

na área de Saúde e Segurança do Trabalho, sendo difícil reverter esse cenário, 

principalmente pelo fato de o ser humano priorizar sempre o mais fácil. Cabe ao gestor 

e responsáveis zelar para que o trabalhador receba os equipamentos de segurança 

(EPI) necessários à execução de suas atividades, com a finalidade de eliminar o risco. 

Nem sempre o custo desses insumos é de alto.  

 

A pirâmide poderia ser uma boa ferramenta para auxiliar os profissionais da área de 

Saúde e Segurança no processo de gestão de riscos. Mas, em função da pressão dos 

empresários e do governo (E-social) na área de Saúde e Segurança, essa 

possibilidade torna-se escassa  dia a dia.  

 

Com respaldo na NIOSH (2015), tem-se que a proposta da hierarquia da pirâmide é 

expor que os mecanismos de controle na parte superior são potencialmente mais 

eficazes do que aqueles da parte inferior. A expectativa ao seguir essa hierarquia está 

na a implementação de sistemas particularmente mais seguros, em que o risco de 

doença ou lesão serão  consideravelmente reduzidos (NIOSH, 2015). 

 

Uma situação adversa ao controle é o fato de se trabalhar no cliente. A operação 

ocorre no ambiente do cliente, em que as situações de risco são intrínsecas ao local. 

Nesses casos, a primeira medida é proteger o trabalhador, providenciando de 

imediato o fornecimento do EPI. A estatística descritiva confirmou que na dimensão 
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“tratamento de riscos ocupacionais” o indicador TR_7 apresentou como maior média 

a priorização do uso de equipamentos de proteção individual para se tratar riscos. A 

menor média foi apontada no indicador TR_2, que cita a opção por assumir o risco 

ocupacional de maneira a perseguir uma oportunidade. 

 

De acordo com o controle de risco da NIOSH (2015), controles administrativos e EPI, 

frequentemente utilizados em processos existentes onde os perigos não são 

particularmente bem controlados, podem representar baixo custo relativo, mas no 

longo prazo podem ficar onerosos, além de se mostrarem menos eficazes do que 

outras medidas. No caso da Ergonomia, não se utiliza EPI, pois apenas se controla o 

risco nesse setor. Eliminar configura uma situação rara e, geralmente, pontual. 

 

Constatou-se a inserção da automação nas grandes indústrias, assim como a 

utilização de robôs para executar serviços automotivos extremamente minuciosos. A 

montadora Fiat Chrysler Automóveis (FCA) adotou o uso de equipamento direcionado 

a área de Ergonomia que incorpora tecnologia do exoesqueleto ao processo 

produtivo. Tal recurso ajuda o operador a executar tarefas repetitivas e de difícil 

acesso, eliminando completamente o risco ergonômico da atividade e aumentando a 

qualidade e produtividade da organização.  

 

Russo et al. investigaram os resultados concernentes à implementação do 

exoesqueleto na América Latina (indústria da Fiat em Betim-MG), tendo constatado 

resultados positivos para os operários. Segundos eles, a adaptação é alcançada em 

curto período de tempo, o que diminui dores lombares e permite que o trabalhador 

não se sinta esgotado ao final do dia. Apesar de ser um dispositivo ainda em evolução, 

nota-se que o uso do traje robótico permite melhorias na ergonomia dos funcionários 

e, assim, aumento da produtividade da fábrica. 

 

A execução de atividades e ou operações fora das determinações das normas ABNT 

é uma realidade no cotidiano da área de Saúde Segurança do Trabalho. Muitas vezes, 

o cliente solicita procedimentos completamente fora dos padrões, apegando-se às 

lacunas das leis, para impor a situação e insistir na execução, mesmo ciente dos riscos 

e perigos a que podem incorrer em tal condição, já informada aos gestores e 

responsáveis. Nesse contexto, a capacidade de análise de risco dos técnicos vai 
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sendo testada em função da vontade do cliente de determinar atividades sem o 

balizamento do pessoal da Segurança do Trabalho.  

 

Para Ruppenthal (2013), é totalmente possível gerenciar e controlar os riscos de 

maneira a reduzir as lesões, incapacidades, mortes e danos materiais para níveis 

mínimos aceitáveis. 

 

Situações positivas, em que as empresas têm se empenhado em minimizar os riscos 

e melhorar as condições de vida do trabalhador, contratando os TSTs para realizar 

intervenções no interesse da organização em solucionar os problemas, foram 

constatadas. Para tanto, fez-se necessário a participação dos gestores, donos do 

negócio e clientes de forma efetiva nos processos. Contudo, algumas empresas estão 

distantes de aplicar essa metodologia, pensando somente na legislação e nos custos. 

Por isso, muitas vezes acabam, negligenciando totalmente o trabalhador e as 

diretrizes estabelecidas pela lei.  

 

Pinto (2012) explica que, quando uma empresa se propõe a pautar-se por um foco 

específico de grandes mudanças, como uma Gestão de Riscos, relevam-se situações 

antes parcialmente desconsideradas, como, conflitos de natureza pessoal, 

comunicação equivocada e falta de liderança. Contudo, isso promove mudanças na 

postura e na forma de pensar, o que gera um sentimento geral de equipe, um trabalho 

de todos. Ou seja, as pessoas são ambivalentes com relação ao risco e nem sempre 

racionais em sua maneira de avaliá-lo ou de lidar com ele. 

 

A Ergonomia faz o controle das atividades da planta. Se houver necessidade, aciona 

outras áreas envolvidas e, a partir da situação da operação, desenvolve estudos para 

minimizar os riscos, mas sempre buscando avaliar os impactos no setor de produção. 

Também, identificaram-se atividades rigorosamente regulamentadas pela NR36, que 

faz o controle de rodízio e pausas, as quais qualquer situação diferente afeta toda a 

planta e o conjunto de atividades. Motta (2009) identificou em seus estudos sobre o 

sistema de trabalho pausas de cinco a dez minutos a cada hora de trabalho, mesmo 

que o operador esteja motivado para continuar trabalhando, devendo esse tempo ser 

monitorado de acordo com as determinações da equipe de ergonomia.  
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Kroemer e Grandjean (2005) apontam que os indivíduos precisam trabalhar em 

sistema de rodízio, turnos diversificados ou, mesmo, plantões. É importante observar 

que todo o organismo precisa de cerca de quatro a cinco dias para que seu ritmo 

biológico se adapte em função dos turnos, plantões e/ou rodízios. 

 
Quanto ao objetivo de identificar as facilidades e dificuldades associadas ao uso 

e aplicação dos elementos da gestão de riscos, evidenciou-se a falta de 

preocupação do brasileiro em antecipar cenários e atuar com planejamento, tornando-

se um dificultador para a área de Saúde e Segurança do Trabalho. 

 

Do ponto de vista financeiro, ainda falta muito a ser desenvolvido quando se trata de 

investimentos com foco na aplicação de elementos de gestão de riscos. Sobre analisar 

o impacto direto em uma medida de prevenção, os profissionais de SST são 

especialistas. Mas fazer esse cálculo projetado para um período de um a cinco anos 

e detalhar essa projeção, informando ao empresário seus ganhos, isso ainda depende 

de muito estudo por parte da área de Segurança do Trabalho. É necessário aprimorar 

no sentido de vender mais que segurança e, sim, um pacote de benefícios financeiros 

e sociais, saúde e sustentabilidade. 

 

Tacini (2015) esclarece que o planejamento por cenários contribui para o 

gerenciamento de risco de estratégia, na medida em que isso torna o processo de 

decisão mais qualificado, por considerar alternativas de futuros diferentes; para uma 

percepção mais clara de risco inerente às decisões tomadas, ao organizar e delimitar 

as incertezas do ambiente de negócios; e para beneficiar a alta administração, pela 

antecipação a possíveis variações significativas no ambiente de negócios.  

 

Seif (2008) argumenta que os sistemas de gestão de riscos adotados deveriam 

agregar valor às organizações ao antecipar eventos que podem afetar sua viabilidade 

de longo prazo, possibilitar a criação de mecanismos que permitam a elas reagir 

rapidamente a perdas e incidentes e, ainda, identificar novas oportunidades de 

negócio.  

 

Aspectos relativos à falta de conhecimento dos empresários sobre a legislação que 

trata da aposentadoria (Súmula 36) determinam as diretrizes de ruídos e a 
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aposentadoria especial. Cerca de 70% dos empresários não têm ciência das 

circunstâncias e penalidades prescritas por essa lei. O funcionário, ao acionar o INSS 

para solicitar a aposentadoria, acaba desencadeando um processo de fiscalização 

retroativo. As apurações implicam o desembolso financeiro determinado pelo órgão 

fiscalizador. Outro aspecto referente à legislação refere-se ao fator acidentário 

previdenciário, desconhecido pelo trabalhador e pelos TSTs, também desembolsado 

pelas empresas. Essa informação não é disseminada no meio da área de Saúde e 

Segurança, mas é de conhecimento do empresário, do Departamento de Recursos 

Humanos, ou Departamento de Pessoal. Apesar de não ser um assunto de 

responsabilidade da segurança, está indiretamente relacionado aos acidentes 

ocorridos no setor.  

 

O Ministério da  Previdência Social publica a lista do FAP por empresa. Esse fator, 

numa visão resumida, é calculado com base em: benefícios concedidos (frequência), 

duração deles (gravidade) e valor da renda mensal do benefício (custo) de cada 

acidente do trabalho sofrido pelos segurados de cada empresa. A empresa que 

reduzir a ocorrência de sinistros terá, em face de sua evolução na proteção da saúde 

de seus segurados, um FAP menor que a  unidade (FAP < 1), pagando, portanto, sua 

contribuição ao SAT com uma menor alíquota (Oliveira, 2020). 

 

A sobrecarga ocasionada pela alta demanda dos profissionais da área de Saúde e 

Segurança do Trabalho em função de situações com necessidade de intervenções, 

como, campanhas, reavaliações e monitoramento contínuo, gera o desgaste da 

equipe. A área de Medicina do Trabalho sofre o mesmo dilema com os processos 

complexos que chegam ao setor. Ou seja, a própria concepção da empresa cria uma 

dificuldade muito grande para fazer essa gestão em função da dinâmica diversificada.  

 

Quanto às facilidades, identificou-se a utilização do Ministério Público e ou Ministério 

da Economia como recurso para ter as reivindicações perante os gestores da empresa 

concedidas. Os TSTs aprenderam a contar com esse facilitador para a solução de 

problemas nas organizações. Outro aspecto mencionado é o papel do cliente. Se ele 

determinar, a empresa vai cumprir. Então, esse também se tornou um forte aliado da 

área de Segurança do Trabalho na consecução de seus objetivos. 
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A análise estatística descritiva mostrou na dimensão ”identificação de riscos” que o 

indicador de média mais alta foi IDR_5, que questiona se “causas e eventos” são 

considerados na referida etapa. Chama a atenção o fato de a menor média dentre as 

variáveis da referida dimensão ser do indicador IDR_2, que aborda a utilização de 

técnicas adequadas para identificar riscos, conforme a ABNT ISO/IEC 31010. (ABNT, 

2018).  

