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 “O Grande desafio para o ser humano é combinar 
trabalho com cuidado. Eles não se opõem. Limitam-
se mutuamente e ao mesmo tempo se complementam. 
Juntos constituem a integralidade da experiência 
humana, por um lado ligada à materialidade e, por 
outro, à espiritualidade. O equívoco consiste em 
opor uma dimensão à outra e não vê-las como 
modos-de-ser do único e mesmo ser humano”. 

(Leonardo Boff, 1999 p.97) 
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RESUMO 

A introdução de novos produtos, novos equipamentos e de novas técnicas de trabalho 

nos processos industriais, conseqüência do significativo crescimento tecnológico ocorrido nas 

últimas décadas, acarreta uma série de problemas para as pessoas e para o meio ambiente. As 

estatísticas mundiais de acidentes no trabalho e principalmente grandes desastres levam as 

empresas a acreditarem que competitividade e lucro não são suficientes para a sobrevivência 

de uma organização no mercado. Assim sendo, elas também devem demonstrar atitudes éticas 

e responsáveis quanto à Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Para alcançar níveis de 

gerenciamento eficiente em SST as empresas devem desenvolver e implementar Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST). Esta dissertação tem como objetivo 

propor alternativa de gerenciamento de SST para uma empresa do setor elétrico nacional, 

apresentando informações relevantes que podem ser utilizadas por qualquer organização 

durante o desenvolvimento e implementação de um SGSST. O resultado deste trabalho é 

apresentado na forma de um modelo de SGSST para a empresa estudada. A metodologia 

utilizada contempla várias etapas que vão desde a análise da situação atual do problema, ao 

projeto de implementação das mudanças. A implementação de SGSST traz melhorias 

significativas nas condições do ambiente de trabalho das empresas, principalmente quando 

acompanhada de uma efetiva mudança na cultura organizacional proveniente de uma ação 

contínua da empresa na busca do equilíbrio entre a gestão da produção e o homem. 

 

Palavras-Chaves: segurança no trabalho; gestão; sistema de gestão; OHSAS 18001; NR-10. 
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ABSTRACT 

The introduction of new products, equipments and work techniques to industrial 

processes, a consequence of the significant technological growth during the last decades, 

promotes a series of problems to people and to the environment. The statistics of accidents at 

work and big disasters, around the world, guides the companies to believe that 

competitiveness and profit are not enough to the survival of an organization in the market. 

This way, they must demonstrate ethic and responsible behavior for the Occupational Health 

and Safety (OHS). To reach these efficient management levels in OHS, the companies must 

develop and implement an Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS). 

This dissertation aims to propose an OHS management alternative to a national electric 

company, presenting relevant informations that can be used by any organization during the 

development and implementation of an OHSMS. The results of this dissertation are presented 

under the format of an OHSMS model to the company under study. The applied methodology 

can be used in many procedural steps, from the current situation analysis until the 

implementation of changes. The implementation of an OHSMS brings significant 

improvements to the occupational environment conditions of the companies, primarily when 

accompanied of a efficient change in the organizational culture, that comes from the 

organization continuous actions in the pursuit of an equilibrium between production and man 

management. 

 

Keywords: occupational safety; management; management system; OHSAS 18001; NR-10. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os ambientes de trabalho, pela própria natureza das atividades desenvolvidas e pelas 

características intrínsecas de cada organização, relações interpessoais, contatos ou exposições 

a agentes químicos físicos ou biológicos, possuem características que levam o individuo a 

situações de deficiências ergonômicas ou a riscos de acidentes no trabalho, que podem a 

curto, médio, ou longo prazo causar-lhe lesões, doenças ou mesmo a morte, além de prejuízos 

legais e patrimoniais para as empresas.  

Os perigos existem, mesmo que em proporções insignificantes, em qualquer atividade 

executada no cotidiano dos seres humanos. Perigo é a fonte ou situação com potencial para 

provocar lesões ou doença nas pessoas, dano à propriedade, dano ao meio ambiente ou a 

combinação destes. São conhecidos dois tipos de perigos: Os profissionais, que estão 

relacionados às atividades laborais das pessoas e os genéricos, que estão relacionados às 

demais atividades dos seres humanos. Como não se pode excluir o trabalho do dia-a-dia das 

pessoas e como também não é possível eliminarem-se todos os perigos presentes nos 

ambientes laborais, é inevitável chegar-se à conclusão de que o trabalho expõe as pessoas a 

situações de riscos.  

Desde a pré-história ocorrem acidentes pessoais. Naquela época o homem habitava 

cavernas que o protegiam contra fenômenos atmosféricos (frio, chuvas, raios, etc.), utilizava 

tochas de fogo, lanças e outros apetrechos como proteção contra animais ferozes, e escadas 

rudimentares (lascas de madeiras amarradas em troco de árvores) para acessar suas cavernas. 

O uso do fogo e das armas como proteção contra animais e de escadas, mesmo que toscas e 

perigosas, como facilitadoras para sua acessibilidade às suas cavernas, representaram um 

significativo avanço em termos de segurança pessoal. Este avanço proporcionou-lhe proteção 

e comodidade, porém submeteu o homem a novos perigos.  

Na atualidade, em especial nas últimas décadas, o crescimento industrial e tecnológico 

foi muito significativo em todo o mundo, gerando mais emprego e produzindo bens, alguns, 

considerados essenciais para nossa época. Por outro lado, devido à competitividade e à 

necessidade do aperfeiçoamento dos processos, as indústrias se tornaram cada vez maiores e 

mais complexas. A introdução, nos processos industriais, quase que constante, de novos 

produtos, novos equipamentos e de novas técnicas de trabalho acarretaram uma série de 

problemas, para as pessoas e para o meio ambiente, em forma de acidentes, alguns deles 

catastróficos e responsáveis por grandes perdas para o homem e para a sociedade. Entre os 

principais acidentes, inseridos nesse contexto, merecem destaque os descritos a seguir: 
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• Bhopal - Acidente ocorrido na cidade de Bhopal, capital do estado de Madhya 

Pradesh na Índia, em dezembro de 1984.  Um vazamento de 40 toneladas de metil 

isocianato e outros gases letais, ocorrido na fábrica de agrotóxico da Union Carbide 

Corporation, causou, no momento do acidente, cerca de 7,5 mil mortes. No entanto, 

esses dados são incertos, já que cerca de 500 mil pessoas foram expostas aos gases, 

com pelo menos 27 mil pessoas mortas posteriormente, além de cerca de 150 mil que 

ainda sofrem em decorrência dos efeitos deste acidente, considerado o maior acidente 

industrial do mundo. 

• Piper Alpha - Acidente ocorrido no campo de óleo Piper, no mar do Norte, a 

aproximadamente 220 quilômetros ao nordeste de Aberdeen na Escócia, em junho de 

1988. Um vazamento de gás natural ocorrido na plataforma Piper Alpha, operada pela 

Ocidental Petroleum e Texaco, proprietária de 22% das ações, causou uma explosão 

seqüenciada por vários incêndios, e a morte de pelo menos 167 pessoas, sendo 

considerado o maior acidente com petróleo do século XX. 

• Cubatão - Acidente ocorrido na favela Vila Socó na cidade de Cubatão - SP no Brasil, 

em fevereiro de 1984. Um incêndio causado por um vazamento de combustível em um 

duto da Petrobrás causou 93 mortes e deixou 2.500 moradores da vila desabrigados. É 

considerado o maior acidente industrial do Brasil. 

• Chernobyl - Acidente ocorrido na cidade de Chernobyl, na Ucrânia, em abril de 1986. 

A explosão de uma usina energética nuclear implicou a evacuação de 135.000 pessoas 

da região. Mais de 340 mil pessoas foram expostas à radioatividade, dentre as quais 9 

mil tiveram, posteriormente, diagnóstico de câncer. Cerca de 61 mil das 600 mil 

pessoas que trabalharam na limpeza da área, tiveram a saúde monitorada. Relatórios 

da Organização Mundial de Saúde - OMS estimam que cerca de 5 milhões de pessoas 

de 3 países (Rússia, Ucrânia e Belarus) tiveram a saúde afetada pelo acidente, 

considerado a maior catástrofe mundial da área nuclear. 

Acidentes nessas proporções levam a sociedade e os estudiosos no assunto a constantes 

reflexões na busca de transformações nos processos industriais que minimizem as 

possibilidades de ocorrências semelhantes. 

As grandes tragédias, os grandes e os pequenos acidentes são provocados e não 

simplesmente acontecem, como se costuma dizer. Quando ocorre um acidente, não existe 

apenas uma causa e/ou um culpado. Todas as causas devem ser buscadas e devidamente 

tratadas. 
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Surgem, então, questionamentos a serem respondidos, para que a sociedade possa 

usufruir dos requisitos necessários a uma condição de vida adequada: 

• Como manter equilibrada a relação homem - meio ambiente - sistemas físicos ativos? 

• Como agir para controlar os perigos, de forma a minimizar a possibilidade de 

ocorrências de acidentes do trabalho? 

Existem várias maneiras de agir e de estruturar as organizações de forma a se resolver 

essas questões. Ao mesmo tempo, faz-se necessário ter a consciência de que a organização 

está inserida em um ambiente maior e que existe a necessidade de ela atingir seus objetivos 

organizacionais. 

Cada organização tem uma forma própria de agir, que, na maioria das vezes, está ligada 

aos impactos externos e internos decorrentes das tragédias, dos grandes acidentes ou dos 

pequenos acidentes. O que muda de uma organização para outra é a capacidade de leitura do 

que diz respeito aos aspectos de Segurança e Saúde no Trabalho - SST. O grande desafio para 

os gestores e estudiosos da administração em todo mundo é apresentar respostas mais rápidas 

e pró-ativas nas ações, em termos das demandas necessárias, já que os processos de mudanças 

se reafirmam como permanentes e acelerados. Antecipar tais impactos, nem sempre 

previsíveis, é a grande meta das administrações. 

As mudanças tornam obsoletos os modelos de gestão de SST, baseados apenas em 

técnicas/padrões tais como: 

• Controle de Danos aos Trabalhadores e a Propriedade (Frank Bird Jr./USA -1966); 

• Controle Total de Perdas (John Fletcher/Canadá - 1970); 

• Gerência de Riscos (1978), Engenharia de Segurança de Sistemas (1978), Health 

and Safety Comission HMSO (1992); 

• HDE Guidance - Successful Health and Safety Management HS (G) 65 (Reino 

Unido -1993). 

Atualmente existe uma preocupação em se buscar modelos baseados em enfoques 

multidisciplinares, nos quais: 

• A atenção deixa de ser dada apenas ao trabalhador e se estende ao ambiente de 

trabalho; 

• Ganham importância os limites de tolerância, ou seja, é dada atenção à necessidade de 

se medirem as concentrações dos agentes químicos e as intensidades dos agentes 

físicos nos locais de trabalho; 
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• Além dos profissionais de saúde e segurança (engenheiro de segurança do trabalho, 

médicos do trabalho, técnico de segurança e enfermeiro), ganham visibilidade novos 

profissionais: psicólogos, assistentes sociais, higienistas ocupacionais e ergonomistas. 

Em algumas empresas, já se observa, desde o final do século passado e do início deste, 

no que se refere aos modelos de gestão de SST, uma atenção maior com as pessoas e seu 

comportamento, as tarefas, os processos, as estruturas e, mais recentemente, o meio ambiente. 

Assim, surgem as concepções holísticas sobre SST nas empresas. Maior ênfase vem 

sendo dada aos aspectos ligados à visão sistêmica e à consciência da constante, contínua, 

múltipla e diversa interação dos elementos que compõem o ambiente, levando a uma maior 

interação desses elementos que formam a organização, passando seus colaboradores a serem 

partes e partícipes. 

Surge, então, uma única e grande pergunta, baseada nas duas feitas anteriormente: como 

fazer a gestão de SST em meio a esse turbilhão? 

Responder ao questionamento acima, para uma empresa do setor elétrico brasileiro, é o 

principal objetivo deste trabalho, que visa apresentar um modelo de sistema para 

gerenciamento das atividades pertinentes às áreas de SST na empresa estudada, aplicando, 

para sua consecução, a abordagem qualitativa proposta por Peter Checkland em 1972. Uma 

síntese da base conceitual desta abordagem é apresentada no Capítulo 3 deste trabalho.  

O modelo apresentado tem como base fundamental o controle e o tratamento dos 

perigos e dos riscos inerentes às atividades laborais da empresa estudada. Foi elaborado e 

estruturado de maneira tal que os processos que gerenciem os perigos e riscos possam ser 

aplicados em várias áreas da organização, podendo ser aplicada também em outras empresas 

do setor de energia elétrica.  

A abordagem adotada por esta pesquisa, para a gestão de SST, procurou garantir a 

proteção de funcionários e terceiros, para que eles não corram riscos de serem afetados nas 

questões de segurança e saúde em razão das atividades da organização. As propostas básicas 

de gestão, apresentadas pelos defensores de qualidade e excelência dos negócios, têm, em 

alguns casos, características indistintas das apresentadas na gestão efetiva de SST. 

Essas diretrizes têm como referência os princípios gerais da boa administração e foram 

idealizadas com intuito de facilitar a integração da gestão de SST dentro de um sistema global 

de gestão da empresa estudada. Várias normas poderiam ser aplicadas com êxito como, por 

exemplo, a Norma britânica BS 8.800, a OSHAS 18.001 e as Séries ISO 9000 entre outras. A 

essência de cada uma delas é basicamente a mesma, percebendo-se as diferenças de acordo 
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como elas são apresentadas dentro do sistema global de gestão. Neste trabalho, utilizou-se a 

Norma OSHAS 18.001. 

A empresa estudada normalmente se utiliza de equipes multifuncionais, formadas por 

pessoas de diferentes áreas da organização, para implementação de melhorias em seus 

processos de gestão. O comprometimento e a participação obtida são os principais aspectos 

positivos desta forma de atuação, entretanto há aspectos negativos, destacando-se entre eles a 

lentidão nos processos de implementação. 