 
Concernente ao objetivo que trata do modo como ocorrem o processo de 

tomada de decisão e as etapas do processo de avaliação de riscos, detectou-se 

que a tomada de decisão ocorre dos procedimentos de fiscalização e cobrança da 

diretoria em caso de acidentes e não envolve a área de Saúde e Segurança do 

Trabalho nem o SESMT. Essas decisões podem custar caro em relação à vida dos 

trabalhadores e à submissão desse trabalhador por medo de ações punitivas. 

Verificou-se que a tomada de decisão está completamente fora dos preceitos das 

normas e em desacordo com a Saúde e Segurança do Trabalho e quer, ao ter 

conhecimento de medidas de controle, vai contra tudo o que deveria ser, podendo, 

inclusive, afirmar que segurança não é um valor para os gestores. 

 

A ABNT NBR ISO 31000, de 2018, preconiza que o processo de gestão de riscos deve 

fazer parte da gestão e da tomada de decisão nos diversos níveis da organização. É 

importante que a natureza dinâmica e variável do comportamento humano e cultural 

seja considerada. 

 

A área de Saúde e Segurança do Trabalho lida também com empresas familiares com 

pouca ou nenhuma preocupação com situações de risco impostas ao trabalhador. Isso 

evidencia a falta de uma gestão efetiva nesse tipo de empresa. Ressalta-se que uma 

tomada de decisão incorreta pode resultar na exposição negativa da empresa na 

mídia, prejudicando consideravelmente sua imagem nos cenários regional, estadual e 

nacional.  

 

Portanto, a tomada de decisão deve estar pautada em uma referência técnica. 

Todavia, decisões tomadas com base em crença e gênero ocorrem com muita 

frequência e nem sempre acabam de modo positivo para as empresas. Existem 

decisões que são tomadas com base no desconhecido, situações que não puderam 
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ser previstas ou planejadas, mas são necessárias e não podem esperar. Exemplifica-

se com a pandemia covid-19, quando não houve tempo de preparação, mas sim uma 

reação para conter uma situação grave envolvendo mortes em alta escala.  

 

Simon (1987) acredita que no mundo real os gestores tomam suas decisões de forma 

intuitiva, o que os impede de lembrar como a decisão foi obtida. Tal fato se deve à 

experiência, o que resulta na reintegração de padrões mentais guardados na memória 

de longo prazo dos decisores. A busca por resultados mais assertivos de uma decisão 

requer a necessidade de transpor tais obstáculos retratados, por vezes, pelo pouco 

conhecimento de informações disponíveis ou pela dificuldade do devido 

entendimento. Além do mais, essas barreiras estão permeadas de aspectos 

cognitivos, como, heurísticas e vieses (Kahneman; Tversky, 1979). 

 

A tomada de decisão incremental pode ser exemplificada com a troca de peças de 

uma máquina, resultando em mais de trezentas horas de acréscimo à vida útil de 

determinado equipamento. Ou seja, na área de Saúde e Segurança do Trabalho, 

monitora-se essa eficácia e, se não houver êxito, providencia-se a substituição. A 

tomada de decisão em uma situação não planejada que está em risco requer que se 

decida rapidamente, para evitar algo pior.  

 

Atividades são executadas em desacordo com as normas e o aval da área de 

Segurança do Trabalho. Em várias empresas, identificou-se a prática irregular de 

operações, muitas vezes, gerando situações de risco. Ou seja, mesmo cientes do 

risco proporcionado pela execução de uma atividade de forma indevida, continua se 

decidindo por permanecer nessa prática.  

 

É, realmente, uma questão de compreender a cultura de segurança como um valor. 

Ademais, em decisões de saídas de processo verificam-se situações em que 

determinados setores integrantes do processo têm responsabilidade no êxito da 

operação. Daí a necessidade de promover a total integração entre setores. Os riscos 

relacionados à Saúde e Segurança Ocupacional apoiam-se em requisitos legais ou 

normativos e possuem conceitos definidos pelos órgãos que tratam o assunto 

(Portaria 3.214, 1978). 
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O conflito entre gestores, muitas vezes, agravados em função da disputa de poder 

afeta de modo significativo as operações, podendo resultar em ocorrências graves, 

capazes de causar danos à vida do trabalhador. Uma tomada de decisão errada e 

baseada em emoções causa prejuízos incontáveis para a empresa, a área de Saúde 

e Segurança e a sociedade. Nesse sentido, o melhor caminho para o gerenciamento 

de riscos é a “prevenção”. 

 

Silva (2013) sustenta que são poucos os gestores que estão efetivamente preparados 

para tomar decisões baseadas em metodologias formais e que decisões tomadas por 

um indivíduo ou um grupo de decisores com base em intuições, preferências e valores 

podem conduzir a equívocos.  

 

O processo de gestão de riscos adota uma sistematização de regras e métodos que 

auxilia as organizações no processo decisório, reduzindo as incertezas e reforçando 

de forma positiva a qualidade das decisões (Silva, 2013). A necessidade de cuidados 

se torna ainda maior para evitar seguir com atividades e ou operações sem um estudo 

aprofundado. Seguir dessa forma pode resultar em consequências catastróficas para 

a organização. 

 
No que tange ao objetivo de identificar o impacto do processo de avaliação de 

riscos nas ações de conscientização de riscos e medidas de prevenção 

repassadas aos trabalhadores, apontou-se a necessidade de melhorar a articulação 

entre o trabalhador e a área de Segurança do Trabalho e a disseminação do 

planejamento na organização.  

 

Os TSTs sentem grande dificuldade para manter os trabalhadores em sala de aula, 

em especial os líderes. No entanto, evidenciou-se um modelo diferenciado de gestão, 

o qual envolve profissionais com cargo de liderança e os elegem como “cipistas”, 

facilitando as articulações com a área de Saúde e Segurança do Trabalho e os TSTs, 

na busca de solução de problemas e de uma gestão de riscos, para mitigar situações 

na empresa.  

 

Contar com cargos de liderança na CIPA é uma solução inovadora. Ademais, para 

desenvolver a “percepção de risco” do trabalhador, é fundamental conscientizá-lo dos 
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riscos e de suas implicações na execução de tarefas. Há que se considerar também 

que ninguém conhece mais o chão de fábrica que esse trabalhador, podendo, assim, 

gerar uma troca de experiência e conhecimento entre as pessoas envolvidas na 

gestão de risco e as medidas de prevenção. E, ainda, a depender da situação, muitas 

vezes, esse trabalhador pode contribuir para amenizar determinadas situações e 

evitar acidentes sem gerar custo, mas apenas mudanças pontuais nos processos.  

 

Conforme salientam Ferreira, Souza, Ribeiro, Galdino e Ricci, (2012), a Segurança no 

Trabalho interessa às empresas e à sociedade em geral. Além dos sofrimentos 

vivenciados pelo trabalhador e seus familiares, há custos que envolvem o tratamento 

e a reabilitação do acidentado afastado, ocasionando despesas ao sistema 

previdenciário, que passa a remunerar o segurado por meio de benefícios custeados 

por empresas e trabalhadores (Domingos, 2014). 

 

Saúde e segurança ocupacional têm se tornado algo de significativa relevância, 

passando do nível de cumprimento de obrigações legais para, atualmente, ser 

considerado uma questão de responsabilidade social empresarial, afetando a imagem 

e a atratividade no mercado de investidores, refletindo um contexto que transpõe as 

divisas das organizações. Nosso país permanece entre aqueles com maiores 

ocorrências de acidentes de trabalho, apesar de as práticas de saúde e segurança do 

trabalho estarem vivenciando um processo de melhoria, devido à sustentação por leis 

e normas que visam a seu cumprimento e ordenamento. No entanto, os indicadores 

demonstram números preocupantes no que tange à grande quantidade de acidentes 

apontados (Domingos, 2014). 

 

A falta de um sistema educacional eficaz e a presença de profissionais em busca 

apenas da diplomação e dos recursos financeiros oriundos dessa formação deixam a 

desejar quanto à qualidade dos TSTs atuando no mercado de trabalho. Essa baixa 

qualidade dos cursos reflete no mundo empresarial, em que profissionais chegam com 

pouquíssimo conhecimento e, muitas vezes, assumem cargos de liderança sem 

nenhuma experiência. Agravando esse cenário, os cursos de “EAD” têm pouca 

capacidade de qualificar esses novos especialistas, também deixando a desejar. 

Fornecem uma formação superficial e abastecem o mercado de profissionais que não 

estão aptos nem possuem experiência para enfrentar a área de Saúde e Segurança 
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do Trabalho. Ademais, essa modalidade de ensino requer extrema disciplina, 

dedicação e empenho. 

 
Os trabalhos da Medicina e da Ergonomia envolvem um processo de conscientização 

dos trabalhadores quando lidam com casos emblemáticos de problemas de saúde 

apresentados pelo trabalhador, em que relacionam doenças, informam sintomas e os 

ligam às atividades desenvolvidas na empresa. O uso correto de EPI pode evitar um 

dano maior à saúde do funcionário caracterizando-se como uma situação que compõe 

o dia a dia da área de Segurança do Trabalho.  

 

Vieira de Melo (2011) adverte que os trabalhadores precisam se conscientizar da 

finalidade e uso do EPI. Por isso, é importante, antes de fornecer o EPI ao trabalhador, 

desenvolver formas de conscientização e sensibilização sobre a finalidade e 

vantagens do uso correto destes materiais, enfatizando aspectos técnicos, 

educacionais e psicológicos.  

 

A Ergonomia também tem o papel de tranquilizar as lideranças quanto à capacidade 

que o trabalhador da área de Produção tem de realizar as atividades sem incorrer em 

risco, pois, muitas vezes, o líder é inexperiente e inseguro para manter o trabalhador 

naquela função.  

 

Segundo Freneda e Villatore (2005), o papel da Ergonomia não é apenas zelar pelo 

cumprimento legal, mas também promover a conscientização e o comprometimento 

empresarial e de todos os seus empregados, bem como da sociedade como um todo, 

vez que o motivo de tantas preocupações e precauções é a saúde do trabalhador.  

 

A Ergonomia é, claramente, uma questão de manutenção da dignidade da pessoa, 

haja vista que, ao garantir um ambiente laboral e ergonomicamente mais correto, 

estará disponibilizando um trabalho mais digno. Acrescenta-se que, em havendo 

melhores condições, inclusive o empresário será beneficiado, pois certamente arcará 

com menos problemas na questão de saúde e também na Justiça do 

Trabalho.(Freneda & Villatore, 2005). 
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A Tabela 43 apresenta os resultados sobre a verificação das hipóteses definidas no 

estudo.  

 

Tabela 46 
Verificação das hipóteses Ho e H1 

HIPÓTESE Resultado de verificação das hipóteses 

Ho: O processo de gestão de riscos 
ocupacionais não influencia a tomada de 
decisão. 