Partindo da obrigatoriedade de implementação da nova Norma Regulamentadora No. 10 

- NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTB e da necessidade de melhorias em sua 

gestão de SST (obrigatoriedade/necessidade interdependentes e complementares), surge a 

alternativa de se estruturar e implementar um Sistema de Gestão de Saúde no Trabalho - 

SGSST que permita resultados consistentes a longo prazo. A implementação deste sistema é 

endossada pela alta e média direção da empresa estudada, principalmente as ligadas às áreas 

afins. Este projeto faz parte do plano de melhorias das unidades de SST da empresa para o 

ano de 2008. 

O problema consiste em chegar a um modelo para este SGSST que maximize a 

utilização dos recursos e que, ao mesmo tempo, garanta o atendimento dos valores da 

organização e dos objetivos relevantes da gestão de SST e da NR-10, considerando os 

aspectos específicos e estágio de cada um. Nesse sistema, deve-se considerar ainda a 

possibilidade de ele servir como referência para outros subsistemas da organização e para 

outras empresas do Setor Elétrico Nacional. 

Assim, o objetivo principal deste trabalho é apresentar um modelo de sistema de gestão 

que determine os elementos básicos de um SGSST para a empresa estudada. Também é 

objetivo deste trabalho apresentar e discutir os principais elementos relativos à gestão de SST 

das organizações. 

Esta pesquisa tomou como base para suas considerações uma pesquisa-diagnóstica 

realizada em 2003 por uma consultoria independente contratada pela empresa estudada, o 

resultado de um seminário de SST realizado pela mesma em 2004 e um diagnóstico quanto o 

atendimento, por parte da organização dos requisitos da nova NR-10, realizado por equipe 

multifuncional em 2005. Isso representou uma vantagem significativa na contextualização do 

problema, uma vez que não houve limitações quanto à visão do problema. 

Assim sendo, o problema tratado nesta dissertação de mestrado profissionalizante 

compreende uma situação prática específica de uma organização real. Apesar de o autor fazer 
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parte do corpo funcional da empresa em questão, de forma alguma as visões apresentadas no 

trabalho podem ser vistas como uma posição da empresa estudada. 

Para melhor situar o desenrolar desta pesquisa, nos próximos itens deste capítulo, é 

apresentada a empresa estudada, seu histórico institucional e a sua estrutura organizacional; 

são feitas caracterizações dos ambientes (externos e internos) e dos desafios atualmente 

vivenciados pela organização e, por fim, são caracterizados os desafios a serem enfrentados.  

1.1  Chesf: Histórico e Caracterização 

A organização estudada neste trabalho é a Chesf - Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco, atualmente uma das seis empresas subsidiárias que constituem a Eletrobrás - 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A. A Chesf, criada em 03 de outubro de 1945 e constituída em 

15 de março de 1948, teve, na época de sua criação/constituição, a missão de produzir, 

transmitir e comercializar energia elétrica para toda a Região Nordeste do Brasil. 

Atualmente a Chesf atende a 8 dos 9 estados do nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Além desses estados, com a 

abertura permitida pelo novo modelo do Setor Elétrico Brasileiro, a Chesf tem contratos de 

venda de energia em todos os sub-mercados do Sistema Interligado Nacional.  

O Sistema de Geração da Chesf, atualmente composto de uma usina termelétrica e de 

quatorze usinas hidrelétricas, tem a maior potência nominal entre todas as empresas do Setor 

Elétrico Nacional, 10.618,32 MW.  

Toda a energia elétrica produzida pela Chesf é transmitida para seus consumidores finais 

através do maior sistema de transmissão do país, constituído de uma ampla, variada e 

complexa rede de linhas e subestações nas tensões de 69, 138, 230 e 500 KV, composto de 94 

subestações e mais de 18.000 quilômetros de linhas de transmissão. 

O despacho das usinas, das linhas de transmissão e das subestações da Chesf é realizado 

pelo ONS - Operador Nacional do Sistema, organização civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, que faz a otimização dos recursos energéticos disponíveis no Sistema Interligado 

Nacional, inter-cambiando energia em diversas regiões do país. 

A Chesf, como uma das maiores empresas do Nordeste do Brasil, em sintonia com o 

Governo Federal, seu maior acionista, atua como vetor de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural na região em que se faz presente. 
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1.1.1 Estrutura Organizacional 

A Chesf, por ser uma sociedade de economia mista - aberta, está submetida à Lei das 

Sociedades por Ações, tendo um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e uma 

Diretoria Executiva. 

O Conselho de Administração, que é constituído de 6 membros eleitos pela Assembléia 

Geral de Acionistas, é responsável pela aprovação dos principais atos da Diretoria Executiva. 

Também eleito pela Assembléia Geral de Acionistas é o Conselho Fiscal, que é 

constituído de 6 membros, sendo 3 suplentes. É o órgão superior na apreciação dos atos da 

Diretoria Plena, através de pareceres conclusivos sobre a posição financeiro-contábil da 

Empresa. 

A Diretoria Executiva é constituída pelo Diretor-Presidente e mais 4 Diretores, todos 

brasileiros, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 anos, sendo que o 

Diretor-Presidente da Empresa é escolhido dentre os membros do Conselho de 

Administração. 

A sede da Chesf é localizada no Recife, local onde são definidas todas as diretrizes para 

as administrações e gerências regionais, situadas nas áreas descentralizadas de atuação da 

Empresa. A estrutura organizacional da Chesf é composta por 5 níveis hierárquicos, com a 

seguinte distribuição: 

• 1º nível => 1 presidência e 4 diretorias, na sede; 

• 2º nível => 12 superintendências, 1 auditoria, 3 coordenadorias e 1 consultoria, na 

sede; 

• 3º nível => 32 departamentos (na sede), 2 administrações e 6 gerências (nas 

regionais); 

• 4º nível => 105 divisões (distribuídas na sede e regionais) e 1 hospital em Paulo 

Afonso; 

• 5º nível => 80 serviços, 11 centros operacionais e 4 unidades (distribuídos na sede e 

nas regionais). 

A Chesf tem, em síntese, como Missão, produzir, transmitir e comercializar energia 

elétrica com qualidade, confiabilidade e rentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento 

do Nordeste e do Brasil.  

A Chesf conta, atualmente, com um efetivo aproximado de 5,6 mil empregados, 

distribuídos, por escolaridade, da seguinte forma: 30 % com formação universitária e 70 % 

com formação técnica/administrativa, com idade média em torno de 45 anos.  
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A estrutura organizacional da Chesf, juntamente com seus conselhos e com sua 

Assembléia de Acionistas, é apresentada na figura 1.1. 

 
Figura 1.1 - Organograma da Chesf 

Fonte: Chesf - Segurança nas Alturas - TOP RH 2001 

Relaciona-se, a seguir, o efetivo por escritório, considerando a abrangência geográfica: 

Tabela 1.1 - Efetivo Chesf por Escritório 
Fonte: Chesf - Relatório de Gestão - Ciclo 2003/2006 - SRH (2007) 

ESCRITÓRIO EFETIVO ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 

Paulo Afonso 1322 
Envolvendo cidades dos Estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e 
Sergipe. 

Sede (Recife) 2593 
Envolvendo cidades dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e 
Rio Grande do Norte. 

Salvador 641 Envolvendo cidades dos Estados da Bahia e Sergipe. 

Fortaleza 349 
Envolvendo cidades dos Estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. 

Sobradinho 341 Envolvendo cidades do Estado da Bahia. 
Teresina 337 Envolvendo cidades do Estado do Piauí. 

1.1.2 A Área de Segurança e Saúde no Trabalho. 

A estrutura do segmento de SST da Chesf está assim organizada: na sede da Empresa 

existem 2 órgãos, de 4º nível, (a Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho - DAST e a 

Divisão de Saúde e Bem Estar no Trabalho - DABT), que funcionam como área normativa, 

bem como executiva. Ambas as divisões estão subordinadas ao Departamento de 

Administração de Recursos Humanos - DAH, que, por sua vez, está ligado à Superintendência 

de Recursos Humanos - SRH. A SRH subordina-se à Diretoria Administrativa - DA. 
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Considerando a estrutura organizacional da Empresa e a sua descentralização, nas 

regionais as unidades de SST funcionam subordinadas administrativamente ao órgão que 

coordena a regional e, tecnicamente, aos órgãos normativos localizados na sede (DAST e 

DABT), estando distribuídas da seguinte forma: 

• Duas unidades formais, em nível de serviço (5º. Nível): uma em Paulo Afonso e outra 

em Salvador, ambas subordinadas administrativamente a uma divisão de recursos 

humanos e estas às administrações regionais locais, que, por sua vez, estão ligadas 

diretamente à Diretoria Administrativa; 

• Nas demais regionais, contamos com unidades informais de SST assim distribuídas: 

Fortaleza, Teresina e Sobradinho, que funcionam subordinadas administrativamente a 

uma divisão administrativa local, sendo esta subordinada à gerência regional ligada 

diretamente à Diretoria de Operação. 

O segmento de SST da Chesf conta atualmente com um efetivo de 111 empregados, 

sendo: 

• 44 na sede da Empresa, em Recife; 

• 20 em Paulo Afonso; 

• 05 em Teresina; 

• 11 em Sobradinho; 

• 23 em Salvador; 

• 08 em Fortaleza. 

1.2 Caracterização do Contexto 

O ingresso nos anos 90 ensejou várias transformações institucionais e estruturais, 

decorrentes das políticas governamentais de abertura da economia e do mercado brasileiro. 

Como conseqüência, as práticas de gestão empresarial estão sendo repensadas, uma vez 

que a qualidade dos serviços prestados, obtida pela utilização de modernas tecnologias e, 

principalmente, pela competência das pessoas, constitui fator de diferenciação para a 

competitividade requerida pelo mercado. Estas transformações têm provocado profundas 

mudanças no mundo do trabalho, originadas por: 

• Busca de maior produtividade, determinando a padronização e automação; 

• Competitividade, levando à descoberta da importância do cliente, da capacitação 

tecnológica, do capital intelectual da Empresa e de sua integração à estratégia de 

negócios; 

• Maior velocidade e capacidade de trabalho graças às redes de comunicação e à 

informática; 

• Nova dinâmica da economia: globalização, desregulamentação e mercados mais 

complexos. 
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1.2.1 Situando a Chesf no Ambiente Externo 

O Setor Elétrico Brasileiro, desde 1993, tem experimentado os impactos das mudanças 

nos cenários mundial e nacional, as quais suscitaram a reestruturação do setor elétrico em 

1998. 

O novo modelo implantado fundamenta-se, principalmente, na extinção do mercado 

cativo e na participação de outros agentes na expansão da oferta de energia. Antes desse novo 

modelo, a expansão da oferta de energia era completamente protegida pela tutela do Estado. 

Hoje, essa proteção dá-se apenas de forma parcial. 

As medidas de estímulo à competição, a privatização, a legislação antitruste e de 

proteção ao consumidor, a liberação comercial, as novas regras para os investimentos diretos, 

os programas de apoio à capacitação tecnológica e de qualidade implicaram a necessidade das 

empresas componentes do Setor de adotarem estratégias condizentes com os desafios dessa 

mudança. Dessa forma, a transformação do Setor Elétrico Brasileiro é irreversível e o 

desempenho de cada empresa passa a ser medido pela sua capacidade de gerir seus processos 

de maneira ágil, moderna e pró-ativa. A competitividade é a regra principal nesse tipo de 

mercado. 

1.2.2 Situando a Chesf em Seu Ambiente Interno 

Consciente do impacto das transformações do setor elétrico, a Chesf compreendeu como 

fundamental e urgente preparar-se para responder às exigências desse novo ambiente, 

estimulando a assimilação de novos valores e novas práticas de trabalho. 

Entendendo que o capital humano é o principal fator de manutenção e elevação dos 

níveis de eficiência e, conseqüentemente, do atingir as metas organizacionais, ações 

relacionadas com a preservação da vida humana num ambiente de trabalho seguro e saudável 

constituem um diferencial competitivo nesse mundo moderno. Assim, o respeito que a 

Empresa dispensa a seus empregados e à sociedade são fatores críticos de sucesso para o seu 

posicionamento no novo mercado. 

A nova regulamentação do setor exige que o sistema eletro-energético opere em sua 

plena capacidade, de modo a assegurar a disponibilidade e confiabilidade do fornecimento de 

energia aos clientes. Para o atendimento a essa exigência, a Chesf precisou investir 

pesadamente na revisão dos seus processos de trabalho, na aquisição de equipamentos 

modernos, na implementação de técnicas de vanguarda e na capacitação dos seus empregados. 

Esses investimentos foram necessários pela natureza de suas atribuições, a qual envolve 

a construção, operação e manutenção de seu sistema de transmissão de energia elétrica, 
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exigindo a realização de atividades perigosas, como rotina, o que representa elevados riscos à 

integridade física de seus empregados. 

1.2.3 Caracterizando o Desafio da Chesf 

Nas empresas de eletricidade, onde estão em operação grande números de equipamentos 

de potência, os perigos são inúmeros e a SST passa a ser elemento fundamental. A atual 

conjuntura social não mais admite ocorrências de acidentes e/ou falhas nos sistemas 

instalados, sem que se tenha justificativa convincente. 

Os acidentes são provocados, na maioria das vezes, por falha de processo, e a utilização 

de técnicas de análise de risco permite que se controlem os riscos dos processos de trabalhos. 

Resumidamente, pode-se dizer que, para qualquer processo laboral, faz-se necessário 

fazer o gerenciamento dos perigos e dos riscos inerentes a ele, envolvendo e comprometendo 

os trabalhadores do processo produtivo. É preciso que se quebre a crença de que fazer 

gerenciamento de riscos em gabinetes é produzir papel sem sentido, que não será de utilidade 

para a prevenção de perdas e manutenção da integridade das pessoas. 

O crescimento dos sistemas elétricos, além de tornar as instalações existentes mais 

complexas, com a introdução de equipamentos tecnologicamente atualizados, favoreceu uma 

convivência de tecnologias diferentes. Por conseqüência, gerou-se uma necessidade de 

capacitação do homem nesse novo contexto, no qual as possibilidades de acidentes 

aumentaram, principalmente pelo fato de cada vez mais se trabalhar com equipamento 

energizado e/ou semi-energizado, requerendo, portanto, que ações sejam tomadas no sentido 

de preservar a segurança do homem e da instalação nesse ambiente evolutivo. 