☐ Aceita 

☒ Não aceita 

Conforme Cohen (1988), valores de 
R2 superiores a 26% demonstram 
efeitos grandes. O modelo estrutural 
indicou valores acima deste 
parâmetro. 

H1: O processo de gestão de riscos 
ocupacionais influencia a tomada de 
decisão. 

☒ Aceita 

☐ Não aceita 

Fonte: Resultado da pesquisa (2021) 

 
A hipótese Ho foi descartada, já que o estudo estatístico demonstrou que o processo 

de gestão de riscos exerce significativa influência na tomada de decisão, com base 

nos critérios descritos nos resultados da etapa quantitativa. A hipótese H1 foi aceita, 

pois o teste de qualidade do modelo estrutural indicou valores de R2 superiores a 

26%.  
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5. Considerações finais  

 

O objetivo geral desta pesquisa, que consistiu em identificar a influência do processo 

de gestão de riscos com base nos princípios da ABNT NBR ISO 31000:2018 na 

tomada de decisão em segurança e saúde ocupacional, foi devidamente comprovado.  

 

A abordagem quantitativa permitiu verificar as variáveis latentes e sua prevalência e 

a significativa influência que o processo exerce na tomada de decisão. Todos os 

critérios necessários aplicáveis demonstraram valores acima daqueles recomendados 

pelos autores, validando o modelo de mensuração e o modelo estrutural proposto no 

estudo. Esta etapa possibilitou visualizar a consistência do referencial teórico adotado 

– mais precisamente, os elementos constituídos pela ISO 31000. 

 

A abordagem qualitativa, que pretendeu responder aos objetivos específicos, revelou 

diversas questões relevantes que interferem positivamente e/ou negativamente no 

desempenho da SST. Esta fase da pesquisa possibilitou identificar fatores que 

contribuem significativamente para os altos índices de acidentes no Brasil. Apurou-se, 

também, que a Ergonomia tem contribuído de forma relevante para mitigar os 

acidentes e minimizar o sofrimento dos trabalhadores na linha de produção. Mas as 

mazelas vivenciadas pelos profissionais da SST são muitas e contínuas, pois 

enfrentam em seu cotidiano dificuldades extremas, as quais, muitas vezes, podem 

levar a perdas irreparáveis, como a morte de um profissional, ou, até mesmo, a uma 

perda auditiva, como relatado no estudo.  

 

Assim, pode-se afirmar, com base nos resultados desta abordagem, que é desafiador 

atuar no campo da prevenção em SST, considerando os fatores que dificultam a 

elaboração e implementação de uma gestão de riscos eficaz, passando pela aplicação 

de técnicas adequadas de avaliação de riscos, formação dos especialistas, 

competências, controles efetivos, interferência das crenças, culturas e disputas de 

poder, dentre outros fatores associados à gestão de riscos ocupacionais.  

 

De outro lado, verificou-se, mesmo que pontualmente, a existência de organizações 

que investem e valorizam a gestão de riscos de riscos de SSO. 
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Quanto à realização de pesquisas futuras sugere-se: a) Ampliação e promoção de 

mais encontros para discutir sobre princípios, orientações e ações possíveis sobre a 

gestão de riscos nas organizações; b) Realização de estudos voltados para o 

desenvolvimento de competências na gestão de riscos organizacionais; c) Realização 

de estudos voltados para a viabilidade econômica quanto à implementação de 

controles de riscos ocupacionais baseados na hierarquia de riscos da NIOSH; d) 

Realização de estudos fenomenológicos voltados para a interpretação de fatores 

inibidores de implementação de gestão de riscos nas organizações; e) Realização de 

estudos andragógicos focados no desenvolvimento da conscientização e percepção 

de riscos por parte de gestores e, principalmente, dos trabalhadores; f) A importância 

de estudos com foco em resiliência organizacional, ou seja, aprofundar no contexto 

que envolve o tempo de resposta e recuperação das organizações em situações de 

emergência para fins de continuidade de negócio. 

 

Um aspecto importante foram as limitações na abordagem quantitativa, por intermédio 

da aplicação do teste de Harman (one fator test) diagnosticou-se o Common Method 

Bias, ou seja, um viés dos coeficientes estruturais (relação entre as variáveis latentes), 

que pese tal método ser criticado por autores como Guide & Ketokivi (2015) pelo fato 

de não testar e controlar o viés do método, ainda assim é um método relevante, e por 

último, o modelo estrutural utilizado necessita de ajustes, acredita-se com base nos 

resultados que alguns construtos podem ser reflexivos ao invés de formativos. 

 

Em relação às considerações gerenciais identificou-se diante de todos os aspectos 

pesquisados, que uma Gestão de Riscos consistente baseada nos princípios da ABNT 

NBR ISO 31000:2018 precisa ser mais explorada no sentido de auxiliar os gestores e 

a área de Saúde e Segurança do Trabalho na tomada de decisões, haja vista que a 

eficácia da gestão de riscos envolve todas as atividades da organização, incluindo a 

tomada de decisão, e requer apoio, em especial, da hierarquia máxima da empresa 

(Direção, Presidência, Proprietários).  

 

Esta dissertação buscou contribuir para maior compreensão e divulgação, tanto no 

meio gerencial como no acadêmico, da influência da tomada de decisão em 

segurança e saúde ocupacional de acordo com a ABNT NBR ISO 31000:2018. 

Destaca-se enquanto contribuição gerencial o modelo de gestão de riscos 
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desenvolvido,  onde os resultados estatísticos demonstraram resultados significativos. 

 

No contexto gerencial o estudo mostra que a gestão estratégica baseada em riscos 

se apresenta em processo de evolução, observa-se  a necessidade de inserção de 

práticas do nível estratégico até o operacional. Não se percebe a adoção de princípios 

e estrutura de gestão de riscos, neste ponto a pesquisa contribui por meio do resultado 

da análise de conteúdo a importância da adoção de práticas gerenciais que 

correlacionam os objetivos estratégicos com as incertezas que possam impedir que a 

organização atinja seus objetivos. 

 

O estudo exprime a importância do planejamento para as atividades operacionais e, 

como sua inexistência interfere no controle de riscos e na exposição de trabalhadores. 

A pesquisa contribuiu para tornar compreensível como riscos emergem quando não 

há organização e controle, esta questão deixa claro como as empresas se expõem à 

manifestação de eventos que podem comprometer a sua própria sobrevivência.  

 

O planejamento é a estruturação de processos como um todo, define 

responsabilidades, objetivos, aplicação, recursos, prazos, ações em situações 

imprevistas, dentre outros aspectos. Tal ferramenta reduz a possibilidade de 

ocorrências de acidentes de trabalho e de perdas como desperdícios e mal uso dos 

recursos diversos disponíveis. Enquanto contribuição gerencial o estudo aponta que 

as organizações devem investir tempo e recursos para que seus processos sejam 

bem planejados e executados.  

 

Verificou-se inclusive a importância da análise de riscos no planejamento estratégico, 

tal prática possibilita a antecipação de cenários e contribui para a definição de 

controles adequados além da alocação de recursos. A criação de comitês de riscos 

compostos por especialistas no tema é uma prática assertiva para fins de 

planejamento estratégico. 

 

Por ser desafiador mapear riscos em conjunturas cada vez mais complexas, incertas, 

ambíguas e voláteis, a criação dos comitês de riscos torna-se uma prática relevante. 

A adoção de princípios como fatores culturais e humanos, qualidade da informação, 

abrangência, inclusão, melhoria contínua, integração, dentre outros podem ser 
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referências importantes. O estudo mostra que as organizações não possuem essa 

prática, nesta perspectiva há uma oportunidade de se melhorar o desempenho. 

Na ausência de um estudo torna-se ainda mais complexo saber a quantidade e os 

tipos de riscos que a organização pode ou não assumir para desenvolver seus 

critérios. Como gerenciar algo que não se conhece? Os riscos estão relacionados com 

os objetivos a serem perseguidos. Portanto, diante de um estudo bem elaborado 

poder-se-á avaliar se um determinado objetivo é viável ou não. 

 

A estrutura de gestão de riscos é um elemento importante para que o processo de 

gestão de riscos possa operar satisfatoriamente. Neste prisma percebe-se no 

resultado da análise dos dados qualitativos a ausência de informações que comprove 

a existência de estruturas bem estabelecidas com poder de decisão. Assim sendo,  o 

estudo aponta a importância da definição da estrutura enquanto pré-requisito para o 

processo de gestão de riscos. 

 

Partindo-se da afirmativa que o processo de gestão de riscos viabiliza que o processo 

decisório seja mais estruturado. O estudo apontou que outros modelos de tomada de 

decisão podem ocorrer na ausência da gestão de riscos, conforme o referencial 

teórico e o resultado da abordagem qualitativa, as decisões podem estar desalinhadas 

com os propósitos organizacionais comprometendo a performance em saúde e a 

segurança do trabalho.  

 

A comunicação e a consulta são fundamentais para apoiar e aplicar a gestão de riscos, 

não basta saber avaliar riscos se a organização não possuir uma abordagem 

comprovada para que as informações provenientes do processo alcance públicos-alvo 

e atenda suas expectativas. Há no estudo exemplos de públicos-alvo como 

profissionais de saúde e segurança do trabalho, trabalhadores operacionais, gestores 

e alta direção, cada qual com suas características e responsabilidades, logo, a 

abordagem da comunicação e consulta deve prever estas especificidades. 

 

Salientou-se que a consulta é a criação de um senso de inclusão e propriedade, ou 

seja, obter retorno da comunicação. É visível que todos querem ser ouvidos, desejam 

que suas opiniões sejam levadas em consideração, principalmente quando se trata 

de pessoas afetadas pelo risco. O estudo expôs que é indispensável uma 
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coordenação estreita entre a comunicação e a consulta, que a informação seja tratada 

de forma confidencial e íntegra, que a privacidade bem como os direitos dos indivíduos 

seja respeitada.  

 

No âmbito da confidencialidade, práticas de gestão como ouvidoria e canais de 

comunicação direto com a alta direção podem contribuir para o tratamento de 

situações de risco grave e iminente, outro exemplo são os programas de relato de 

desvios que permitem a confidencialidade e premiam equipes com o maior número de 

comunicados. Neste caso há que se ter o cuidado de tratar as situações relatadas 

para que o programa não caia em descrédito. 

 

Evidenciou-se que a etapa de identificação de riscos é uma grande oportunidade que 

as organizações possuem para que os afetados pelo risco possam cooperar, este 

público é  conhecedor das especificidades do contexto analisado. É importante que 

sejam envolvidos em momento adequado e oportuno para que possam contribuir para 

identificar riscos e sugerir soluções.  

 

Demonstrou-se que há diversas metodologias para se abordar riscos, cabendo às 

organizações optarem pelas mais adequadas ao contexto. Observou-se que os 

profissionais da área se limitam a utilizar as ferramentas básicas, limitando o poder da 

avaliação. Ao estabelecer os princípios, estrutura e processo de gestão de riscos, é 

imprescindível que as organizações escolham as metodologias a serem utilizadas e 

capacitem seus profissionais.  Haja visto que o resultado da abordagem qualitativa da 

pesquisa apontou significativa deficiência nos cursos de formação de profissionais da 

área. 

 

Destacou-se no estudo que as organizações tendem a adotar medidas de proteção 

sem observar a hierarquia de medidas de controles. Talvez o custo e a facilidade 

sejam fatores determinantes ao optar-se pelo equipamento de proteção individual ao 

invés do coletivo. Acredita-se que a partir da aplicação de metodologias adequadas e 

de saídas de avaliação de riscos mais condizentes com a realidade, a organização 

possa visualizar com maior exatidão que o risco remanescente pode permanecer 

intolerável ao optar-se por uma proteção individual. 
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Outra questão que se fez notar na análise dos dados qualitativos foram os poucos 

relatos de estudos de investimentos voltados para melhorias de processos. A maior 

parte dos profissionais vivenciaram poucas situações de estudos técnicos e de 

viabilidade financeira, geralmente este tipo de melhoria impacta de maneira 

significativa e positiva, ou seja, constatou-se poucos exemplos de inovação para 

controles de riscos. 

 

Evidencia-se a importância da informação documentada, seu manuseio e forma de 

retenção para auxiliar no processo decisório. Todo o arcabouço de informações 

geradas pelo processo de gestão de riscos possui elevada importância para a 

projeção de cenários e enriquecimento de banco de dados. Atualmente há 

organizações que submetem seus dados históricos a análises complexas realizadas 

por inteligência artificial.    

 

Ressaltou-se a importância da gestão de riscos na redução de alíquotas tributárias 

(FAP) e no financiamento da aposentaria especial (FAE), possibilitando o diagnóstico 

e a definição de metas e objetivos para a redução de acidentes e/ou doenças com 

previsão de redução de custos. 

 

As carências na formação dos profissionais de saúde e segurança do trabalho  

identificadas no estudo devem acender um alerta quanto aos programas de 

capacitação e conscientização de trabalhadores, tendo em vista que fica a cargo 

destes especialistas o papel de educador. Some-se a isto a baixa escolaridade da 

população operária e a conduta do improviso, da reatividade e da procrastinação do 

meio empresarial.  

 

É de suma importância reavaliar o papel da área de Saúde e Segurança nas 

organizações, colocando-a numa condição de destaque e independência de atuação, 

com escopo definido e subordinação direta à alta direção. Além disso, vislumbra-se a 

possibilidade de se criar “Comitês de Riscos”, com a participação de especialistas de 

diversas formações, como forma de contribuir para o processo decisório. Por último, 

um aspecto relevante é o “empoderamento” do trabalhador diante de cenários de risco 

grave e iminente, podendo fazer uso do “direito de recusa”, já previsto em lei. Essa 

ação é significativa enquanto controle de riscos  
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Apêndice A – Questionário de pesquisa 

Pesquisa sobre “A Influência do Processo de Gestão de Riscos 
Ocupacionais na Tomada de Decisão" 

Prezado(a) Prevencionista ! 
 

Gostaria de contar com sua colaboração para participar desta pesquisa que tem a 
finalidade de medir a influência do processo de gestão de riscos ocupacionais na tomada 
de decisão. Trata-se de um tema muito importante para a área da prevenção de 
acidentes e doenças e os resultados poderão contribuir de forma significativa para os 
profissionais da área, empresas e sociedade. 

 

Responda as perguntas considerando seu contexto profissional atual. Não é necessário 
identificar-se ao respondê-lo. As informações fornecidas terão a privacidade garantida 
pelo pesquisador responsável. O questionário é composto por questões de múltipla 
escolha, não levará mais que 20 minutos para ser preenchido. 

 

Estou à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 

Desde já agradeço sua participação, 
 

Pesquisador: Fábio de Assis Junqueira – e-mail: fabioassisjunqueira@gmail.com 
 

Responda as perguntas considerando a Gestão de Riscos Ocupacionais. 
 

Os conceitos descritos para facilitar o entendimento do respondente são termos de 
referência da ABNT Guia 73:2009 – Gestão de Riscos Vocabulário. 

Marque a sua profissão dentre as opções abaixo (escolha a principal caso tenha 
mais de uma). 

⃝ Administrador 

⃝ Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 

⃝ Bombeiro Civil 

⃝ Enfermeiro do Trabalho 

⃝ Engenheiro de Segurança do Trabalho 

⃝ Ergonomista 

⃝ Fisioterapeuta do Trabalho 

⃝ Médico do Trabalho 

⃝ Psicólogo 

⃝ Supervisor de Segurança do Trabalho 

⃝ Técnico de Enfermagem 

⃝ Técnico de Segurança do Trabalho 

⃝ Outros 
 

Qual categoria abaixo inclui a sua faixa etária? 

⃝ 18 a 25 anos 

⃝ 26 a 35 anos 

⃝ 36 a 45 anos 

⃝ 46 a 55 anos 

⃝ 56 a 65 anos 

⃝ Acima de 65 anos 

 

Apêndices 
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Qual é o seu gênero? 

⃝ Masculino 

⃝ Feminino 

⃝ Outra opção 

Qual categoria abaixo inclui seu tempo de  experiência enquanto 
profissional da área de Segurança e Saúde Ocupacional ? 

⃝ 0 a 10 anos 

⃝ 11 a 20 anos 

⃝ 21 a 30 anos 

⃝ 31 a 40 anos 

⃝ 41 a 50 anos 

⃝ Acima de 50 anos 

Qual é a sua faixa de renda? 

⃝ R$0 – R$5.000,00 

⃝ R$5.000,01 – R$10.000,00 

⃝ R$10.000,01 – R$15.000,00 

⃝ R$15.000,01 – R$20.000,00 

⃝ R$20.000,01 – R$25.000,00 

⃝ Acima de R$25.000,01 

Em qual das situações abaixo você está atuando profissionalmente? 

⃝ Região Norte 

⃝ Região Nordeste 

⃝ Região Centro-oeste 

⃝ Região Sudeste 

⃝ Região Sul 

⃝ Atuo no exterior 

Você atua em qual dos setores abaixo? 

⃝ Agricultura 

⃝ Extrativismo (mineral, animal e vegetal) 

⃝ Comércio 

⃝ Construção Civil 

⃝ Indústria 

⃝ Pecuária 

⃝ Prestação de Serviços 

⃝ Outros: 
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Em relação à Comunicação e Consulta, favor responder as seguintes 
perguntas da seção 2. 
Conceito de comunicação e consulta: processos contínuos e iterativos que uma organização conduz para fornecer, 
compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo com as partes interessadas e outros, com relação a gerenciar 
riscos. 

CC_1: Nesta empresa a Comunicação e Consulta ocorre 
reunindo diferentes profissionais e áreas de especialização em 
cada uma das etapas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CC_2: Nesta empresa a Comunicação e Consulta ocorre 
assegurando que pontos de vista diferentes sejam 
considerados ao definirem os critérios de risco e ao se 
avaliarem riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CC_3: Nesta empresa a Comunicação e Consulta ocorre 
fornecendo informações suficientes para facilitar a supervisão 
dos riscos e a tomada de decisão em SSO. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CC_4: Nesta empresa a Comunicação e Consulta ocorre de tal 
forma que constrói um senso de inclusão e propriedade entre 
os impactados pelos riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CC_5: Nesta empresa a Comunicação e Consulta ocorre de tal 
forma que há a coordenação estreita entre ambas facilitando a 
troca de informações. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação ao Escopo do Processo de Gestão de Riscos Ocupacionais, responder 
as perguntas da seção 3. 
Conceito de escopo:  alvo 

ESC_1: Nesta empresa o Escopo é claro e bem definido. 
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ESC:2 Nesta empresa o Escopo leva em consideração os 
objetivos pertinentes. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ESC_3: Nesta empresa as decisões que precisam ser tomadas 
são consideradas ao se estabelecer o Escopo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ESC_4:Nesta empresa o Escopo prevê resultados esperados 
das etapas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ESC_5: Nesta empresa os fatores como localização, tempo, 
inclusões e exclusões são previstas na definição do Escopo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ESC_6: Nesta empresa o Escopo define as ferramentas e 
técnicas a serem utilizadas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ESC_7: Nesta empresa as questões como recursos requeridos, 
responsabilidades e registros a serem mantidos são 
considerados no Escopo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação ao Contexto do Processo de Gestão de Riscos Ocupacionais, 
responder as perguntas da seção 4. 
Conceito de contexto: ambiente no qual a organização busca atingir seus objetivos. 

CON_1: Nesta empresa fatores como relacionamentos com 
outros projetos, processos e atividades são considerados ao se 
examinar o Contexto Externo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_2: Nesta empresa fatores sociais, culturais, políticos, 
jurídicos, regulatórios, financeiros, tecnológicos, econômicos e 
ambientais, em âmbito internacional (se aplicável), nacional, 
regional ou local são considerados ao se examinar o Contexto 
Externo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_3: Nesta empresa fatores como direcionadores chaves e 
tendências que afetem os objetivos de SSO são considerados 
ao se examinar o Contexto Externo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_4: Nesta empresa fatores como relacionamentos, 
percepções, valores, necessidades e expectativas das partes 
interessadas externas são considerados ao se examinar o 
Contexto Externo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_5: Nesta empresa os compromissos contratuais e 
relações são considerados ao se examinar o Contexto Externo. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_6: Nesta empresa o Contexto Interno do Processo  
considera a visão, missão e valores da organização bem como 
a governança, a estrutura organizacional, papéis e 
responsabilizações. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_7: Nesta empresa o contexto Interno considera a 
estratégia, objetivos, políticas, cultura da organização, normas, 
diretrizes e modelos adotados pela organização. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_8: Nesta empresa o Contexto Interno considera os 
recursos e conhecimento já existentes na organização, tais 
como: capital, tempo, pessoas, propriedade intelectual, 
processos, sistemas e tecnologias. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_9: Nesta empresa o Contexto Interno considera dados, 
sistemas de informação e fluxos de informação. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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CON_10: Nesta empresa o Contexto Interno considera os 
relacionamentos com as partes interessadas internas e leva em 
consideração suas percepções e valores. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CON_11: Nesta empresa o Contexto Interno considera as 
relações contratuais, compromissos, interdependências e 
interconexões. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação aos Critérios de Riscos Ocupacionais, responder as perguntas da 
seção 5. 
Conceito de critério de risco: termos de referência contra os quais a significância de um risco é avaliada. Os critérios de 
risco podem ser derivados de normas, leis, políticas e outros requisitos. 
Conceito de estrutura da estão de riscos: conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos 
organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos 
através de toda a organização. 
Conceito de nível de risco: magnitude de um risco, expressa em termos da combinação das consequências e de suas 
probabilidades. 
CR_1: Nesta empresa especifica a quantidade e o tipo de risco 
que assume ou não em relação aos seus objetivos em SSO. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_2: Esta empresa define os critérios para avaliar a 
significância dos riscos ocupacionais. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_3: Os Critérios de Riscos adotados nesta empresa estão 
alinhados à Estrutura de Gestão de Riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_4: Os Critérios de Riscos refletem os valores, objetivos e 
recursos desta empresa. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_5: Os Critérios de Riscos desta empresa são dinâmicos e 
continuamente analisados e alterados se necessário. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_6: Nesta empresa fatores como: a natureza do risco e o 
tipo de incerteza são considerados nos Critérios de Riscos . 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_7: Nesta empresa a forma com que as probabilidades e 
consequências são claramente definidas, “medidas” e 
consideradas nos Critérios de Riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_8: Nesta empresa fatores relacionados ao tempo são 
considerados nos Critérios de Riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_9: Nesta empresa a consistência no uso de medidas é 
considerada nos Critérios de Riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_10: Nesta empresa os Critérios de Riscos consideram 
“como” o nível de risco será determinado. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_11: Nesta empresa os Critérios de Riscos consideram a 
forma com que as combinações e sequências de múltiplos 
riscos serão levados em consideração. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