Além da evolução tecnológica e do crescimento dos sistemas elétricos, a introdução do 

novo modelo do setor elétrico e dos novos agentes por ele criados, a exemplo do Operador 

Nacional do Sistema - ONS e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com o papel 

de coordenar, regulamentar e fiscalizar a operação do sistema elétrico, provocaram profundas 

mudanças na gestão das empresas do setor elétrico nacional, além da necessidade de 

incorporação de estratégias que garantam o equilíbrio do negócio. 

A ênfase nos resultados empresariais, fundamental para que a Chesf se mantenha em 

patamares de competitividade desejáveis, exige que a operação do sistema eletro-energético 

da Empresa seja mantida em níveis excelentes de disponibilidade e confiabilidade. Como 

conseqüência, essa operação deve ser realizada considerando os seguintes requisitos: 

• Menor tempo para realização das atividades de manutenção dos equipamentos, em 

função de sérias penalizações pela interrupção ou atraso no restabelecimento do 
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fornecimento de energia, determinando que as intervenções sejam realizadas, em sua 

grande maioria, em equipamentos e linhas de transmissão energizados, ou seja, em 

operação normal; 

• Maior prontidão e responsabilidade por parte dos empregados para atuar em situações 

de emergência e evitar a ocorrência de falhas humanas na operação e na manutenção 

do sistema. 

O quadro de pessoal da Chesf, embora especializado e competente, é reduzido, com 

idade média elevada e com uma prática de trabalho consolidada pelos anos de experiência. 

Além disso, parte dessas atividades é realizada por empresas contratadas que, na maioria das 

vezes, dispõem de profissionais sem a capacitação necessária, os quais percebem baixos 

salários e são submetidos a ritmos excessivos de trabalho. 

A questão do acidente de trabalho, principalmente considerando a natureza das 

atividades e as estatísticas do setor elétrico, tem sido uma preocupação constante da Chesf, 

agora redobrada diante desse novo quadro. Acreditando que o seu maior patrimônio é 

constituído pelos seus empregados, a Empresa tem priorizado a implementação de políticas de 

prevenção, envolvendo o gerenciamento de riscos ambientais existentes em instalações, 

equipamentos, processos produtivos e procedimentos de trabalho, visando evitar acidentes, 

controlar as perdas materiais e preservar a vida. 

Para agregar mais segurança às atividades executadas, as áreas de SST, em parceria com 

as áreas de operação e manutenção, optaram por incorporar às atividades novas técnicas de 

trabalhos mais modernas, com maiores graus de segurança e com observâncias de aspectos 

ergonômicos. Entretanto, para se rever métodos de trabalho arraigados, que permaneceram 

inalterados durante anos, é preciso vencer as resistências naturais que as mudanças provocam 

nos empregados. 

Para vencer esse desafio, a Chesf tem como prática instituir programas específicos para 

cada novidade. Esses programas estão quase sempre fundamentados em duas premissas 

básicas: 

1. Quanto mais as pessoas se sentem preparadas, capacitadas e informadas, maiores 

condições têm de assimilar o volume, a intensidade e a diversidade das mudanças a 

que estão sendo submetidas, e tornam-se mais seguras no desempenho de suas 

atividades; 

2. A introdução gradual e planejada de novos procedimentos e equipamentos de 

segurança nas atividades executadas pelas equipes, suscitam um processo de 
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transformação cultural que facilita a incorporação da nova técnica e a simplificação 

dos processos de trabalho. 

Esses programas têm como principais objetivos: 

• Elevar o nível de segurança e saúde dos empregados nas atividades realizadas nos 

processos de trabalho; 

• Capacitá-los nas habilidades necessárias para o uso de novos procedimentos e 

equipamentos de segurança; 

• Favorecer a integração da equipe a partir de uma atuação coletiva e efetivamente 

contributiva; 

• Criar condições para que a mudança aconteça num ambiente seguro e saudável e para 

que os empregados internalizem novos valores, desenvolvam competências múltiplas 

e assumam comportamentos que tornem os processos de trabalho mais ágeis e 

produtivos. 

Para se alcançarem os objetivos, as principais estratégias adotadas pela Chesf são as 

seguintes: 

• Tornar os empregados das equipes de trabalhos agentes ativos da transformação do 

processo de trabalho, estimulando-os a fazer uma análise comparativa das vantagens 

em utilizar a nova técnica de SST e os equipamentos associados; 

• Favorecer a compreensão dos empregados sobre os aspectos concretos da mudança e 

seus desdobramentos; 

• Formar equipes experimentais, treinadas por especialistas nos novos métodos, a fim de 

assegurar a correta utilização da técnica e dos equipamentos específicos; 

• Divulgar os resultados do uso das novas técnicas, para suscitar a curiosidade dos 

demais empregados; 

• Mensurar os resultados, através de instrumentos específicos aplicados ao final dos 

treinamentos, possibilitando os monitoramentos e os ajustes nos processos. 

A adaptação dos empregados à mudança e a manutenção do desempenho profissional 

adequado a novas técnicas requerem que eles aprendam novos valores, comportamentos e 

habilidades. Contudo tal processo não ocorre de forma linear e precisa ser permanentemente 

monitorado, para que se evitem resultados não desejados. 

Ultrapassar as fronteiras do possível, superar limites geográficos, investigar novas 

tendências, antecipar-se às transformações e manter-se permanentemente na vanguarda tem 

sido a marca reconhecida da Chesf, ao longo de sua trajetória. 
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Com a entrada do novo século, o desafio se torna maior, pois o novo Modelo do Setor 

Elétrico Brasileiro e o mercado competitivo de energia demandam, da organização e de seus 

profissionais, uma nova consciência em lidar com estas novas realidades. Em função do 

imperativo de maior produtividade, é cada vez mais decisiva a adoção de novas tecnologias 

no processo de trabalho e a capacitação dos recursos humanos para responder a uma cultura 

de resultados. 

Sintonizada com as exigências desse novo contexto e consciente da importância do 

homem como elemento essencial no processo produtivo, a Chesf precisa reduzir, cada vez 

mais, seus indicadores relativos a acidentes no trabalho e à saúde ocupacional, para confirmar 

seu compromisso com a preservação da vida de seus empregados. 

1.3 O Problema 

As organizações não operam isoladamente; vários grupos que podem ter interesse 

legítimo na abordagem da organização quanto à SST incluem funcionários, consumidores, 

clientes, fornecedores, a comunidade, acionistas, contratantes, seguradores, assim como 

órgãos reguladores e fiscalizadores. Esses interesses precisam ser reconhecidos. A 

importância de gerenciar a SST tem sido ressaltada em relatórios oficiais sobre grandes 

acidentes e tem recebido ênfase crescente na legislação pertinente a esses aspectos. 

Bom desempenho de SST é não ocorrer acidente. As organizações devem dar a mesma 

importância à obtenção de altos padrões na gestão da SST que é dada a outros aspectos-chave 

de suas atividades de negócio. Isso demanda uma abordagem estruturada para a identificação 

de perigos e para a avaliação e o controle dos riscos. 

Com a crescente exigência de qualidade e confiabilidade na prestação de serviços de 

utilidade pública, oriunda da regulamentação do novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, 

ocorrida em 1998, e atualmente com o novo marco regulador, a competitividade foi inserida 

também nas empresas públicas de energia elétrica. Uma vez que o mercado deixou de ser 

cativo, ficou aberto a novos investidores, através de licitações para concessões de novos 

empreendimentos. 

O fim do ambiente de certezas do setor elétrico exige profundas transformações na 

forma de gestão das empresas, privilegiando a visão estratégica do negócio. Os requisitos da 

recente legislação, quanto à manutenção de elevados níveis de confiabilidade e 

disponibilidade do fornecimento de energia, interferem nos processos de manutenção do 

sistema de geração e transmissão das empresas, ponto vital para a excelência da 

produtividade. 



Capítulo 1                                                                                                                                                Introdução 

 15 

Assim, para participar desse novo cenário, cujos negócios na área eletro-energética e 

afins crescem na direção da concorrência e do livre mercado, a Chesf precisa atender aos seus 

clientes, respeitando as condições definidas nos contratos que legitimam a prestação do 

suprimento de energia. Para tanto, é condição fundamental que todos os componentes de sua 

cadeia produtiva estejam atuando dentro dos padrões de qualidade requeridos, sobretudo o 

universo de empregados envolvidos diretamente com a atividade de operação e manutenção 

do sistema elétrico. 

No início dos anos 2000, o Setor Elétrico Brasileiro apresenta índices elevados de 

acidentes do trabalho, com conseqüências graves e fatais, apesar de a série histórica das taxas 

de acidentes, compreendida entre 1979 e 2005, indicar uma tendência de redução em termos 

de taxa de freqüência e de taxa de gravidade acumuladas. Os índices apresentados ratificam a 

importância e a necessidade de estudos sobre o problema, bem como de ações estratégicas e 

de investimento na prevenção de acidentes no setor. 

No período compreendido entre 1999 e 2005, o número total de acidentes do trabalho 

registrados em empresas do Setor Elétrico Nacional foi de 15.224, sendo 6.892 acidentes sem 

afastamento, 7.610 acidentes com afastamento e 222 fatais, não computados os acidentes 

ocorridos com empregados de empresas contratadas. Na Chesf, no mesmo período, o número 

total de acidentes foi de 696, sendo 351 acidentes sem afastamento, 339 acidentes com 

afastamento e 6 fatais. A Chesf, em relação às demais empresas do Setor Elétrico Brasileiro, 

encontra-se em uma situação intermediária, em termos desses números (Fundação COGE, 

2005). 

Com base nesses dados e fatos, a Chesf passou a tratar a questão acidente de trabalho, 

considerando principalmente a natureza das atividades e as estatísticas do setor elétrico, 

redobrando seus cuidados diante do novo quadro que se apresentava, notadamente no que 

concerne à busca de maior produtividade, motivo muito comum para negligências em 

aspectos de segurança e saúde nas atividades laborais.  

No entanto a dimensão da Empresa, a natureza do seu negócio, a pulverização 

geográfica e a conseqüente diversidade cultural resultam em dificuldades para implementação 

de melhorias em suas práticas de gestão de SST. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos, a saber: Introdução, Problemática, 

Fundamentação Teórica, Proposta do Modelo de Gestão de SST, Resultado Esperado e 

Conclusões. Para melhor situar o desenrolar desta dissertação, o presente Capítulo, 
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Introdução, apresentou a Chesf (empresa estudada), seu histórico institucional e a sua 

estrutura organizacional, caracterizando os ambientes (externos e internos) e os desafios 

atualmente enfrentados pela Empresa em relação a SST, além de listar os desafios a serem 

enfrentados e, por fim, apresentar o problema da Empresa. 

O Capítulo 2, Problemática, mostra o problema atualmente vivenciado pela Chesf. 

O Capítulo 3, Fundamentação Teórica, mostra as estatísticas (mundiais, nacionais, do 

setor elétrico e da Chesf) da área de SST e a evolução do campo de conhecimento relativa a 

essa área, em termos de gestão. São apresentados conceitos que serão aplicados na 

identificação da situação atual e na elaboração do modelo conceitual e, por fim, é apresentada 

uma síntese conceitual da metodologia de Checkland (1972), utilizada na consecução dos 

objetivo principal deste trabalho. 

O Capítulo 4, Proposta do Modelo de Gestão de SST, apresenta as três primeiras etapas 

do método. Nele, são descritos a situação atual da governância de SST da Chesf e o modelo 

de SGSST proposto, sendo este o objetivo principal deste trabalho. 

O Capítulo 5, Resultados Esperados, apresenta os resultados que a Chesf deve alcançar, 

após a implementação do modelo proposto, e um referencial, para que a Empresa desenvolva 

e implemente seu SGSST. 

O Capítulo 6, Conclusões, reporta-se às conclusões quanto aos objetivos do trabalho, as 

dificuldades e as suas limitações, com base nas análises efetuadas nos capítulos anteriores, 

apresentando ainda sugestões para estudos futuros, além das considerações finais sobre a 

problemática analisada. 
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2 PROBLEMÁTICA 

A primeira etapa de um processo, para se estudar uma situação ou um sistema 

empresarial, compreende o diagnóstico, ou seja, a descrição da situação atual do problema. 

Esta é a etapa mais difícil de todo processo, da qual dependem todas as etapas subseqüentes. 

Nessa etapa, descrevem-se os aspectos estáveis (estrutura), aspectos dinâmicos (processo 

propriamente dito) e as relações existentes entre a estrutura e o processo. De forma mais 

resumida, podemos dizer que, nessa etapa, realiza-se a problematização, isto é, a identificação 

da situação, em que se procura levantar a maior quantidade de informações possíveis sobre a 

situação, de forma a permitir, em primeiro lugar, uma identificação clara e objetiva do 

problema, depois, a análise do meio ambiente e, finalmente, a delimitação da área de atuação. 

 “Na sociedade dinâmica em que estão inseridas as 

organizações de hoje não há mais sentido perguntar se 

haverá mudanças. O problema é antes como os gerentes e 

lideres podem evitar a inevitável bateria de mudanças que 

os assedia diariamente e manter suas organizações viáveis 

e atualizadas? Embora mudanças façam parte de sua vida, 

para serem eficazes os gerentes não podem mais se 

contentar com deixá-las acontecer. Têm que ser capaz de 

desenvolver estratégias para planejar, dirigir e controlar 

as mudanças. Para administrar eficazmente as mudanças, 

os líderes precisam de algo mais que uma capacidade de 

diagnóstico. Analisadas as exigências do seu ambiente, 

devem ser capazes de adaptar seu estilo de liderança a elas 

e de desenvolver meios para mudar algumas ou todas as 

outras variáveis situacionais”. 