CR_12: Nesta empresa os Critérios de Riscos levam em 
consideração a sua capacidade. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação a etapa de Identificação de Riscos Ocupacionais, responder as 
perguntas da seção 6. 
Conceito de identificação de riscos: processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos 

IDR_1: Nesta empresa a etapa de Identificação de Riscos 
ocorre com o envolvimento e a participação do maior número 
possível de pessoas que possam contribuir para encontrar, 
reconhecer e descrever os riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_2: Nesta empresa são utilizadas técnicas adequadas para 
Identificar Riscos conforme a ABNT ISO/IEC 31010. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR:3 Nesta empresa os envolvidos receberam capacitação 
adequada e possuem proficiência para uso e aplicação da 
ferramenta de Identificação de Riscos utilizada. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_4: Nesta empresa são considerados fatores como fontes 
tangíveis e intangíveis de riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_5: Nesta empresa são considerados fatores como causas 
e eventos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_6: Nesta empresa são considerados fatores como 
ameaças e oportunidades. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_7: Nesta empresa são considerados fatores como 
vulnerabilidades e capacidades. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_8: Esta empresa considera mudanças nos contextos 
externo e interno. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_9: Esta empresa considera indicadores de riscos 
emergentes. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_10: Esta empresa considera a natureza e valor dos ativos 
e recursos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_11: Esta empresa considera  fatores como consequências 
e seus impactos nos objetivos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_12: Esta empresa considera as limitações de 
conhecimento e de confiabilidade da informação. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IDR_13: Esta empresa considera os fatores temporais. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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IDR_14: Nesta empresa são considerados vieses, hipóteses e 
crenças dos envolvidos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação a Etapa de Análise de Riscos Ocupacionais, responder as perguntas 
da seção 7. 
Conceito de análise de riscos: processo de compreendera natureza do risco e determinar o nível de risco. 

ANR_1: Nesta empresa a etapa de Análise de Riscos ocorre 
com o envolvimento de analistas de riscos de SSO. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_2: Esta empresa utiliza técnicas adequadas para analisar 
riscos conforme a ABNT ISO/IEC 31010. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_3: Nesta empresa são considerados fatores como a 
probabilidade de eventos e consequências. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR:4 Nesta empresa são consideradas a natureza e 
magnitude das consequências. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_5: Nesta empresa são consideradas a complexidade e 
conectividade. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_6: Nesta empresa são considerados fatores temporais e 
volatilidade. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_7: Nesta empresa é considerada a eficácia dos controles 
existentes. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_8: Nesta empresa são considerados fatores como 
sensibilidade e níveis de confiança. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_9: Nesta empresa são consideradas as limitações da 
técnica utilizada. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ANR_10: Nesta empresa utiliza-se a combinação de técnicas 
para auxiliar os decisores nos casos de eventos incertos com 
consequências severas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação a Etapa de Avaliação de Riscos Ocupacionais, responder as perguntas 
da seção 8. 
Conceito de avaliação de riscos: processo de comparar os resultados da análise de riscos com os critérios de risco para 
determinar se o risco elou sua magnitude é aceitável ou tolerável. 

AVR_1: Nesta empresa a Avaliação de Riscos é sempre 
utilizada para apoiar as decisões. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AVR_2: Nesta empresa são comparados os resultados da 
análise de riscos com os critérios de riscos ocupacionais 
estabelecidos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AVR_3: Nesta empresa a Avaliação de Riscos conduz para 
decisões de não se fazer nada em relação ao risco analisado. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AVR_4: Nesta empresa a Avaliação de Riscos conduz para as 
opções de tratamento de riscos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AVR_5: Nesta empresa a Avaliação de Riscos conduz para 
realizar análises adicionais para melhor compreender o risco. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AVR_6: Nesta empresa a Avaliação de Riscos conduz para 
manter controles existentes. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AVR_7: Nesta empresa a Avaliação de Riscos conduz para 
reconsiderar os objetivos de SSO. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação a Etapa de Tratamento de Riscos Ocupacionais, responder as 
perguntas da seção 9. 
Conceito de tratamento de riscos: processo para modificar o risco. 

TR_1: Ao selecionar opções de tratamento de riscos opta-se 
por evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com a 
atividade que dá origem ao risco. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_2: Ao selecionar opções de tratamento de riscos 
ocupacionais opta-se por assumir o risco ocupacional de 
maneira a perseguir uma oportunidade. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_3: Ao tratar riscos prioriza-se ações voltadas para eliminar 
riscos por meio da remoção da fonte de risco. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_4: Ao tratar riscos prioriza-se ações de substituição do 
risco. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_5: Ao tratar riscos prioriza-se ações de engenharia. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_6: Ao tratar riscos prioriza-se controles administrativos. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_7: Ao tratar riscos prioriza-se os equipamentos de proteção 
individual. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_8: Ao tratar riscos opta-se por compartilhar o risco (por 
exemplo por meio de contratos de terceirização, compra de 
seguros, etc.). 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TR_9: Ao tratar riscos opta-se por reter o risco por decisão 
fundamentada. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação ao Monitoramento e Análise Crítica, responder as perguntas da seção 
10. 
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Conceito de monitoramento: verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da situação, executadas de forma 
contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado. 
Conceito de análise crítica: atividade realizada para determinar a adequação, suficiência e eficácia do assunto em questão 
para atingir os objetivos estabelecidos. 

MAC_1: Nesta empresa a eficácia do processo é monitorado e 
analisado criticamente. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

MAC_2: Nesta empresa o processo é monitorado e analisado 
em todas as suas etapas. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

MAC_3: Nesta empresa os resultados do Monitoramento e 
Análise Crítica são incorporados em suas atividades de gestão 
de desempenho, medição e relatos. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

Em relação ao Registro e Relato, responder as perguntas da seção 11. 
Conceito de registro: registro de informações sobre riscos identificados. 
Conceito de relato: ato ou efeito de relatar. 

RR_1: Nesta empresa são realizados o registro e o relato das 
atividades e resultados. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR_2: Nesta empresa ocorre o fornecimento de informações 
necessárias para a tomada de decisão em SSO. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR_3: Nesta empresa o fornecimento das informações melhora 
as atividades de Gestão de Riscos Ocupacionais. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR_4: Nesta empresa o fornecimento de informação auxilia a 
interação com as partes interessadas, inclusive aquelas 
relacionadas às responsabilidades e responsabilização. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

No que tange à Tomada de Decisão, responder as perguntas da seção 12. 
TD_1: Nesta empresa são definidos cenários para cada risco 
ocupacional. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TD_2: Nesta empresa são identificadas alternativas para os 
riscos ocupacionais avaliados. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TD_3: Nesta empresa as alternativas estão descritas no 
processo de avaliação de riscos ocupacionais. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TD_4: Nesta empresa os impactos são definidos para todas as 
alternativas dos cenários envolvendo riscos ocupacionais. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

TD_5: Nesta empresa os impactos são considerados em 
relação aos objetivos de SSO. 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

 
Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade em realizar essa entrevista, onde vamos 
conversar sobre a Influência do Processo de Gestão de Riscos Ocupacionais na Tomada 
de Decisão com o objetivo de encontrar a resposta para alguns objetivos específicos de uma 
dissertação de mestrado da Fundação Pedro Leopoldo. A sua contribuição com as 
respostas sinceras são fundamentais para que os dados da pesquisa não sejam 
comprometidos. 
 

Objetivo específico1 

Identificar na percepção dos profissionais da área de que forma o processo de gestão 

de riscos da ABNT NBR ISO 31000:2018 é planejado e implementado. 

Perguntas 

1. Na sua visão como as empresas planejam e implementam o processo de gestão de 

riscos ocupacionais? 

2. Na sua percepção o planejamento e implementação ocorre num contexto adequado? 

Por quê? 

 

Objetivo específico2 

Identificar como as técnicas de avaliação de riscos preconizadas pela ABNT NBR ISO 

31000:2018 são utilizadas pela área de segurança e saúde ocupacional. 

Perguntas 

3. Você conhece as técnicas de avaliação de riscos? 

4. Você já realizou algum tipo de capacitação, curso ou treinamento específico para 

abordar riscos com o uso de técnicas adequadas? 

5. De que forma você as utiliza? Por quê? 

6. Qual a técnica que você geralmente utiliza para identificar. analisar e avaliar riscos? Por 

quê. 

 

Objetivo específico 

Identificar quais as competências foram desenvolvidas pelos avaliadores  para as 

etapas de identificação, análise e avaliação de riscos 

Perguntas 

7. Você se sente competente em identificar, analisar e avaliar riscos ocupacionais? Por 

quê? 

8. Na sua visão, quais competências você desenvolveu a partir das etapas de 

identificação, análise e avaliação de riscos? 
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9. Quais competências você desenvolveu para identificar, analisar e avaliar riscos? Por 

quê? 

 

Objetivo específico 

Identificar quais as ações de controle de riscos foram implementadas; 

Perguntas 

10. Quais são os controles de riscos geralmente implementados? Por quê? 

11. A definição do tipo de controle de riscos adotado tem relação com o processo de 

avaliação de riscos? Por quê? 

12. Você vivencia com frequência a adoção de controles de riscos diferentes dos 

recomendados pelas saídas do processo de avaliação de riscos? Houve algum tipo de 

consequência ruim? Por que isso acontece? 

 

Objetivo específico 

Identificar facilidades e dificuldades do uso e aplicação dos elementos de gestão de 

riscos; 

Perguntas 

13. Na sua visão quais são as dificuldades no uso e aplicação dos elementos de gestão de 

riscos? Por quê? 

14. Existem facilidades? Quais são? Por quê? 

 

Objetivo específico 

Identificar como ocorre o processo de tomada de decisão em cada etapa do processo 

de avaliação de riscos. 

Perguntas 

15. Na sua visão como ocorre a tomada de decisão em cada etapa do processo? 

16. A tomada de decisão a partir das saídas do processo de avaliação de riscos são 

claramente influenciadas por questões de crenças e expectativas dos decisores? 

17. A tomada de decisão é incremental a partir das saídas do processo de avaliação de 

riscos, ou seja, opta-se por uma opção de tratamento diferente da recomendada e 

monitora-se a eficácia? 

18. A tomada de decisão a partir das saídas do processo de avaliação de riscos visa 

interesses que não são explícitos e que são diferentes daqueles propostos pelos 

objetivos de SSO? 
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19. A tomada de decisão a partir das saídas do processo de avaliação de riscos são 

influenciadas por questões emocionais dos decisores? 

20. A tomada de decisão ocorre a partir dos cenários, alternativas e impactos para cada 

risco ocupacional? 

 

Objetivo específico 

Identificar o impacto do processo de avaliação de riscos nas ações de conscientização 

de riscos e medidas de prevenção repassadas aos trabalhadores. 

Perguntas 

21. Na sua visão há impactos do processo de avaliação de riscos ocupacionais nas ações 

que tem o objetivo de conscientizar e desenvolver a percepção de riscos dos 

trabalhadores em relação às atividades que eles exercem nas empresas? 

22. Na sua percepção a qualidade do processo de avaliação de riscos interfere na 

conscientização dos trabalhadores? 
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Apêndice C – Perfil dos participantes da pesquisa 

 
 

Tabela 47 
Perfil dos participantes da pesquisa quantitativa 

Variável Freq % 

Profissão 
Administrador 5 3,53 
Analista de Gestão QSMS 3 2,11 
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 2 1,41 
Auxiliar de SESMT 2 1,41 
Bombeiro Civil 1 0,70 
Enfermeiro do Trabalho 2 1,41 
Engenheiro 2 1,41 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 33 23,24 
Ergonomista 8 5,64 
Médico do Trabalho 2 1,41 
Psicólogo 3 2,11 
Professor 1 0,70 
Supervisor 1 0,70 
Supervisor de Segurança do Trabalho 7 4,93 
Técnico de Enfermagem 2 1,41 
Técnico de Segurança do Trabalho 67 47,18 
Tecnólogo de Segurança do Trabalho 1 0,70 

Total 142 100 

Faixa Etária   
De 18 a 25 4 2,82 
De 26 a 35 44 30,98 
De 36 a 45 51 35,92 
De 46 a 55 36 25,35 
De 56 a 65 5 3,52 
Acima de 65 2 1,41 
Não respondeu - - 

Total 142 100 

Sexo   
Feminino  60 42,25 
Masculino 82 57,75 
Outro - - 

Total 142 100 

continua 
conclusão 

Variável Freq % 

Tempo de Experiência   
De 0 a 10 42 29,58 
De 11 a 20 68 47,88 
De 21 a 30 23 16,20 
De 31 a 40 6 4,23 
De 41 a 50 2 1,41 
Acima de 50 0 0 
Não respondeu 1 0,70 

Total 142 100 

continua 
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conclusão 

Variável Freq % 

Faixa de Renda   
Até R$5.000,00 94 66,20 
De R$5.001,00 a R$10.000,00 19 13,38 
De R$10.0001,00 a R$15.000,00 14 9,86 
De R$15.000,01 a R$20.000,00 9 6,34 
De R$20.000,01 a R$25.000,00 2 1,41 
Acima de R$25.000,00 1 0,70 
Não respondeu 3 2,11 

Total 142 100 

Região   
Norte 4 2,82 
Nordeste 9 6,34 
Centro-oeste 8 5,63 
Sudeste 119 83,80 
Sul 2 1,41 
Exterior - - 
Não respondeu - - 

Total 142 100 

Setor de atuação   
Agricultura 2 1,41 
Extrativismo (Mineral, vegetal e animal) 8 5,64 
Comércio 2 1,41 
Construção Civil 18 12,68 
Educação e pesquisa 3 2,11 
Indústria 42 29,58 
Pecuária 2 1,41 
Prestação de Serviços 56 39,43 
Saúde 3 2,11 
Telecomunicação 1 0,70 
Transporte 3 2,11 
Não respondeu 2 1,41 

Total 142 100 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 
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Apêndice D – Cargas dos indicadores da escala 
 

A Tabela 47 apresenta as cargas dos indicadores da escala. 

Tabela 48 
Teste de confiabilidade da escala 

 

A
N

Á
L

IS
E

 D
E

 

R
IS

C
O

S
 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

  

D
E

 R
IS

C
O

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

  

E
 C

O
N

S
U

L
T

A
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

C
R

IT
É

R
IO

 

E
S

C
O

P
O

 

E
S

C
O

P
O

, 

C
O

N
T

E
X

T
O

  

E
 C

R
IT

É
R

IO
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

  

D
E

 R
IS

C
O

S
 

M
O

N
IT

O
R

A
M

E
N

T
O

  

E
 A

N
Á

L
IS

E
 C

R
ÍT

IC
A

 

P
R

O
C

E
S

S
O

  

D
E

 A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

  

D
E

 R
IS

C
O

S
 

P
R

O
C

E
S

S
O

 D
E

 

G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 R
IS

C
O

S
 

R
E

G
IS

T
R

O
  

E
 R

E
L

A
T

O
 

T
O

M
A

D
A

  

D
E

 D
E

C
IS

Ã
O

 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

  
D

E
 R

IS
C

O
S

 

ANR_1 0.923 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.895 0.864 0,000 0,000 0,000 

ANR_2 0.859 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.826 0.777 0,000 0,000 0,000 

ANR_3 0.945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.927 0.892 0,000 0,000 0,000 

ANR_4 0.966 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.948 0.929 0,000 0,000 0,000 

ANR_5 0.970 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.954 0.936 0,000 0,000 0,000 

ANR_6 0.945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.944 0.933 0,000 0,000 0,000 

ANR_7 0.934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.930 0.908 0,000 0,000 0,000 

ANR_8 0.924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.910 0.880 0,000 0,000 0,000 

ANR_9 0.947 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.956 0.936 0,000 0,000 0,000 

ANR_10 0.949 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.935 0.905 0,000 0,000 0,000 

AVR_1 0,000 0.947 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.900 0.899 0,000 0,000 0,000 

AVR_2 0,000 0.920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.915 0.898 0,000 0,000 0,000 

AVR_3 0,000 0.408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.386 0.360 0,000 0,000 0,000 

AVR_4 0,000 0.947 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.926 0.919 0,000 0,000 0,000 

AVR_5 0,000 0.957 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.913 0.904 0,000 0,000 0,000 

AVR_6 0,000 0.949 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.907 0.893 0,000 0,000 0,000 

AVR_7 0,000 0.895 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.843 0.825 0,000 0,000 0,000 

CC_1 0,000 0,000 0.867 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.742 0,000 0,000 0,000 

CC_2 0,000 0,000 0.918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.799 0,000 0,000 0,000 

CC_3 0,000 0,000 0.933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.845 0,000 0,000 0,000 

CC_4 0,000 0,000 0.936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.856 0,000 0,000 0,000 

CC_5 0,000 0,000 0.936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.825 0,000 0,000 0,000 

CON_1 0,000 0,000 0,000 0.918 0,000 0,000 0.905 0,000 0,000 0,000 0.880 0,000 0,000 0,000 

CON_2 0,000 0,000 0,000 0.927 0,000 0,000 0.894 0,000 0,000 0,000 0.879 0,000 0,000 0,000 

CON_3 0,000 0,000 0,000 0.936 0,000 0,000 0.926 0,000 0,000 0,000 0.920 0,000 0,000 0,000 

CON_4 0,000 0,000 0,000 0.950 0,000 0,000 0.903 0,000 0,000 0,000 0.878 0,000 0,000 0,000 

CON_5 0,000 0,000 0,000 0.887 0,000 0,000 0.849 0,000 0,000 0,000 0.797 0,000 0,000 0,000 

CON_6 0,000 0,000 0,000 0.949 0,000 0,000 0.931 0,000 0,000 0,000 0.894 0,000 0,000 0,000 

CON_7 0,000 0,000 0,000 0.951 0,000 0,000 0.931 0,000 0,000 0,000 0.902 0,000 0,000 0,000 

CON_8 0,000 0,000 0,000 0.947 0,000 0,000 0.909 0,000 0,000 0,000 0.887 0,000 0,000 0,000 

CON_9 0,000 0,000 0,000 0.946 0,000 0,000 0.921 0,000 0,000 0,000 0.902 0,000 0,000 0,000 

CON_10 0,000 0,000 0,000 0.958 0,000 0,000 0.928 0,000 0,000 0,000 0.910 0,000 0,000 0,000 

CON_11 0,000 0,000 0,000 0.917 0,000 0,000 0.886 0,000 0,000 0,000 0.867 0,000 0,000 0,000 

CR_1 0,000 0,000 0,000 0,000 0.904 0,000 0.894 0,000 0,000 0,000 0.876 0,000 0,000 0,000 

CR_2 0,000 0,000 0,000 0,000 0.944 0,000 0.928 0,000 0,000 0,000 0.917 0,000 0,000 0,000 

CR_3 0,000 0,000 0,000 0,000 0.954 0,000 0.917 0,000 0,000 0,000 0.923 0,000 0,000 0,000 

CR_4 0,000 0,000 0,000 0,000 0.914 0,000 0.881 0,000 0,000 0,000 0.877 0,000 0,000 0,000 

CR_5 0,000 0,000 0,000 0,000 0.957 0,000 0.932 0,000 0,000 0,000 0.930 0,000 0,000 0,000 

R_6 0,000 0,000 0,000 0,000 0.942 0,000 0.921 0,000 0,000 0,000 0.919 0,000 0,000 0,000 

CR_7 0,000 0,000 0,000 0,000 0.962 0,000 0.934 0,000 0,000 0,000 0.939 0,000 0,000 0,000 

CR_8 0,000 0,000 0,000 0,000 0.939 0,000 0.887 0,000 0,000 0,000 0.905 0,000 0,000 0,000 

CR_9 0,000 0,000 0,000 0,000 0.934 0,000 0.884 0,000 0,000 0,000 0.898 0,000 0,000 0,000 

continua 
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CR_10 0,000 0,000 0,000 0,000 0.932 0,000 0.899 0,000 0,000 0,000 0.914 0,000 0,000 0,000 

CR_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0.953 0,000 0.915 0,000 0,000 0,000 0.924 0,000 0,000 0,000 

CR_12 0,000 0,000 0,000 0,000 0.902 0,000 0.860 0,000 0,000 0,000 0.870 0,000 0,000 0,000 

ESC_1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.949 0.892 0,000 0,000 0,000 0.842 0,000 0,000 0,000 

ESC_2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.956 0.887 0,000 0,000 0,000 0.838 0,000 0,000 0,000 

ESC_3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.941 0.897 0,000 0,000 0,000 0.864 0,000 0,000 0,000 

ESC_4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.963 0.910 0,000 0,000 0,000 0.878 0,000 0,000 0,000 

ESC_5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.923 0.892 0,000 0,000 0,000 0.866 0,000 0,000 0,000 