 (Hersey e Blanchard, 1986, p.331) 

2.1 A Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho da Chesf 

A Chesf atualmente desenvolve suas atividades de SST, fundamentada em uma Política 

de SST, determinada através de resolução de sua Diretoria Plena (No. 2/94 de 01.11.94), com 

as seguintes diretrizes: 
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• Garantir o cumprimento dos dispositivos técnicos e legais pertinentes à segurança e 

saúde dos empregados, em conformidade com o disposto no Capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis dos Trabalhos e suas Normas Regulamentadoras; 

• Promover permanente gerenciamento dos riscos ambientais envolvendo instalações, 

equipamentos, processos produtivos e procedimentos de trabalho, visando à prevenção 

de acidentes e ao controle de perdas humanas e materiais; 

• Promover a educação, capacitação, conscientização e motivação dos empregados, 

visando à melhoria contínua das habilidades e atividades relativas a prevenção de 

acidentes, preservação da saúde e valorização do ser humano; 

• Avaliar e promover a melhoria do estado de saúde dos empregados no ambiente de 

trabalho, visando à constante busca do equilíbrio bio-psicossocial. 

Observa-se que a Chesf dispõe de uma série de sistemas de gestão da qualidade baseado 

na Norma ISO 9001, em funcionamento ou em vias de implementação, em diversos 

segmentos da Empresa. De certa forma, esses sistemas se encontram pulverizados em 

diversos locais, mas não perfazem toda a sua estrutura e não têm nenhuma interconexão. 

O planejamento das ações de RH da Chesf, incluindo os segmentos de SST, para o 

período 2004 a 2006, foi definido com base em um documento denominado “Diretrizes das 

Práticas de RH para 2004,2005 e 2006 – Síntese Executiva”. Esse documento foi formulado 

e consolidado por meio de um amplo processo de discussão que envolveu, além dos gestores e 

técnicos de RH, gerentes dos diversos níveis hierárquico da Empresa da sede e das regionais. 

Inicialmente, a equipe de RH elaborou os produtos preliminares para consecução das 

diretrizes, tendo como insumos os resultados de pesquisas realizadas, de clima organizacional, 

em segurança do trabalho, e de outras feitas com os novos empregados, além de referências 

conceituais e do diagnóstico das práticas de RH da Chesf, elaborado pela consultoria 

DELOITTE - Consultoria Empresarial em 20021. Em seguida, o documento preliminar foi 

apresentado e discutido em nove audiências corporativas, com objetivo de ser enriquecido, 

questionado e validado. As audiências contaram com a participação de 320 pessoas, dentre 

gerentes, assessores e outros profissionais. Após a sua consolidação, o documento foi enviado 

para apreciação da Diretoria, que o aprovou. 

                                                           
1 Pesquisa sobre Gestão do Capital Humano, realizada pela Deloitte em 81 (oitenta e uma) empresas de diversos 

segmentos do país, sendo 17% desse total empresas de economia mista/pública e 7% do segmento de energia, na qual 

destacava alguns orientadores de mudança para a área de SST da Chesf (Criar cultura de foco na segurança do trabalho, 

tendo em vista que o negócio é de alto risco e os acidentes causados são graves). 
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Dessa forma, foram traçadas diretrizes para nortear as ações de RH da Chesf, uma das 

quais se refere à necessidade de otimização da área de SST e cuja proposta é a seguinte: 

• Disseminar a cultura de SST na Empresa, comunicando a Política de SST, 

realizando ações de educação, ações de auditoria de processos operacionais e 

definindo um novo modelo de atuação para o sistema de SST, integrador das 

práticas de saúde e segurança, o qual foque o cliente e promova a melhoria da 

gestão. 

Para a implementação dessa diretriz, foram destacadas e priorizadas ações referentes a 

SST, sendo traçadas duas estratégias para esses segmentos: 

1. Diagnóstico (problematização) da área de SST, com a participação de profissionais da 

área, clientes, sindicatos e CIPA, com recomendações, por consultoria especializada, 

para um novo modelo de gestão de SST; 

2. Implementação do modelo de gestão de SST numa área piloto. 

A partir dessas duas estratégias, foram definidas as seguintes macro-ações: 

• Instituir sistemática de mobilização dos gerentes e empregados visando à 

implementação de ações preventivas; 

• Contemplar, nos programas de educação da Chesf, temas relacionados à SST, para 

todos os empregados; 

• Realizar, de forma sistemática, auditoria dos processos operacionais que envolvem 

riscos; 

• Revisar e disseminar a Política de SST da Chesf; 

• Instituir um Conselho Corporativo de SST; 

• Definir o novo modelo de atuação para SST, priorizando a integração das áreas de 

saúde e segurança, alinhamento das regionais com a Política de SST corporativa, 

adoção de metodologia de gestão de risco, foco no cliente, melhoria dos processos, 

melhoria de gestão, desenvolvimento do time de trabalho, padronização dos processos 

e certificação. 

As macro-ações acima delineadas foram elaboradas com insumos de uma pesquisa 

interna, realizada com os empregados e gerentes do segmento da manutenção, conduzida pela 

FUNTEC - Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação Tecnológica; os quais 

focaram os problemas considerados como fundamentais para serem tratados, visando à 

melhoria das questões de SST na Empresa.  

Os problemas identificados, nessa pesquisa, referem-se principalmente às questões de 

comunicação, ações de educação e gestão da área, bem como, em um menor nível, às questões 
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de estrutura e funcionamento dos processos de SST. Considerou-se, ainda, que os temas 

relativos à gestão de SST merecem maior atenção, tendo em vista que gestão de riscos é 

assunto estratégico para a Chesf. 

Partindo dessas referências, a SRH, juntamente com o DAH, DAST e DABT, traçou 

metas para dar andamento às recomendações expressas nos diagnósticos acima comentados 

(DELOITTE e FUNTEC), tendo como primeira etapa a realização de um seminário de SST 

(em Recife) no mês de abril de 2004, com a participação de técnicos da área de SST, da sede e 

regionais, gerentes, representantes dos sindicatos e das CIPA.  

Para a condução desse seminário, foi contratada uma consultoria externa - a MBV 

Consultores Associados - objetivando levantar informações básicas para nortear a Empresa na 

implementação de um SGSST e facilitar as discussões/consolidação dos aspectos e 

recomendações levantadas nas referidas pesquisas. 

O trabalho de assessoramento à Chesf, para a realização do seminário de SST, foram 

divididos em três etapas: 

Na 1ª Etapa do trabalho, durante um período de três dias, os consultores da MBV se 

reuniram com alguns representantes da Chesf, com o objetivo de melhor entender as 

atividades da Empresa e a organização da área de SST e conhecer o sistema atual de gestão 

dessa área na Chesf. Essa etapa ocorreu entre 29 e 31 de março de 2004, quando foram 

realizadas entrevistas com 39 colaboradores da Chesf, incluindo praticamente todos os níveis 

hierárquicos, ainda nessa etapa, foram avaliados pelos consultores 24 temas, pré-definidos 

pela Empresa, relativos a aspectos de SST da mesma: 

• Sistema de Gestão 

• Estratégias  

• Política  

• Responsabilidades 

• Lideranças  

• Cultura  

• Gerenciamento  

• Objetivos e Metas 

• Recursos Financeiros e Custos 

• Gerenciamento de Riscos 

• Procedimentos 

• Indicadores 

• Treinamento 

• Monitoramentos e Medições 

• Documentos Oficiais 

• Contratadas 

• Auditorias 

• Informações 

• Comunidade, Governo e Entidades 

• Imagem da Empresa 

• Revisão Gerencial 

• Novas Tecnologias 

• CIPA 

• Sindicato 
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Nesse período, foram discutidas as necessidades e preocupações da Chesf, com relação 

aos seus assuntos de gerenciamento de SST e a forma como a Empresa pretende desenvolver 

essas áreas. 

A 2ª Etapa do trabalho consistiu na realização de um seminário de SST, na sede da 

Chesf, nos dias 27 e 28 de abril de 2004, com a participação dos diretores das áreas 

administrativas, operação e engenharia, do superintendente de recursos humanos, do chefe do 

departamento de administração de recursos humanos e dos chefes das divisões de SST e cerca 

de 55 colaboradores (profissionais de SST, representantes das áreas administrativas, 

operacionais e de engenharia e representantes das CIPA e dos sindicatos). 

Os objetivos do seminário foram: 

• Levantar informações básicas sobre os principais aspectos de SST que possam nortear 

a Chesf na implementação de um SGSST; 

• Recomendar ações para a correção dos aspectos levantados; 

• Facilitar a discussão e a consolidação dos aspectos levantados e das recomendações 

feitas na fase anterior, para a proposição de diretrizes e estratégias que permitam a 

implementação das melhorias recomendadas. 

No primeiro dia do seminário, foram apresentados e discutidos, com os cerca de 55 

colaboradores da Chesf, participantes do seminário, todos os 24 temas avaliados na etapa 

anterior. 

No segundo dia, 13 temas, classificados pelos consultores na etapa anterior, como tendo 

um gerenciamento insatisfatório, foram divididos entre os participantes que tiveram a 

oportunidade de discuti-los e apresentar as sugestões, quanto à maneira de tratá-los e, 

principalmente, determinar as diretrizes e estratégias para sua implementação na Chesf. 

Os temas discutidos nos trabalhos em grupo foram consensuados em sessão plenária, 

que teve a participação de todos os colaboradores participantes dos grupos de trabalhos. 

A avaliação efetuada e as discussões realizadas no seminário permitiram aos consultores 

elaborar um documento síntese, contendo os principais aspectos observados e que necessitam 

de atenção, por parte da empresa e plano de ação para tratamento dos temas considerados 

insatisfatórios. 

A 3ª Etapa do trabalho correspondeu à apresentação dos principais aspectos observados 

durante as etapas anteriores, do documento síntese e do plano de ação, feita à alta 

administração da Empresa e a alguns convidados, pelos consultores da MBV. 
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2.1.1 Diagnóstico da Área de Segurança e Saúde no Trabalho da Chesf 

A gestão de SST da Chesf, com base nos resultados da pesquisa realizada pela 

FUNTEC, e nos resultados do seminário de SST conduzido pela MBV, é vista da seguinte 

forma: 

1. Sistema de Gestão de SST 

Um SGSST é uma das partes do sistema de gestão global de uma empresa que inclui: 

estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos, processos, recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 

criticamente e manter uma Política de SST na organização. 

Observa-se que, apesar de haver ações isoladas em segurança e saúde na Chesf, essas 

práticas ainda não atendem às filosofias – pró-ativas e preventivas – previstas pelas 

normas internacionais de gestão de SST. Ou seja, não existe na Chesf um SGSST que 

atenda aos requisitos mínimos propostos em normas internacionais. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Implementar um SGSST de acordo com os requisitos das normas internacionais 

relativas a SST, tendo como base a Política da Empresa e dados de um diagnóstico de 

SST numa área piloto; 

• Atender a nova NR-10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades, 

fornecendo ferramentas, instrumentos e subsídios próprios de sistemas de gestão 

amplos, mas específicos e absolutamente claros, regulamentando o emprego da boa 

técnica nas instalações e serviços com eletricidade e nas suas proximidades, de forma 

a garantir a preservação da vida e a manutenção de ambientes de trabalho seguros e 

saudáveis. 

2. Estratégias em SST 

Estratégia é a arte de se aplicar os meios disponíveis e de se explorar condições 

(favoráveis ou desfavoráveis) com vistas à consecução de objetivos específicos. Estratégia é 

como um caminho, estabelecido para se alcançarem os adequados e pretendidos objetivos 

organizacionais. 

As pessoas tendem a priorizar outras questões em detrimento das ações que integram a 

função SST. Portanto a estratégia de gestão de SST das organizações deve ser estabelecida de 

modo a reduzir, principalmente, o desequilíbrio das forças impulsoras do comportamento 

humano em não priorizar as ações pertinentes a SST.  

Faltam à Chesf estratégia e definição de foco nas ações e atividades de SST (por 

exemplo: eliminação de riscos, prevenção de acidentes, programas de saúde, indicadores, 
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inspeções e auditorias, treinamentos, segurança em novos projetos, segurança no trânsito e 

outros). 

Observam-se oportunidades de melhorias, mas a inexistência de fóruns de discussão e 

de grupos de trabalho que tratem das questões de SST na Chesf restringe o desenvolvimento 

de estratégias nesta área. 

O entendimento dos aspectos referentes a SST dos vários níveis hierárquicos da 

Empresa necessita ser aprimorado, a fim de obter homogeneidade e constância. As ações de 

endomarkenting para a área precisam ser mais bem incrementadas. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar uma estratégia empresarial para as atividades e ações de SST, 

definindo os principais focos de atuação, considerando os aspectos que apresentarem 

maior risco para a saúde dos trabalhadores, para a Empresa e para as comunidades 

onde ela atua; 

• Elaborar e implementar programa de divulgação interna da imagem da área de SST, 

estendendo esse programa para a comunidade, entidades, clientes e fornecedores; 

• Criar comitês e grupos de trabalhos para a área de SST. 

3. Política de SST 

Política de segurança de SST é a expressão formal das intenções e diretrizes globais de 

uma organização, relativas à SST. É o conjunto de objetivos que dão forma a um programa de 

ação relativo a essa área. 

Uma Política de SST, quando devidamente definida e implementada, norteia os 

compromissos e responsabilidades de todos os funcionários, desde a alta administração até o 

mais humilde dos colaboradores ensejando o desenvolvimento de uma cultura prevencionista 

na organização.  

A Política de SST da Chesf foi divulgada para a organização, apenas internamente, 

requerendo-se ações mais efetivas para sua divulgação entre contratados, comunidades, partes 

interessadas, clientes e fornecedores. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Rever sua Política de SST (Revisão gerencial); 

• Elaborar e implementar plano para a divulgação (interna e externa) da Política de SST 

da Empresa, de maneira ampla, a fim de disseminar os conceitos e compromissos da 

Empresa referentes a si mesma. 

4. Responsabilidades com SST 
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Responsabilidade com SST é a capacidade das pessoas em entenderem sua obrigação de 

responder por seus próprios atos ou pelos atos de outrem, em termos de segurança e saúde 

dentro da organização. 

Nem todos os níveis hierárquicos da Chesf têm sua responsabilidade com SST 

claramente determinada. Quase sempre existem responsáveis setoriais designados, cientes dos 

prazos e dos custos definidos para o atendimento de planos, programas, projetos e objetivos 

de SST, cobrando sistematicamente as metas das unidades. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Definir, documentar e comunicar as funções e responsabilidades de gestão de SST 

para todos os níveis hierárquicos; 

• Incluir claramente, na descrição de cargos dos níveis hierárquicos mais elevados, as 

definições de responsabilidades de SST. 

5. Lideranças em SST 

Liderança é a capacidade de uma pessoa influenciar outras para trabalharem em direção 

a metas e objetivos. A liderança ocorre sempre que alguém procura influenciar o 

comportamento de um indivíduo ou de um grupo, qualquer que seja a finalidade. 

Observa-se a existência de algumas lideranças em SST na Chesf, no entanto a 

organização não possui sistema estruturado para identificação desses líderes. As competências 

de liderança em SST precisam ser identificadas e desenvolvidas. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar plano para identificar e desenvolver as lideranças em SST nas 

unidades. 

6. Cultura em SST 

A cultura organizacional consiste em padrões explícitos e implícitos de comportamentos 

adquiridos e transmitidos ao longo do tempo, que constituem uma característica própria de 

cada empresa. 

Os assuntos de SST, na Chesf, são, em geral, incluídos formalmente em reuniões 

conduzidas por gerentes, diretores e pelo presidente. As inspeções e auditorias de SST nas 

unidades são realizadas pelos profissionais de SST da Empresa, e a participação de gerentes 

não é requerida. 

As punições, em caso de não cumprimento da política e de normas e procedimentos em 

SST, ocorrem de forma isolada e não sistematizada. As investigações de acidentes, mesmo os 

graves, não são conduzidas pelo diretor ou gerente geral da unidade. 

Comumente ouve-se, de gerentes e funcionários, expressões como as listadas a seguir: 
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• Falta na Empresa uma conscientização gerencial sobre os aspectos de SST; 

• Nunca vi um ASO (atestado de saúde ocupacional dos empregados); 

• A legislação deve ser cumprida até certo ponto; 

• Não há priorização das ações de SST (cortes no orçamento); 

• Não há participação da área de SST nos diversos planejamentos da Empresa; 

• Segurança é custo e perda de tempo; 

• É utopia a aplicação das exigências de SST nas contratadas; 

• As ações de SST da Chesf não permeiam as contratadas; 

• O gerente é responsável pela segurança de seus empregados; 

• A área de SST deveria estar ligada à área operacional. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Incluir os assuntos de SST, formalmente, em todas as reuniões de diretoria, 

superintendências e de departamentos; 

• Elaborar e implementar diretriz, determinando a participação dos níveis hierárquicos 

mais altos na investigação de acidentes graves; 

• Elaborar e implementar diretriz, definindo a tolerância zero para o descumprimento da 

Política, procedimentos e normas de SST; 

• Elaborar e implementar diretriz, definindo a participação dos gerentes das unidades 

organizacionais em inspeções de SST, nas atividades de suas unidades. 

7. Gerenciamento de SST 

Gerenciamento de SST é o conjunto de atitudes ou determinações que orientam os 

trabalhadores sobre como proceder quanto aos aspectos de SST das organizações para as 

quais trabalham. Deve ser feito através de documentação dos processos e de suas descrições, 

com o conseqüente treinamento dos executantes. 

Há uma sobreposição de atividades nas divisões de SST da Chesf. A DAST e a DABT 

executam, simultaneamente, ações corporativas (elaboração de normas, auditorias, estudos 

pertinentes, assessoria, treinamento, entre outros) e ações executivas (controle de extintores, 

inspeções de área, supervisão de trabalhos, treinamentos, entre outras). 

A atividade de SST é vinculada à área de recursos humanos (na maioria das unidades 

organizacionais) e à área operacional em algumas regionais. Constantemente, ocorrem atritos 

entre as áreas de SST veiculadas à área de RH e com suas respectivas áreas operacionais, 

tendo em vista as funções exercidas e as demandas de SST. As informalidades em alguns 

processos os tornam precários. As distâncias geográficas entre os locais que necessitam da 
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presença dos especialistas de SST e o local em que eles são lotados dificultam a atuação 

desses profissionais. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Definir, instrumentar e implementar órgãos unicamente corporativos de SST, a fim de 

exercerem as atribuições típicas de normatização e assessoramento em SST, para as 

diversas unidades executivas; 

• Definir, instrumentar e implementar órgãos unicamente executivos de SST, a fim de 

exercer as atribuições típicas nas regionais; 

• Elaborar e implementar diretriz, definindo claramente a vinculação das atividades 

executivas de SST às gerências operacionais das regionais da Empresa. 

8. Objetivos e Metas em SST 

Meta é o objetivo expresso em números. É o objetivo quantificado, que pode ser 

mensurado e claramente definido. Objetivo e meta são palavras freqüentemente usadas como 

sinônimas. A diferença é que uma, objetivo, é quantificável, enquanto a outra, meta, é apenas 

um desejo, um alvo.  

Os objetivos e metas anuais de SST das unidades organizacionais da Chesf são sempre 

definidos. Porém a mesma nunca definiu, formalmente, os objetivos e as metas deste 

segmento de forma geral para toda a Empresa. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Identificar os principais aspectos de SST que necessitam ser tratados e definir 

objetivos e metas, bem como os planos de ação para a seu correto gerenciamento. 

9. Recursos Financeiros e Custos em SST 

Os recursos financeiros necessários para a realização das ações de SST, na Chesf, são 

definidos pelas áreas e aprovados pelas diretorias, quase sempre parcialmente. As projeções 

de ganhos ou de redução de despesas (multas, paralisações, acidentes, perdas, danos) obtidas 

com a implementação dos controles de SST são parcialmente levadas em consideração pelas 

áreas responsáveis pela gestão de SST. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar procedimento para a obtenção de dados que permitam as 

projeções de ganhos ou redução de despesas referentes aos controles de SST 

implementados. 

10. Gerenciamento de Riscos em SST 

O levantamento dos perigos e risco, referentes a SST, presentes nas diversas atividades e 

operações da Chesf, nunca são identificados completamente. 
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Os planos de emergência existentes foram elaborados para atendimento a acidentados, 

definindo claramente os recursos internos e externos necessários, responsáveis, treinamentos, 

simulações, revisões, etc. Esses planos foram elaborados sem levar em consideração os 

perigos e riscos presentes em todas as atividades da Chesf e de suas contratadas. São feitos 

treinamentos e simulações para essas ações emergenciais, porém as realizações deles não são 

devidamente evidenciadas. 

Segundo normas técnicas e de SGSST, nacionais e internacionais, os riscos críticos 

existentes nas operações da Chesf devem ser comunicados às comunidades e aos órgãos 

governamentais. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Identificar os perigos e riscos presentes nas operações e atividades da Chesf e de suas 

contratadas e elaborar/implementar planos de emergências, para atender a ocorrências 

eventuais de situações de risco identificado; 

• Realizar programa de treinamento e simulações, previstos nos planos de emergência 

elaborados; 

• Elaborar, documentar e comunicar às partes interessadas os riscos identificados e as 

ações de emergência previstas. 

11. Procedimentos de SST 

Atualmente as instruções normativas, pertinentes a procedimentos de SST, existentes na 

Chesf, são obrigatoriamente aplicadas por seus colaboradores próprios e contratados e existe 

um sistema para divulgação e distribuição dessas instruções e de suas revisões em todas as 

unidades da Empresa e nas empresas contratadas. 

Apesar disso, alguns procedimentos ainda não dispõem de instruções, outros não as 

tiverem aprovadas pela instância competente, ao mesmo tempo em que se aguarda a sua 

implementação em várias outras áreas. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar procedimentos de SST de acordo com os perigos e riscos 

avaliados na aplicação das técnicas de levantamento de riscos e perigos.   

12. Indicadores de SST 

Os indicadores de SST estabelecidos pela Chesf (taxa de freqüência, taxa de gravidade, 

realização de exames médicos, etc.) são representativos. Os dados para a formação dos 

indicadores de SST são fornecidos pelas áreas regionais e tratados pela DAST e DABT para 

divulgação, no entanto uma área só é informada do desempenho das demais áreas em reuniões 

de diretoria, quando as tendências demonstradas pelos indicadores são avaliadas e 
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eventualmente medidas corretivas são determinadas. Os indicadores de SST são cobrados de 

maneira eventual das empresas contratadas. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar procedimento para a coleta de dados, tratamento estatístico e 

divulgação para as gerências regionais e demais interessadas nos indicadores de SST; 

• Elaborar e implementar diretriz que permita a cobrança sistemática dos indicadores de 

SST nas empresas contratadas. 

13. Treinamento em SST 

A Chesf não possui um plano de treinamento estruturado e aqueles oferecidos não 

atendem às necessidades levantadas, de se melhor assegurar a cooperação, a comunicação 

eficaz e o compartilhamento de conhecimentos e habilidades entre as pessoas de diferentes 

localidades, setores e unidades. A avaliação do aproveitamento dos treinamentos de SST 

conclui que: 

• Os especialistas de SST não conhecem o processo para o qual devem dar apoio; 

• Os materiais de apoio nos treinamentos de SST são ultrapassados; 

• Não há atualização dos empregados, quanto aos novos riscos e perigos existentes, nas 

mudanças de função. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Incluir, no programa de treinamento, um levantamento das necessidades específicas 

para a execução de atividades, considerando os aspectos de SST; 

• Incluir, nos treinamentos efetuados pela Empresa, os empregados de empresas 

contratadas, expostos a perigos e riscos; 

• Instituir programa de desenvolvimento gerencial, objetivando a prevenção de 

acidentes e incluindo a conscientização da alta administração da Empresa, com foco 

nas gerências regionais; 

• Elaborar e implementar diretriz que assegure a cooperação e compartilhamento de 

idéias e projetos de SST entre as regionais; 

• Implementar treinamento específico para os especialistas da área de SST, referente aos 

processos operacionais e atividades que eles irão assessorar e inspecionar; 

• Elaborar e implementar procedimento para atualização, em SST, quantos aos novos 

perigos e riscos existentes nas áreas nas quais o empregado transferido irá exercer suas 

funções. 

14. Monitoramentos e Medições em SST 
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Existe, na Chesf, um programa de monitoramento e medições dos aspectos de higiene 

industrial, segurança do trabalho e saúde ocupacional, porém esse programa atende, apenas 

parcialmente, às necessidades das operações e atividades que apresentam perigos e riscos para 

o trabalhador. 

Os resultados do monitoramento não são considerados nos indicadores de SST ou 

informados e divulgados à alta administração e colaboradores da Empresa e contratadas. 

Faltam equipamentos de medição na área de higiene industrial. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar programa de monitoramento e medições em SST que atenda 

amplamente às necessidades das operações e atividades que apresentam riscos e 

perigos; 

• Definir diretriz que inclua os resultados dos monitoramentos dos aspectos de higiene 

industrial, segurança no trabalho e saúde ocupacional nos indicadores da Empresa e 

que tais resultados sejam divulgados para os interessados. 

15. Documentos Oficiais de SST 

Não existe, na Chesf, equilíbrio e consistência entre os vários documentos oficiais da 

Empresa (PCMSO, PPRA, LTCAT, exames médicos, documentos para efeito de 

aposentadoria especial e histórico dos planos de ação atuais e passados, entre outros). 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar procedimento para verificar a consistência de informações 

entre os vários documentos oficiais da Empresa referentes a SST, que possam ser 

fiscalizados pelos órgãos governamentais; 

• Avaliar a vulnerabilidade da Empresa referente a uma possível auditoria fiscal; 

• Elaborar e implementar plano, para avaliar e corrigir possíveis distorções entre as 

informações contidas nos diversos documentos oficiais de SST da Empresa; 

• Avaliar a possível vulnerabilidade da Empresa, em caso de uma auditoria de 

fiscalização na área de SST. 

16. Contratadas 

A contratação de serviços a terceiros segue procedimentos de padrões pré-existentes e 

planos de segurança, nos quais é exigido o cumprimento, pela contratada, dos procedimentos 

normatizados pela Chesf, anexados aos contratos assinados entre as partes. 

O contrato padrão da Chesf inclui um anexo, referenciado como Análise e Auditoria de 

Segurança do Trabalho em Serviços Terceirizados, porém não existe um procedimento 

formal para a realização das auditorias. 
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Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar, documentar, comunicar, treinar e implementar procedimento de auditoria em 

SST, para as atividades e operações das empresas contratadas. 

17. Auditorias de SST 

As auditorias realizadas nas regionais, pelos órgãos de SST da Chesf, não seguem a 

metodologia estabelecida para uma auditoria de conformidade legal e/ou operacional e de 

gestão, dificultando o conhecimento dos principais aspectos de SST, os perigos e riscos 

existentes e os demais aspectos que necessitem de melhorias ou correções. 

A ausência de um diagnóstico completo de SST, nas regionais e demais operações e 

atividades da Chesf, não favorece a formulação de planos de ação, alocação de recursos 

humanos e financeiros, definição de responsabilidades e prazos nem a análise crítica 

gerencial, que permitam a formulação de políticas, estratégias e diretrizes para essa área. 

Não existe um programa sistematizado de inspeções e auditorias internas e externas, em 

SST, nem equipe interna treinada para a realização dessas atividades, no entanto já está em 

fase de implementação procedimento específico, incluindo protocolos, para a realização de 

inspeções/auditorias de SST. 

Os resultados das inspeções e das auditorias são parcialmente informados e divulgados à 

alta administração e colaboradores da Empresa. A área de SST tem que auditar, não se 

fazendo necessária a presença física diária dos profissionais de segurança junto aos processos 

operacionais, já que quem faz segurança é a área operacional. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Realizar um diagnóstico referente aos aspectos legais e operacionais de SST, nas 

regionais e atividades e operações realizadas pela Empresa, o qual permita avaliar o 

seu sistema de gerenciamento; as práticas atuais e as situações críticas dos programas 

de SST, além de detectar se as operações estão em conformidade com a legislação 

vigente, auxiliando, também, na verificação de situações potenciais que possam expor 

a Empresa a riscos e possíveis contingências referentes a ações cíveis e indenizatórias; 

• Implementar programa sistematizado (incluindo cronograma, aspectos a serem 

verificados, responsabilidades, treinamentos, entre outros), aprovado pela Diretoria, 

para a realização de inspeções e auditorias de SST nas unidades da Empresa. 