ESC_6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.947 0.904 0,000 0,000 0,000 0.859 0,000 0,000 0,000 

ESC_7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.956 0.911 0,000 0,000 0,000 0.869 0,000 0,000 0,000 

IDR_1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.886 0,000 0.888 0.867 0,000 0,000 0,000 

IDR_2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.794 0,000 0.799 0.765 0,000 0,000 0,000 

IDR_3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.927 0,000 0.918 0.899 0,000 0,000 0,000 

IDR_4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.954 0,000 0.938 0.925 0,000 0,000 0,000 

IDR_5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.914 0,000 0.916 0.892 0,000 0,000 0,000 

IDR_6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.941 0,000 0.921 0.914 0,000 0,000 0,000 

IDR_7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.951 0,000 0.927 0.915 0,000 0,000 0,000 

IDR_8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.937 0,000 0.914 0.910 0,000 0,000 0,000 

IDR_9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.927 0,000 0.909 0.906 0,000 0,000 0,000 

IDR_10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.958 0,000 0.934 0.930 0,000 0,000 0,000 

IDR_11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.950 0,000 0.935 0.934 0,000 0,000 0,000 

IDR_12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.917 0,000 0.918 0.916 0,000 0,000 0,000 

IDR_13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.949 0,000 0.933 0.926 0,000 0,000 0,000 

IDR_14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.875 0,000 0.869 0.858 0,000 0,000 0,000 

MAC_1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.960 0,000 0.907 0,000 0,000 0,000 

MAC_2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.977 0,000 0.923 0,000 0,000 0,000 

MAC_3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.963 0,000 0.914 0,000 0,000 0,000 

RR_1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.879 0.902 0,000 0,000 

RR_2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.894 0.928 0,000 0,000 

RR_3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.659 0.769 0,000 0,000 

RR_4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.859 0.939 0,000 0,000 

TD_1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.938 0,000 

TD_2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.933 0,000 

TD_3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.963 0,000 

TD_4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.970 0,000 

TD_5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.970 0,000 

TR_1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.786 0,000 0,000 0.819 

TR_2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.476 0,000 0,000 0.663 

TR_3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.854 0,000 0,000 0.868 

TR_4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.610 0,000 0,000 0.806 

TR_5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.800 0,000 0,000 0.848 

TR_6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.641 0,000 0,000 0.783 

TR_7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.413 0,000 0,000 0.498 

TR_8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.446 0,000 0,000 0.654 

TR_9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.631 0,000 0,000 0.802 

Fonte: Dados da Pesquisa 2021 
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Apêndice E – Validade Discriminante dos Construtos 

 

A Tabela 48 apresenta as cargas dos indicadores da escala. 

 

Tabela 498 
Validade Discriminante 
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ANÁLISE DE RISCOS 0.937              

AVALIAÇÃO DE RISCOS 0.941 0.880             

COMUNICAÇÃO E CONSULTA 0.786 0.811 0.918            

CONTEXTO 0.855 0.856 0.887 0.935           

CRITÉRIO 0.933 0.919 0.849 0.893 0.937          

ESCOPO 0.800 0.796 0.865 0.908 0.870 0.948         

ESCOPO, CONTEXTO E CRITÉRIO 0.907 0.900 0.899 0.971 0.966 0.949 0.905        

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 0.956 0.923 0.807 0.890 0.944 0.856 0.938 0.921       

MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA 0.907 0.897 0.821 0.882 0.894 0.840 0.911 0.918 0.967      

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 0.986 0.962 0.816 0.888 0.952 0.840 0.937 0.987 0.927 0.900     

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 0.958 0.949 0.887 0.945 0.969 0.907 0.982 0.975 0.946 0.982 0.857    

REGISTRO E RELATO 0.875 0.906 0.841 0.888 0.873 0.839 0.904 0.894 0.915 0.906 0.935 0.887   

TOMADA DE DECISÃO 0.881 0.876 0.793 0.878 0.879 0.831 0.901 0.900 0.916 0.906 0.923 0.889 0.955  

TRATAMENTO DE RISCOS 0.819 0.830 0.742 0.767 0.794 0.706 0.793 0.835 0.851 0.844 0.860 0.833 0.797 0.757 

Fonte: Dados da Pesquisa 2021 
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Apêndice F – Cargas das Cargas Fatoriais Cruzadas 

 

A Tabela 49 apresenta as cargas de indicadores da escala. 

 

Tabela 50 
Cargas fatoriais cruzadas 
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ANR_1 0.923 0.844 0.690 0.763 0.857 0.717 0.820 0.861 0.817 0.895 0.864 0.780 0.823 0.716 

ANR_2 0.859 0.771 0.604 0.677 0.749 0.631 0.722 0.794 0.733 0.826 0.777 0.667 0.740 0.647 

ANR_3 0.945 0.885 0.705 0.780 0.871 0.759 0.842 0.896 0.839 0.927 0.892 0.810 0.811 0.757 

ANR_4 0.966 0.909 0.780 0.837 0.905 0.801 0.889 0.914 0.870 0.948 0.929 0.842 0.837 0.780 

ANR_5 0.970 0.909 0.794 0.846 0.914 0.790 0.893 0.924 0.883 0.954 0.936 0.843 0.840 0.805 

ANR_6 0.945 0.900 0.809 0.845 0.904 0.788 0.888 0.924 0.901 0.944 0.933 0.862 0.839 0.808 

ANR_7 0.934 0.890 0.727 0.820 0.885 0.767 0.865 0.907 0.858 0.930 0.908 0.852 0.852 0.776 

ANR_8 0.924 0.876 0.706 0.770 0.865 0.713 0.825 0.879 0.828 0.910 0.880 0.823 0.805 0.777 

ANR_9 0.947 0.924 0.771 0.841 0.911 0.791 0.890 0.940 0.896 0.956 0.936 0.864 0.869 0.793 

ANR_10 0.949 0.900 0.760 0.816 0.864 0.725 0.845 0.903 0.862 0.935 0.905 0.836 0.830 0.798 

AVR_1 0.884 0.947 0.814 0.836 0.867 0.777 0.866 0.855 0.848 0.900 0.899 0.856 0.826 0.744 

AVR_2 0.907 0.920 0.771 0.823 0.870 0.773 0.861 0.883 0.848 0.915 0.898 0.833 0.835 0.718 

AVR_3 0.375 0.408 0.275 0.264 0.311 0.240 0.288 0.370 0.340 0.386 0.360 0.367 0.325 0.505 

AVR_4 0.904 0.947 0.775 0.835 0.900 0.772 0.879 0.897 0.869 0.926 0.919 0.867 0.856 0.809 

AVR_5 0.884 0.957 0.775 0.815 0.880 0.757 0.859 0.879 0.855 0.913 0.904 0.874 0.840 0.790 

AVR_6 0.886 0.949 0.746 0.794 0.870 0.750 0.845 0.868 0.849 0.907 0.893 0.854 0.809 0.796 

AVR_7 0.823 0.895 0.693 0.736 0.797 0.671 0.774 0.801 0.775 0.843 0.825 0.802 0.766 0.732 

CC_1 0.656 0.650 0.867 0.753 0.711 0.706 0.753 0.681 0.688 0.679 0.742 0.695 0.645 0.617 

CC_2 0.707 0.749 0.918 0.769 0.773 0.754 0.796 0.730 0.758 0.740 0.799 0.774 0.723 0.676 

CC_3 0.772 0.776 0.933 0.833 0.818 0.835 0.858 0.760 0.783 0.782 0.845 0.793 0.757 0.693 

CC_4 0.755 0.784 0.936 0.870 0.820 0.838 0.874 0.779 0.780 0.786 0.856 0.801 0.763 0.721 

CC_5 0.713 0.757 0.936 0.840 0.772 0.828 0.840 0.751 0.755 0.754 0.825 0.792 0.747 0.696 

CON_1 0.789 0.789 0.830 0.918 0.841 0.852 0.905 0.839 0.795 0.827 0.880 0.845 0.800 0.710 

CON_2 0.807 0.782 0.812 0.927 0.819 0.831 0.894 0.849 0.815 0.836 0.879 0.814 0.828 0.732 

CON_3 0.856 0.846 0.828 0.936 0.875 0.854 0.926 0.886 0.877 0.884 0.920 0.860 0.880 0.766 

CON_4 0.790 0.796 0.855 0.950 0.821 0.829 0.903 0.817 0.820 0.819 0.878 0.819 0.808 0.717 

CON_5 0.685 0.691 0.767 0.887 0.760 0.814 0.849 0.740 0.711 0.725 0.797 0.755 0.732 0.612 

CON_6 0.799 0.809 0.848 0.949 0.851 0.896 0.931 0.831 0.829 0.831 0.894 0.846 0.848 0.689 

CON_7 0.807 0.814 0.844 0.951 0.858 0.881 0.931 0.848 0.848 0.843 0.902 0.850 0.856 0.721 

CON_8 0.800 0.798 0.829 0.947 0.830 0.844 0.909 0.834 0.848 0.830 0.887 0.840 0.830 0.738 

CON_9 0.826 0.837 0.848 0.946 0.855 0.853 0.921 0.838 0.851 0.849 0.902 0.859 0.815 0.744 

CON_10 0.829 0.826 0.857 0.958 0.853 0.866 0.928 0.856 0.857 0.856 0.910 0.846 0.853 0.760 

CON_11 0.800 0.807 0.797 0.917 0.814 0.822 0.886 0.816 0.815 0.824 0.867 0.801 0.779 0.689 

CR_1 0.828 0.818 0.789 0.847 0.904 0.809 0.894 0.844 0.794 0.849 0.876 0.756 0.800 0.683 

CR_2 0.868 0.855 0.838 0.872 0.944 0.842 0.928 0.878 0.853 0.886 0.917 0.823 0.842 0.728 

CR_3 0.901 0.865 0.788 0.838 0.954 0.834 0.917 0.906 0.850 0.913 0.923 0.820 0.831 0.761 
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CR_4 0.851 0.807 0.712 0.809 0.914 0.799 0.881 0.865 0.796 0.864 0.877 0.799 0.774 0.714 