18. Informações em SST 

O processo de obtenção e divulgação das informações de SST, na Chesf, é tratado de 

maneira informal, dificultando a disseminação dos assuntos de SST na Empresa e em suas 

contratadas. As informações sobre acidentes e incidentes são limitadas e dificultam a 



Capítulo 2                                                                                                                                            Problemática 

 31 

elaboração de estatísticas reais, quanto à exposição a perigo e riscos. As principais 

informações utilizadas e divulgadas referem-se a campanhas esporádicas e educacionais. 

Os procedimentos e a definição das responsabilidades para gerenciar e atender os órgãos 

fiscalizadores são insuficientes. É verdade que existe, na intranet da Chesf, um local que 

permite a consulta a alguns aspectos referentes a SST, mas há a necessidade de um site 

exclusivo de SST, para uso dos empregados, contendo informações, dicas, programas, entre 

outros. 

Os grandes acidentes só serão evitados com o reconhecimento e a investigação dos 

incidentes e dos pequenos acidentes (entendidos como aqueles que envolvem somente perda 

de tempo ou materiais e pequenos danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores). 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar procedimento, definindo as tarefas e responsabilidades, para o 

tratamento e divulgação das informações (comunicação interna e externa) dos assuntos 

de SST da Empresa; 

• Definir diretriz para a obtenção de dados consistentes sobre a ocorrência de incidentes 

e acidentes; 

• Elaborar e implementar procedimento para a compilação e divulgação dos dados 

relativos a acidentes e incidentes. 

19. Comunidade, Governo e Entidades 

A Chesf possui um programa informal, que define sua responsabilidade frente às 

comunidades, sendo aquelas que estão localizadas próximas às instalações físicas da Chesf 

(usinas, subestações, linhas de transmissão, etc.) informadas sobre os riscos existentes nesses 

locais, porém necessitam melhorias relativas ao sistema de informação. 

Os planos emergenciais existentes na Chesf não prevêem o atendimento a acidentes 

ocorridos nas comunidades localizadas próximas às suas áreas de atuação. Suas ações, nesse 

plano, se dão de maneira informal, agindo em cooperação com os órgãos fiscalizadores dos 

governos, associações, entidades e comunidades. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Elaborar e implementar procedimento, definindo as ações e responsabilidades, para a 

identificação da necessidade de programas relativos a ações com a comunidade, 

governo e entidades; 

• Definir diretriz para ações junto às comunidades em caso de acidentes; 

• Incluir, nos planos emergenciais, o atendimento às pessoas das comunidades, as quais 

se envolvam em acidentes. 
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20. Imagem da Empresa 

A Chesf não possui programas institucionais que abordem aspectos de SST para 

divulgar a imagem da Empresa. A ausência de programas de melhoria da imagem interna e 

pública da Empresa dificulta a disseminação de uma imagem prevencionista e de proteção aos 

trabalhadores da Chesf, a qual é percebida como responsável pelos acidentes ocorridos em 

suas operações. 

De um modo geral, há a percepção de que a área corporativa de SST só é participativa 

quando existe a ocorrência de acidentes graves, ou seja, área de SST não é participativa nas 

atividades e operações rotineiras da Empresa. A ação da área de SST é reativa, omissa, 

distante, ausente, não havendo definição quanto ao seu papel (normativo ou executivo). 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Definir e implementar programa institucional que permita a divulgação das atividades 

da Empresa em termos de SST e a melhoria de sua imagem pública e interna; 

• Definir e implementar um programa interno que permita divulgar, entre todos os 

empregados e contratados, os aspectos de prevenção e ganhos obtidos nos programas 

de SST. 

21. Revisão Gerencial em SST 

Na Chesf, os aspectos identificados em auditorias, inspeções, indicadores, reclamações 

de partes interessadas, etc. são avaliados, informalmente, em reuniões não específicas da alta 

administração da Empresa. 

A análise crítica necessária para avaliar a eficácia e melhoria da gestão de SST é 

realizada esporadicamente, sem levar em conta a freqüência necessária e o escopo das 

análises. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 

• Definir procedimento, incluindo cronograma, aspectos principais a serem abordados, 

responsabilidades, entre outras, para a realização de uma revisão gerencial dos 

aspectos de SST da Empresa. 

22. Novas Tecnologias 

O processo de pesquisa e desenvolvimento na área de SST, da Chesf, não está definido e 

implementado. 

A área de segurança participa, informalmente, da avaliação e análise de novos projetos 

e/ou da modificação de projetos existentes. 

Para a consecução de melhorias, nesses aspectos, recomenda-se à Chesf: 
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• Definir diretriz para efetivar a participação dos especialistas de SST da Empresa na 

avaliação e análise de novos projetos ou na modificação de projetos existentes; 

• Verificar a oportunidade de implementar ações, visando à inclusão de atividades 

relativas a pesquisa e desenvolvimento, na área de SST. 

23. CIPA 

Antes de ser uma imposição legal, a constituição e o funcionamento das CIPA são 

indicadores da existência de um fórum interno na organização para alavancar soluções e 

dirimir impasses nas situações de risco. Seus resultados de trabalho refletem bem o nível de 

organização desse papel.  

A SST é vistas pelos empregados da Chesf como problemas por fatos históricos, pois, 

desde muito, não é dada a devida importância às atividades das CIPA. Para elas, não há uma 

clara conscientização e comprometimento dos gerentes da Empresa nas questões relativas a 

SST. 

Outro aspecto relevante é o fato de que os cipeiros da Chesf não têm treinamento 

adequado para realizar as inspeções e as auditorias e não conhecem os indicadores obtidos em 

suas áreas de atuação. 

Dessa forma, não é assegurada, pelos gerentes da Empresa, a disponibilidade dos 

componentes das CIPA para o efetivo cumprimento de suas atividades, constatando-se que: 

• As CIPA não possuem planos e programas claramente definidos; 

• Os gerentes não dão importância às atividades e solicitações das CIPA; 

24. Sindicatos 

Os sindicatos entendem que a questão de SST da Chesf é cultural. A função já teve 

status de Assessoria da Presidência, mas, hoje, está reduzida ao nível de divisão. Entendem 

também que a função não é prioridade para a Empresa, principalmente em caso de 

emergências operacionais, quando a segurança dos trabalhadores é relegada a um segundo 

plano, em relação ao atendimento a uma contingência operacional. 

2.2 A Chesf e a Norma NR-10 

A Norma Regulamentadora Número 10 - NR-10, que trata da segurança em instalações 

de serviços com eletricidade, foi recentemente revisada no Ministério do Trabalho e Emprego 

- MTE. 

Considerando a necessidade de adequação dos processos empresariais impactados pelo 

novo texto da NR-10, a Chesf, em fevereiro de 2005, através de uma portaria de sua Diretoria, 
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criou um Grupo de Trabalho - GT para o atendimento dos seguintes objetivos, no âmbito da 

Empresa: 

1. Efetuar diagnóstico da situação; 

2. Analisar as repercussões gerais nas atividades; 

3. Elaborar recomendações para a devida adequação; e 

4. Acompanhar a implantação, mantendo a Diretoria informada. 

2.2.1 Considerações Iniciais 

Em função da complexidade do assunto e suas dificuldades de entendimento, tanto 

internamente quanto no âmbito Nacional, o GT, formado por representantes da Diretoria 

Administrativa, de Engenharia e de Operação, buscou a evolução e o amadurecimento do 

assunto junto às diversas entidades do Setor Elétrico Nacional e do MTE e empresas afetadas 

pela Norma: 

• ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica; 

• ABRATE - Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia 

Elétrica; 

• ABRAGE - Associação Brasileira das Grandes Empresas Geradoras de Energia 

Elétrica; 

• FUNCOGE - Fundação COGE; 

• DRT/PE - Delegacia Regional do Trabalho de Pernambuco; 

• CPNSEE - Comissão Permanente Nacional de Segurança em Energia Elétrica; e 

• Diversas outras empresas congêneres. 

Após atender aos três primeiros objetivos, para os quais foi criado, o GT elaborou um 

relatório com a integralidade do diagnóstico, repercussões e recomendações, objeto da 

portaria que o constituiu.  

No relatório do GT, os itens da Norma foram agrupados em 12 temas, em função de 

suas afinidades, visando facilitar a definição das atividades a serem desenvolvidas no âmbito 

de toda a Chesf: 

• Tema - I: Treinamento - Qualificação, Habilitação e Capacitação; 

• Tema - II: Vestimentas Adequadas e Adornos; 

• Tema - III: Atendimento a Emergências e Combate a Incêndio; 

• Tema - IV: Abrangência e Operacionalização das Autorizações; 

• Tema - V: Prontuário de Instalações; 

• Tema - VI: Testes, Ensaios e Certificação de EPI/EPC, Instrumentos e Ferramentas; 
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• Tema - VII: Adequação de Projetos; 

• Tema - VIII: Sinalização de Segurança; 

• Tema - IX: Trabalhos em Proximidade, Terceiros e Contratados; 

• Tema - X: Processo de Intervenção, Planejamento e Análise de Risco; 

• Tema - XI: Comunicação Permanente das Equipes; 

• Tema - XII: Proibição do Trabalho Individual. 

Como subprodutos dos trabalhos do GT, visando a internalização do assunto e subsidiar 

o diagnóstico realizado, foram desenvolvidas apresentações de fabricantes, discussões em 

vídeos-conferência com todas as gerências regionais e superintendências da Diretoria de 

Operação, reuniões setoriais nas Diretorias de Engenharia e Administrativa, além de 

audiências corporativas envolvendo os diversos níveis hierárquico da organização. 

Para o desenvolvimento e adequada formulações das proposições sobre a matéria, foram 

adotadas as seguintes premissas: 

1. Buscar o consenso na interpretação, durante leitura e estudo, de todo o conteúdo da 

Norma; 

2. Recorrer à construção de um entendimento do espírito do legislador, como um 

princípio, para evoluir nos pontos de interpretação dúbia, restritiva ou abrangente; 

3. Buscar amparo de interpretação nos entendimentos existentes em outras entidades 

representativas (empresas, associações ou órgãos oficiais); 

4. Buscar identificar, nos processos empresariais já existentes, a conformidade total ou 

parcial com o atual texto da Norma; 

5. Preservar a segurança para o trabalhador, pretendida pela Norma, dentro de padrões de 

razoabilidade empresarial; 

6. Fazer os diagnósticos, por meio de levantamento junto aos diversos segmentos 

empresariais, aferindo os reflexos pela percepção qualitativa das pessoas mais 

diretamente envolvidas nos processos. 

2.2.2 Diagnóstico da Situação da NR-10 na Chesf 

É fato que o conteúdo da Norma, em sua íntegra, tem rebatimentos diferenciados, e 

importantes, sobre os diversos segmentos empresariais que precisarão absorver o 

entendimento desse diploma legal e ajustar os seus processos a ele. 

Os aspectos que trazem maiores reflexos sobre os processos empresariais na Chesf são 

os seguintes: 
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• Proibição de Trabalho Individual para as atividades desenvolvidas dentro do Sistema 

Elétrico de Potência – SEP; 

• Necessidade de Treinamento específico para todos os trabalhadores que desenvolvem 

atividades em instalações elétricas; 

• Obrigatoriedade de que as Vestimentas de trabalho tenham propriedades anti-

inflamáveis; 

• Necessidade de organização dos Prontuários das Instalações, com todos os dados 

relacionados a projetos, condições operacionais, condições de segurança do trabalho e 

pessoas com permissão de acesso. 

Outros aspectos que também trazem reflexo para as atividades desenvolvidas na Chesf 

são o trabalho em proximidade de instalações energizadas, a utilização de técnicas de análise 

de risco, o planejamento das intervenções, os sistemas de aterramento, as sinalizações e 

bloqueios, a terminologia adotada para instalação desenergizada, o ingresso em áreas 

específicas, a necessidade formal de ordens de serviço, a necessidade de dispositivos de 

comunicação permanente, a identificação de empregados vinculados à atividade, a exigência 

de procedimentos padronizados, a supervisão dos trabalhos, os planos de emergência, os 

métodos de resgate, primeiros socorros e combate a incêndio, a responsabilidade como 

contratante, testes em dispositivos, Equipamento de Proteção Individual e Coletivo - EPI e 

EPC, entre outros. 

2.2.3 Repercussões Gerais nas Atividades da Chesf 

No que se refere às repercussões relacionadas a Recursos Humanos e Materiais, 

estimam-se os seguintes acréscimos /necessidades para o pleno atendimento da nova NR-10: 

• Quantidade em torno de 280 empregados adicionais, na expressiva maioria de 

operadores (cerca de 230), para o atendimento à proibição do trabalho individual; 

• Razoável investimento de aporte financeiro e de recurso humano, próprio ou 

terceirizado, no desenvolvimento de treinamentos (básico, complementar e de 

revalidações) e autorização, para aproximadamente 3000 empregados, segundo a 

conceituação da Norma; 

• Aumento, em cerca de duas a três vezes, dos custos atuais com vestimentas adequadas 

para os empregados; 

• Razoável investimento de aporte financeiro e de recurso humano, próprio e 

terceirizado, na organização e manutenção dos prontuários das Instalações. 
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No que se refere às principais repercussões de caráter processual e cultural, identificam-

se as seguintes necessidades: 

• Melhorar as práticas de documentação e organização de todo o trabalho que implique 

na realização de serviços com eletricidade; 

• Manter o Prontuário de Instalações atual e acessível, a qualquer tempo e em todos os 

estabelecimentos pertinentes; 

• Fazer uma gestão eficaz no processo de autorização e treinamento dos empregados 

que realizam serviços com eletricidade; 

• Aprofundar a internalização, entre os empregados, das práticas de Planejamento 

Executivo, Análise Preliminar de Perigo e Procedimentos em situação de emergência; 

• Estabelecer sistemática de realização de testes periódicos em dispositivos, em EPI e 

em EPC, de uso de vestimentas adequadas e de proibição do uso de adornos pessoais, 

quando em serviços com eletricidade; 

• Melhorar os controles sobre os trabalhos de contratados ou terceiros realizados nas 

instalações da Empresa. 

2.2.4 Entendimentos e Situação Atual da NR-10 na Chesf 

Conforme citado no item anterior, os itens da Norma foram agrupados em 12 temas, em 

função de suas afinidades, para facilitar a definição das atividades a serem desenvolvidas no 

âmbito de toda a Chesf. 

Serão apresentados, a seguir, o entendimento individual do GT para cada um dos 12 

temas em que os itens da Norma foram agrupados, bem como a situação atual de cada um 

deles na Empresa: 

Tema - I: Treinamento - Qualificação, Habilitação e Capacitação 

A Norma estabelece que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas 

devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia 

elétrica e sobre as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas. 

O texto da Norma não diferencia o trabalhador que já tenha a formação em eletricidade, 

de outro que não a tenha, exigindo treinamento com carga horária mínima, além de 

comprovação de aproveitamento satisfatório. A Norma também introduz a conceituação de 

trabalhador Qualificado, Habilitado e Capacitado. 

De forma geral, a Chesf ainda não atendeu às exigências da Norma, apesar de o prazo 

final para atendimento a essa questão ter sido dezembro de 2006. 
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Há que se considerar que a Chesf, para atendimento a este requisito da norma deve 

treinar aproximadamente 3.000 empregados, numa carga horária mínima de 80 horas. 

Cinqüenta por cento destes treinamentos já foram realizados, estando o.restante cinqüenta por 

cento dos treinamentos ora necessários, previstos pra serem realizados no início de 2008. 

Salienta-se que existe um movimento em curso, fomentado pelas empresas do Setor Elétrico 

Nacional, através da FUNCOGE, que visa obter do MTE a ratificação do entendimento de 

que os Treinamentos requeridos possam ser substituídos pela Certificação das Competências 

existentes, através da comprovação de conhecimentos, via aplicação de testes. 

Tema - II: Vestimentas Adequadas e Adornos 

Considerando o risco potencial das atividades em instalações elétricas, pretende a 

Norma reduzir a extensão dos danos de queimaduras, quando da ocorrência de descargas 

elétricas, agravadas pela inadequação da vestimenta, bem como minimizar os demais efeitos 

nocivos da eletricidade. Para o atendimento a esse requisito da Norma, há que se 

considerarem os aspectos ergonômicos, de conforto e de custos.  

Com relação a adornos pessoais, pretende-se reduzir a ocorrência de acidentes 

motivados pela presença de objetos pessoais desnecessários ao contexto do serviço. O texto 

da Norma é dúbio, não permitindo o enquadramento preciso do que seja adorno pessoal. 

A Chesf já especificou as vestimentas, com requisitos de inflamabilidade necessárias ao 

atendimento da norma, para seus colaboradores que exercem atividades executivas em seu 

SEP. As roupas necessárias para atendimento às necessidades atuais da Chesf estão sendo 

adquiridas. Quanto à proibição do uso de adornos pessoais por empregados executando 

atividades em seu SEP, a Chesf já elaborou normativo específico disciplinando este aspecto. 

Este normativo encontra-se em fase de aprovação. 

Tema - III: Atendimento a Emergências e Combate a Incêndio 

A Norma pretende reduzir a extensão de eventuais danos à saúde e à integridade física 

dos trabalhadores, quando da ocorrência de um acidente, mediante a prestação de primeiros 

socorros, utilização de adequados métodos de resgate e equipamentos de prevenção e combate 

a incêndio. A Norma reforça a necessidade de proteção adicional contra o risco de incêndio 

e/ou explosão nas áreas de atmosferas potencialmente explosivas que tenham instalações 

elétricas. 

De forma geral, a Chesf já atendia a essa exigência da Norma. O Plano de Ação 

Emergencial - PAE e os Treinamentos de Primeiros Socorros, implantados nas diversas áreas 

da Chesf, já contemplam os requisitos da Norma relacionados a planos e métodos de resgate a 

acidentados. Todavia, no que se refere ao número de trabalhadores treinados, para manuseio e 
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operação de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, e para resgate e primeiros 

socorros, a Chesf ainda não atende a norma plenamente. 

Tema - IV: Abrangência e Operacionalização das Autorizações 

Pretende a Norma que os serviços em eletricidade sejam desenvolvidos por profissionais 

formalmente autorizados pela empresa a que o mesmo pertence, considerando o seu 

conhecimento específico sobre o assunto e requisitos de segurança. Além disso, pretende que 

qualquer trabalho executado nas proximidades das áreas energizadas só deva ser feito por 

pessoal formalmente instruído. 

De forma geral, a Chesf ainda não atende a essa exigência da Norma. Está sendo 

desenvolvido um trabalho interno de grande envergadura na Empresa, no sentido de 

institucionalizar o processo de autorização e controle dos empregados, abrangidos pela NR. 

Tema - V: Prontuário de Instalações 

Pretende a Norma que os estabelecimentos disponham, de forma organizada, de um 

conjunto de documentos de natureza técnica e administrativa, atualizados e acessíveis a todas 

as partes interessadas. Enquadram-se nessa obrigação as Subestações do sistema de 

transmissão, as Usinas e as subestações dos prédios Administrativos. 

De forma geral, a Chesf ainda não atende plenamente à exigência da Norma. Constata-

se que, embora se disponha da expressiva maioria das informações que integram o Prontuário, 

é preciso desenvolver um trabalho de grande envergadura internamente à Empresa, no sentido 

de organizar esse material e disponibilizar o seu acesso, preferencialmente de forma digital, 

em cada uma das instalações atingidas pela NR. 

Tema - VI: Ensaios e Certificação de EPI/EPC, Instrumentos e Ferramentas. 

A Norma determina a realização de testes de isolação elétrica em Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, bem ocom a 

necessidade de se organizar os resultados desses testes no Prontuário. Da mesma forma, os 

demais equipamentos, ferramentas e dispositivos utilizados para realização de trabalhos com 

eletricidade devem ser testados periodicamente quanto ao isolamento.  

De forma geral, a Chesf já atende à exigência da Norma. Anteriormente, a exceção da 

área de manutenção de LT este item da norma não era atendido. A Chesf implementou a 

prática de testes e ensaios periódicos em EPI, EPC e nos demais equipamentos, ferramentas e 

dispositivos em todas as demais áreas de montagem, manutenção, operação e serviços gerais. 

Os resultados desses testes e ensaios ainda não foram incluídos nos Prontuários das 

Instalações. 

Tema - VII: Adequação de Projetos 
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Este tópico da Norma se aplica aos novos projetos e não às instalações existentes. 

Pretende a Norma que, já na fase de projeto, estejam especificados todos os requisitos de 

segurança, quais sejam: 

• Dispositivos de abertura de circuitos, com recursos para impedimento de 

reenergização, sinalização de advertência e indicação da condição operativa; 

• Espaço seguro, quanto ao dimensionamento e à localização dos componentes, 

considerando as influências externas, nas etapas de construção, operação e 

manutenção; 

• Configuração do esquema de aterramento permanente, prevendo a condição 

obrigatória de aterramento temporário; 

• Atendimento ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Ergonomia e de Saúde 

e Segurança no Trabalho. 

Além disso, a Norma dispõe que o memorial descritivo do projeto deve conter, no 

mínimo, especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, 

descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, restrições e 

advertências quanto ao acesso de pessoas, o princípio funcional dos dispositivos de proteção 

destinados à segurança das pessoas e a descrição da compatibilidade dos dispositivos de 

proteção com a instalação elétrica. 

De forma geral, a Chesf já atendia a essa exigência da Norma. Entretanto foram 

necessários eventuais acréscimos de conteúdo ao memorial descritivo e adequações nos novos 

projetos, visando atender aos aspectos de ergonomia exigidos na Norma. 

Tema - VIII: Sinalização de Segurança 

 Pretende a Norma que os serviços em eletricidade sejam desenvolvidos em ambientes 

devidamente sinalizados de forma padronizada, visando à prevenção de acidentes. Prevê a 

identificação dos equipamentos de segurança e a delimitação das áreas, bem como a 

advertência aos trabalhadores sobre as condições de segurança existentes nos locais de 

trabalho. Dispõe também que os procedimentos utilizados nos processos de intervenção com 

eletricidade estejam compatibilizados com as exigências estabelecidas na norma de 

Sinalização de Segurança – NR 26. 

De forma geral, a Chesf já atendia a essa exigência da Norma. Todavia necessita ainda 

complementar o implante da padronização de sinalização de segurança em algumas SE e 

Usinas. As necessárias pequenas adequações nos normativos vigentes foram realizadas ao 

longo de 2007 e as placas para o necessário complemento de sinalização estão em processo de 

aquisição. 
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Tema-IX: Trabalhos em Proximidade, Terceiros e Contratados. 

Pretende a Norma que as responsabilidades, quanto ao seu cumprimento, sejam 

solidárias, ou seja, atinja os contratantes e os contratados envolvidos. As empresas contratadas 

estão integralmente sujeitas à NR-10 e seus empregados deverão estar treinados e 

formalmente autorizados, conforme definido na Norma. Mesmo os trabalhadores com 

atividades não relacionadas às instalações elétricas, desenvolvidas em zona livre e na 

vizinhança da zona controlada, conforme define a NR-10, devem ser instruídos formalmente, 

com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as 

precauções cabíveis para evitar acidentes. 

De forma geral, a Chesf não atendia à exigência da Norma. Constatou-se a necessidade 

de um maior controle das atividades de terceiros e contratados nas instalações da Companhia, 

bem como a implementação de adequações nos normativos vigentes, especificações e 

instrumentos licitatórios. Estas necessidades, atualmente, encontram-se plenamente atendidas 

na Empresa. 

Tema - X: Processo de Intervenção, Planejamento e Análise de Risco. 

Pretende a Norma que os serviços em eletricidade sejam desenvolvidos por profissionais 

devidamente autorizados, e que tais trabalhos sejam precedidos de criterioso planejamento 

executivo e análise de risco, aplicados a cada intervenção. Para isso é preciso que todo serviço 

em eletricidade esteja inserido num contexto de formalismo mínimo, capaz de resgatar as 

evidências de atendimento a esses requisitos da Norma. 

De forma geral, a Chesf já atendia à exigência da Norma. A maior parte dos serviços em 

eletricidade, desenvolvidos nas linhas, subestações e usinas são regidos por normativos 

aderentes à NR-10. Entretanto faz-se necessário incorporar eventuais adequações aos 

normativos e procedimentos internos vigentes, bem como expandir a cultura de controle 

existente no âmbito da operação e manutenção para as áreas de projeto, construção e serviços 

gerais. 

Tema-XI: Comunicação Permanente das Equipes. 

Pretende a Norma que todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em Alta 

Tensão - AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no Sistema Elétrico de Potência – 

SEP, devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais 

membros da equipe ou com o centro de operação, durante a realização do serviço. 

As empresas contratadas também estão sujeitas à NR-10 e seus empregados devem, 

também, ter meios de comunicação entre equipes, conforme definido na mesma Norma. 
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Constatou-se que o requisito desse item da Norma estava sendo atendido apenas 

parcialmente. A necessária expansão para as áreas carentes de comunicação, principalmente 

no segmento de manutenção e construção, encontra-se em andamento Fez-se necessário 

atualizar as especificações e instrumentos licitatórios para a adequação das empresas 

contratadas quanto a este aspecto. 

Tema-XII: Proibição do Trabalho Individual 

“Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, 

bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de 

Potência - SEP, não podem ser realizados 

individualmente”. 

(NR-10 - Item 10.7.3) 

O legislador pretendeu, corretamente, em função do risco inerente aos serviços com 

eletricidade, evitar que o trabalhador, vitimado por uma descarga elétrica, tivesse as 

conseqüências dos danos agravadas pela ausência de primeiros socorros. 

Entretanto o texto da Norma é muito abrangente, permitindo a interpretação desde “um 

fazendo e outro olhando, ao lado” até “um fazendo e outro fazendo, na mesma instalação”. 

Também o legislador não entra no mérito da qualificação técnica do acompanhante, podendo 

ser qualquer profissional autorizado. A adoção de um ou outro extremo, na interpretação, 

poderá levar a reflexos e custos, maiores ou menores, na adequação dos processos vigentes 

nas empresas. 

A extensão da proibição do Trabalho Individual a todos os casos, indistintamente, gera 

desperdícios, sem agregar significativo valor ao trabalho e à segurança do trabalhador. No 

entanto pondera-se que só uma Análise de Risco adequada, tendência convergente no MTE, 

poderá determinar a flexibilização e a real possibilidade de que o trabalho possa ser feito 

individualmente. 

De forma geral, a Chesf ainda não atende a essa exigência da Norma. Constata-se que o 

reflexo apresenta-se muito concentrado no segmento da Operação, no qual haverá a 

necessidade de, no mínimo, complementar os quadros de operadores das Instalações que 

possuem apenas 1 operador por turno. 

Nos demais segmentos empresariais, tais como na Manutenção, Construção, Segurança 

do Trabalho, Serviços Gerais e outros, os impactos são de menor monta, já que, neles, os 

serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão - AT, na sua grande maioria, já 

são desenvolvidos em equipe, ou são atividades que, dentro da ótica de uma análise de risco, 

poderiam ser realizadas de forma isolada. 
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2.2.5 A Implementação da Nova NR-10 na Chesf 

Para a implementação da NR-10, no âmbito de toda a Chesf, foi elaborado um Plano de 

Ação de amplitude Empresarial, no qual se recomendou a descentralização das ações e o 

envolvimento direto dos principais segmentos da Empresa afetados pela aplicação da Norma. 

 Para tanto, foi contemplada a proposta de desenvolvimento de 12 Planos Restritos de 

Ações - PRA, cada qual vinculado a um agrupamento de assuntos destacados na NR-10, 

conforme já explicitado em item anterior, com diretrizes gerais e específicas, definindo a área 

afim responsável pela sua elaboração e coordenação das ações de implementação. Todo o 

suporte relativo ao desenvolvimento dos trabalhos é dado pelo GT. 

Para a elaboração de cada PRA foram consideradas as diretrizes gerais abaixo descritas 

e as diretrizes específicas, detalhadas no Relatório Final, não explicitadas no presente 

trabalho. 