CR_5 0.888 0.859 0.818 0.865 0.957 0.846 0.932 0.907 0.865 0.908 0.930 0.828 0.839 0.766 

CR_6 0.887 0.866 0.783 0.853 0.942 0.846 0.921 0.894 0.845 0.903 0.919 0.835 0.848 0.744 

CR_7 0.896 0.892 0.823 0.853 0.962 0.865 0.934 0.916 0.876 0.921 0.939 0.843 0.865 0.779 

CR_8 0.869 0.862 0.813 0.818 0.939 0.766 0.887 0.886 0.842 0.892 0.905 0.828 0.818 0.770 

CR_9 0.873 0.878 0.807 0.810 0.934 0.772 0.884 0.868 0.819 0.888 0.898 0.810 0.800 0.751 

CR_10 0.895 0.880 0.811 0.827 0.932 0.816 0.899 0.886 0.861 0.904 0.914 0.827 0.849 0.752 

CR_11 0.895 0.893 0.806 0.850 0.953 0.807 0.915 0.899 0.858 0.913 0.924 0.833 0.843 0.755 

CR_12 0.830 0.849 0.751 0.784 0.902 0.771 0.860 0.855 0.787 0.861 0.870 0.806 0.769 0.722 

ESC_1 0.725 0.740 0.833 0.875 0.794 0.949 0.892 0.784 0.755 0.770 0.842 0.768 0.766 0.654 

ESC_2 0.721 0.714 0.814 0.849 0.803 0.956 0.887 0.785 0.778 0.763 0.838 0.775 0.778 0.655 

ESC_3 0.773 0.789 0.830 0.867 0.819 0.941 0.897 0.808 0.793 0.807 0.864 0.807 0.781 0.667 

ESC_4 0.792 0.776 0.806 0.848 0.854 0.963 0.910 0.841 0.825 0.826 0.878 0.808 0.791 0.684 

ESC_5 0.766 0.750 0.798 0.857 0.827 0.923 0.892 0.832 0.833 0.808 0.866 0.804 0.801 0.719 

ESC_6 0.763 0.748 0.818 0.855 0.841 0.947 0.904 0.807 0.795 0.794 0.859 0.795 0.799 0.652 

ESC_7 0.769 0.762 0.838 0.877 0.835 0.956 0.911 0.821 0.795 0.806 0.869 0.806 0.800 0.657 

IDR_1 0.877 0.831 0.713 0.796 0.863 0.720 0.836 0.886 0.798 0.888 0.867 0.771 0.774 0.705 

IDR_2 0.801 0.739 0.616 0.691 0.745 0.651 0.730 0.794 0.699 0.799 0.765 0.644 0.729 0.615 

IDR_3 0.889 0.863 0.749 0.813 0.874 0.758 0.856 0.927 0.835 0.918 0.899 0.809 0.840 0.788 

IDR_4 0.901 0.877 0.773 0.843 0.907 0.810 0.894 0.954 0.859 0.938 0.925 0.824 0.847 0.776 

IDR_5 0.910 0.847 0.734 0.787 0.882 0.760 0.850 0.914 0.837 0.916 0.892 0.806 0.810 0.752 

IDR_6 0.886 0.853 0.741 0.829 0.888 0.823 0.884 0.941 0.859 0.921 0.914 0.848 0.828 0.792 

IDR_7 0.888 0.855 0.756 0.821 0.873 0.813 0.872 0.951 0.864 0.927 0.915 0.860 0.830 0.806 

IDR_8 0.876 0.844 0.765 0.847 0.857 0.820 0.877 0.937 0.873 0.914 0.910 0.859 0.846 0.781 

IDR_9 0.873 0.844 0.754 0.841 0.881 0.819 0.884 0.927 0.861 0.909 0.906 0.815 0.894 0.760 

IDR_10 0.889 0.867 0.761 0.850 0.893 0.847 0.899 0.958 0.889 0.934 0.930 0.889 0.871 0.796 

IDR_11 0.900 0.876 0.779 0.854 0.899 0.851 0.904 0.950 0.895 0.935 0.934 0.874 0.869 0.800 

IDR_12 0.877 0.903 0.792 0.840 0.892 0.787 0.881 0.917 0.869 0.918 0.916 0.855 0.823 0.803 

IDR_13 0.897 0.875 0.756 0.850 0.888 0.834 0.894 0.949 0.877 0.933 0.926 0.866 0.855 0.789 

IDR_14 0.851 0.810 0.703 0.802 0.814 0.719 0.817 0.875 0.804 0.869 0.858 0.776 0.781 0.793 

MAC_1 0.894 0.876 0.769 0.824 0.876 0.791 0.869 0.875 0.960 0.898 0.907 0.855 0.861 0.810 

MAC_2 0.888 0.865 0.810 0.859 0.868 0.814 0.885 0.902 0.977 0.907 0.923 0.893 0.898 0.835 

MAC_3 0.849 0.860 0.801 0.875 0.850 0.832 0.888 0.885 0.963 0.884 0.914 0.905 0.899 0.822 

RR_1 0.846 0.846 0.787 0.827 0.833 0.790 0.852 0.848 0.839 0.863 0.879 0.902 0.781 0.755 

RR_2 0.874 0.889 0.762 0.821 0.836 0.776 0.848 0.874 0.867 0.894 0.894 0.928 0.850 0.795 

RR_3 0.566 0.618 0.600 0.666 0.605 0.616 0.653 0.606 0.656 0.606 0.659 0.769 0.652 0.617 

RR_4 0.780 0.830 0.813 0.824 0.795 0.777 0.832 0.810 0.861 0.819 0.859 0.939 0.854 0.772 

TD_1 0.820 0.811 0.766 0.815 0.858 0.790 0.858 0.830 0.861 0.838 0.866 0.813 0.938 0.732 

TD_2 0.836 0.838 0.723 0.830 0.833 0.773 0.849 0.845 0.850 0.856 0.867 0.826 0.933 0.744 

TD_3 0.844 0.832 0.760 0.826 0.815 0.771 0.839 0.858 0.876 0.864 0.875 0.862 0.963 0.780 

TD_4 0.835 0.824 0.772 0.856 0.826 0.807 0.864 0.865 0.882 0.863 0.883 0.859 0.970 0.759 

TD_5 0.871 0.876 0.764 0.866 0.867 0.827 0.890 0.899 0.904 0.901 0.913 0.883 0.970 0.790 

continua 
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TR_1 0.786 0.783 0.679 0.689 0.723 0.638 0.717 0.775 0.789 0.795 0.786 0.751 0.734 0.819 

TR_2 0.461 0.502 0.357 0.375 0.443 0.386 0.420 0.451 0.473 0.473 0.476 0.469 0.420 0.663 

TR_3 0.795 0.808 0.797 0.789 0.797 0.744 0.811 0.823 0.862 0.826 0.854 0.821 0.821 0.868 

TR_4 0.572 0.580 0.537 0.530 0.546 0.484 0.546 0.592 0.594 0.594 0.610 0.609 0.555 0.806 

TR_5 0.767 0.813 0.690 0.708 0.755 0.641 0.739 0.779 0.788 0.796 0.800 0.780 0.771 0.848 

TR_6 0.618 0.594 0.565 0.601 0.575 0.507 0.590 0.608 0.634 0.620 0.641 0.626 0.626 0.783 

TR_7 0.398 0.385 0.290 0.378 0.405 0.350 0.397 0.406 0.367 0.407 0.413 0.369 0.350 0.498 

TR_8 0.404 0.415 0.309 0.379 0.398 0.377 0.401 0.453 0.417 0.437 0.446 0.440 0.375 0.654 

TR_9 0.579 0.567 0.576 0.571 0.577 0.515 0.582 0.611 0.639 0.602 0.631 0.610 0.542 0.802 

Fonte: Dados da Pesquisa 2021 
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Anexo I Tabela 50- Aplicação das técnicas de avaliação de riscos mais 
utilizadas segundo a ISO/IEC  31010:2019 

 

Tabela 51 
Aplicação das técnicas de avaliação de riscos mais utilizadas segundo a ISO/IEC  
31010:2019 

Nº 
Ferramentas de 

Avaliação de 
Riscos 

Identificação 
de Riscos 

Análise de Riscos 
Avaliação 
de Risco Consequência Probabilidade 

Nível de 
Risco 

1 
ALARP, ALARA e 

SFAIRP 
NA NA NA NA FA 

2 Análise Bayesiana NA NA FA NA NA 

3 Redes Bayesianas NA NA FA NA FA 

4 Análise Bowtie A FA A A A 

5 Brainstorming FA A NA NA NA 

6 
Análise de impacto 

nos negócios 
A FA NA NA NA 

7 
Mapeamento 

causal 
A A NA NA NA 

8 
Análise de causa-

consequência 
A FA FA A A 

9 

Listas de 
verificação, 

classificações e 
taxonomias 

FA NA NA NA NA 

10 
Abordagem 

cindínica 
FA NA NA NA NA 

11 
Matriz de 

consequência / 
probabilidade 

NA A A FA A 

12 
Análise de custo / 

benefício 
NA FA NA NA FA 

13 
Análise de impacto 

cruzado 
NA NA FA NA NA 

14 
Análise da árvore 

de decisão 
NA FA FA A A 

15 Técnica Delphi FA NA NA NA NA 

16 
Análise da árvore 

de eventos 
NA FA A A A 

17 
Análise de  Modos 
e efeitos de Falha 

(FMEA) 
FA FA NA NA NA 

18 

Modos e efeitos de 
falha e 

análise de 
criticidade 

FA FA FA FA FA 

19 
Análise da árvore 

de falhas 
A NA FA A A 

20 Diagramas F-N A FA FA A FA 

21 Teoria dos jogos A FA NA NA FA 

22 

Estudos de 
perigo e 

operabilidade 
(HAZOP) 

FA A NA NA NA 

continua 
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Nº 
Ferramentas de 

Avaliação de 
Riscos 

Identificação 
de Riscos 

Análise de Riscos 
Avaliação 
de Risco Consequência Probabilidade 

Nível de 
Risco 

Nº 
Ferramentas de 

Avaliação de 
Riscos 

Identificação 
de Riscos 

Análise de Riscos 
Avaliação 
de Risco Consequência Probabilidade 

Nível de 
Risco 

23 

Análise de 
perigo e crítica 

pontos de 
controle 

(HACCP) 

FA FA NA NA FA 

24 
Análise de 

confiabilidade 
humana 

FA FA FA FA A 

25 
Ishikawa 

(espinha de 
peixe) 

FA A NA NA NA 

26 
Análise de 

proteção de 
camada (LOPA) 

A FA A A NA 

27 
Análise de 

Markov 
A A FA NA NA 

28 
Simulação de 
Monte Carlo 

NA A A A FA 

29 
Análise 

multicritério 
(MCA) 

A NA NA NA FA 

30 
Técnica de grupo 

nominal 
FA A A A FA 

31 
Gráficos de 

Pareto 
NA A A A FA 

32 

Análise de 
impacto de 

privacidade / 
dados avaliação 
do impacto da 

privacidade (PIA / 
DPIA) 

A FA A A FA 

33 
Manutenção 
centrada na 

confiabilidade 
A A A A FA 

34 Índices de risco NA FA FA A FA 

35 Curvas S NA A A FA FA 

36 
Análise de 

cenário 
FA FA A A A 

37 
Entrevistas 

estruturadas ou 
semiestruturado 

FA NA NA NA NA 

38 What if? (E se?) FA FA A A A 

39 Surveys FA NA NA NA NA 

40 
Avaliação de 

risco toxicológico 
FA FA FA FA FA 

41 
Valor em risco 

(VaR) 
NA A A FA FA 

Legenda: 
A: Aplicável 
FA: Fortemente Aplicável 
NA: Não Aplicável 

Fonte: Adaptado International Organization for Standardization. ISO/IEC 31010:2019 - Risk 
management — Risk assessment techniques. Suiça. 2019. 