As diretrizes gerais que permearam todos os PRA foram as seguintes: 

1. Envolver os diversos segmentos empresariais, pertinentes a cada tema; 

2. Estimar necessidade de recursos financeiros e humanos; 

3. Conter etapas que possam ser objetivamente aferidas em periodicidade trimestral; 

4. Contemplar a elaboração de instrumento normativo corporativo, para a fase de pós-

implementação, definindo critérios, procedimentos, prazos e responsáveis pelo 

atendimento aos requisitos estabelecidos; 

5. Observar os prazos legais dos itens da NR-10, estabelecidos na Port/MTE-598/2004, 

para ter os requisitos devidamente implementados nos diversos estabelecimentos 

pertinentes, apresentando cronograma, devidamente fundamentado, no caso de 

necessidade de prazo adicional. 

2.3 Conclusões do Capítulo 

Apesar da forma estruturada e organizada que a Chesf está implementando, a nova NR-

10, fica evidenciado que a empresa necessita de um SGSST que possa equacionar e gerenciar 

os aspectos referentes à cultura em SST, desenvolvimento de lideranças, gerenciamento de 

riscos, auditorias internas, atuação das empresas contratadas, sua própria imagem, equilíbrio 

entre os documentos das atividades referentes a SST, levantamento de necessidades e 

liberação de recursos materiais e financeiros, elaboração e implementação de indicadores 

reativos e pró-ativos de SST, apoio a CIPA, entre outros. 

A estrutura organizacional da Chesf, em termos de SST, também precisa ser revista. O 

fato de a DAST e a DABT desempenharem as atividades de normatização, assessoramento e 
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avaliação de SST, em conjunto com as atividades executivas desta mesma área, é visto como 

uma não-conformidade. Percebe-se que, para que se tenha melhor desempenho das atividades 

executivas de SST na Chesf, há a necessidade de se separar, formalmente, as atividades de 

normatização e assessoria das atividades executivas dessa área. 

Outro aspecto, em termos estruturais, que também precisa ser revisto é o fato de os 

órgãos de SST da Chesf estarem ligados à Diretoria Administrativa e não à Diretoria de 

Operação da Empresa e, por conseguinte, distantes, em termos organizacionais, dos órgãos 

que executam as atividades com os maiores riscos de acidentes laborais. 

A Chesf, da mesma forma que agiu para a implementação da NR-10, necessita avaliar a 

sua situação, por meio de um GT multifuncional ou de uma consultoria, quanto aos aspectos 

legais e operacionais de SST, nas regionais e nas atividades operacionais realizadas pela 

empresa, a fim de avaliar o seu sistema de gerenciamento, as práticas atuais, as situações 

críticas dos programas de SST, além de verificar se as operações estão em conformidade com 

a legislação vigente, permitindo a identificação e verificação de situações potenciais que 

possam expor a Empresa a acidentes e possíveis contingências, bem como a ações cíveis e 

indenizatórias. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo a OIT – Organização Internacional do Trabalho (dados de 2005) estima-se que, 

no mundo, 2,2 milhões de pessoas morrem por ano em conseqüência de acidentes e doenças 

do trabalho. Segundo essa mesma fonte, 270 milhões de trabalhadores cada ano são afetados 

por lesões graves não mortais e 160 milhões são acometidos de doenças de curta ou de longa 

duração, em virtude de fatores relacionados com a vida laboral. O custo total desses acidentes 

e doenças representa, segundo estimativas da OIT, aproximadamente 4 % do produto interno 

bruto mundial. 

No Brasil, as estatísticas apresentam um triste cenário. Acidentes e doença no local de 

trabalho são os grandes responsáveis pelo afastamento temporário ou definitivo de milhares 

de trabalhadores. De acordo com os últimos dados oficiais da previdência social, acontecem 

anualmente cerca de 400 mil acidentes do trabalho, com uma média de 2.800 mortes e mais 

de 12.500 casos de invalidez permanente. 

Apesar de alarmantes esses dados, eles não refletem a realidade brasileira, pois são 

dados baseados apenas no trabalho formal, ou seja, com carteira assinada. As categorias como 

trabalhadores rurais e trabalhadores informais, cujos dados não são incluídos nessas 

estatísticas, representam 50% da PEA – População Economicamente Ativa do Brasil.  

Tabela 3.1 - Estatística de Acidentes no Trabalho do Setor Elétrico Brasileiro - 1999/2005 
Fonte: FUNCOGE 

ANO 
INDICADORES 

MÉDIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1- Nº. de 
empregados 

99. 822 111.166 101.720 97.148 96.741 97.399 96.591 97.991 

2- Horas-homem 
de exposição ao 
risco (milhares) 

204.292 229.699 213.096 194.769 201.406 197.325 197.225 196.523 

3- Acidentados 
típicos da 
empresa 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Acidentados com 
afastamento 

1.087 1.246 1.241 1.055 1.059 994 1.008 1.007 

Acidentados sem 
afastamento 

985 1.023 1.009 994 826 1.050 964 1.026 

Total 2.072 2.269 2.250 2.049 1.889 2.044 1.972 2.033 

Conseqüência 
fatal 

17 26 15 17 23 14 9 18 

Taxa de 
freqüência 

-- 5.42 5.82 5.42 5.26 5.04 5.11 5.12 

Taxa de 
gravidade 

-- 903 688 762 899 638 522 759 

4- Tempo 
computado total 
(dias) 

 
151.650 207.477 146.608 148.318 181.109 125.826 102.960 149.252 
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Conforme apresentado na tabela 3.1, em termos do setor elétrico nacional, segundo a 

Fundação COGE - FUNCOGE, conforme já mencionado no capitulo 1 desta dissertação, no 

período compreendido entre 1999 e 2005, o número total de acidentes do trabalho registrados 

foi de 15.224, sendo 6.892 acidentes sem afastamento, 7.610 acidentes com afastamento e 222 

fatais, não computados os acidentes ocorridos com empregados de empresas contratadas. 

Referente ao período 1977 - 2005, a figura 3.1, demonstra o quanto foram significativas 

as melhorias nos níveis de segurança do setor elétrico nacional. Observa-se, no entanto, uma 

aparente estagnação nessas melhoras nos últimos anos. 

Histórico das taxas de acidentes do setor elétrico
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Figura 3.1 - Histórico das Taxas de Acidentes no Trabalho do Setor Elétrico Brasileiro - 1977/2005 

Fonte: FUNCOGE 

Na Chesf, segundo essa mesma fundação, como também mencionado anteriormente, no 

período (1999 - 2005) o número de acidentes totais foram 696, sendo 351 acidentes sem 

afastamento, 339 acidentes com afastamento e 6 fatais. Esses números são apresentados e 

demonstrados na tabela 3.2 e figura 3.2 a seguir. 

Tabela 3.2 - Estatística de Acidentes no Trabalho da Chesf - 1999/2005 
Fonte: FUNCOGE. 

INDICADORES MÉDIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 - Nº. de 
empregados 

5.521 6.218 5.101 5.085 5.530 5.531 5.609 5.574 

2 - Horas-homem 
de exposição ao 
risco (milhares) 

10.234 11.268 10.186 9.954 9.428 10.373 10.261 10.165 

Continua... 
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Tabela 3.2 - Estatística de Acidentes no Trabalho da Chesf - 1999/2005 - Continuação 

INDICADORES MÉDIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
3 - Acidentados 
típicos da 
empresa 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Acidentados com 
afastamento 

48 58 54 48 29 51 51 48 

Acidentados sem 
afastamento 

50 43 42 40 42 53 64 67 

Total 98 103 96 88 71 104 115 115 
Conseqüência 
fatal 

1 0 0 3 1 1 0 1 

Taxa de 
freqüência 

-- 5,15 5,30 4,82 3,08 4,92 4,97 4,72 

Taxa de 
gravidade 

-- 96 199 1.846 670 681 141 707 

4 - Tempo total 
computado total 
(dias) 

6.215 1.067 2.032 18.373 6.320 7.061 1.445 7.190 

Histórico das taxas de acidentes da Chesf
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Figura 3.2 - Histórico das Taxas de Acidentes no Trabalho da Chesf - 1999/2005. 

Fonte: FUNCOGE. 

Os acidentes, na sua maioria, podem ser evitados No entendimento da OIT as 

organizações e as nações devem adotar, de forma sistemática, iniciativas rigorosas de 

prevenção apoiadas por práticas adequadas de informação e inspeção. Baseada nessas 

abordagens a OIT, em 2006 criou uma convenção (nº 187) sobre o Quadro Promocional para 

a Segurança e Saúde no Trabalho, cujo objetivo é desenvolver compromissos políticos, a 

fim de, num programa tripartite (Governo, Empregadores e Empregados), lançar, 

nacionalmente, estratégias que visem: 
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• Promover a melhoria contínua da SST a fim de prevenir lesões, doenças profissionais 

e mortes relacionadas com o trabalho; 

• Adotar medidas concretas, a fim de alcançar progressivamente um ambiente de 

trabalho seguro e saudável; 

• Ponderar, periodicamente, que medidas poderão ser adotadas, tendo em vista a 

ratificação2 das convenções fundamentais da OIT em matéria de SST. 

Outro ponto que essa convenção destaca é a importância da promoção contínua de uma 

cultura de prevenção em matéria de SST, em que: 

• O direito a um ambiente seguro e saudável seja respeitado por todos os níveis; 

• O governo, os empregadores e os trabalhadores colaborem ativamente para 

assegurarem este ambiente seguro e saudável; 

• A consecução de ambientes de trabalhos seguros e saudáveis seja obtida através de um 

sistema de direitos, responsabilidades e deveres, em que o princípio da prevenção 

tenha a máxima prioridade. 

Mesmo antes de desenvolver a Convenção nº 187, a OIT, em 2001, criou diretrizes para 

implementação de SGSST, a ILO-OSH 2001, com o intuito de que, em todas as circunstâncias 

da vida laboral, houvesse um ambiente seguro e saudável. Foi a Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho - FUNDACENTRO que traduziu para o 

Brasil essas diretrizes, sob o título Diretrizes sobre Sistemas de Gestão de Segurança e 

Saúde no Trabalho. A OIT ressalta, no bojo dessas diretrizes, o princípio que trabalho 

seguro é fator de aumento de produtividade e de crescimento econômico, que a SST constitui 

responsabilidade e dever do empregador. As diretrizes para os SGSST incluem cinco 

elementos fundamentais: política, organização, planejamento e implementação, avaliação e 

ação para melhorias, tal como mostra a figura 3.3. a seguir. Esses cinco elementos foram 

transportados das diretrizes da OIT para a Convenção criada em 2006 

O Brasil como membro atuante da OIT, habitualmente acata suas deliberações e ratifica 

as convenções internacionais publicadas pela mesma, existindo, portanto uma grande 

possibilidade de o governo brasileiro adotar o modelo proposto pela ILO-OHS, o que 

desencadeará, no Brasil, estudos sobre como incentivar a implementação  de SGSST nas 

empresas. 

                                                           
2 Os Estados membros da OIT são convidados a submeter qualquer Convenção adotada na Conferência Internacional do 
Trabalho à autoridade competente nacionalmente para a aprovação de legislação relevante ou de outras medidas, incluindo a 
ratificação. A ratificação é um procedimento formal em que um Estado aceita a convenção como instrumento juridicamente 
vinculativo. Quando ratifica uma convenção, um país fica sujeito ao sistema normal de supervisão da OIT destinado a 
garantir a aplicação da convenção. 
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Figura 3.3 - Principais Elementos dos SGSST 

Fonte OIT 

A tabela 3.3 a seguir apresenta uma comparação das cinco etapas fundamentais 

(principais elementos, segundo a OIT, de uma abordagem de SGSST), contidas tanto nas 

diretrizes como na Convenção da OIT, abordando duas visões, uma em termos das empresas, 

e outra, em termos de nação. 

Tabela 3.3 - Comparação dos Principais Elementos da Abordagem de Sistemas de Gestão 
Fonte: OIT 

VISÃO EMPRESARIAL VISÃO NACIONAL 

Definição de políticas de segurança e saúde no 
trabalho na empresa 

Definição de políticas nacionais de segurança e saúde 
no trabalho 

Estabelecimento de métodos de organização e de 
responsabilidade na empresa 

Estabelecimento e desenvolvimento gradual de um 
sistema nacional de segurança e saúde no trabalho 

Planejamento e implementação dos elementos de um 
sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho 

Formulação e implementação de programas nacionais 
de segurança e saúde no trabalho 

Avaliação e análise do desempenho na empresa  Análise dos programas nacionais de segurança e 
saúde no trabalho 

Adoção de medidas para uma melhoria contínua Formulação de novos programas nacionais de 
segurança e saúde no trabalho para uma melhoria 
contínua 

A melhoria contínua do ambiente de trabalho, que leva a uma maior garantia da 

sustentabilidade das condições ideais de SST de todos os integrantes da organização, tornou-

se o foco da gestão de SST e teve a recomendação da OIT, a qual, com essa visão, propõe a 

utilização de um sistema de gestão abrangente, tendo como base outros sistemas 

organizacionais, apesar de eles não estarem diretamente ligados aos setores de produção, tais 

como o de segurança patrimonial e o de tecnologia da informação. 
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3.1 As Organizações e a Segurança no Trabalho 

A Função Segurança, ou simplesmente Segurança, segundo Cardella (1999, p.37), é o 

conjunto de ações exercidas com o intuito de reduzir danos e perdas provocadas por agentes 

agressivos3. Ela é uma das cinco funções complementares vitais que devem ser exercidas 

juntamente com a missão de qualquer organização. Dirigir esforços para a Função Segurança 

sem considerar as demais funções vitais de uma organização (Produtividade, Qualidade de 

seus Produtos, Preservação do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Pessoas) é uma grave 

falha conceitual e estratégica. 

Os principais participantes para a consecução dessa redução de danos e de perdas são os 

profissionais de SST, que, de certa forma, têm um dilema comum em relação à organização 

para a qual trabalham: quem realmente é seu cliente? os trabalhadores ou a organização?, 

porque, apesar de receberem seus salários da organização, seu trabalho é totalmente voltado 

para a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

Quando uma organização não tem uma Política de SST ou quando tem e não a 

desenvolve, faz com que seus profissionais de SST fiquem em situação difícil. As 

organizações e os trabalhadores normalmente não possuem objetivos comuns, o que leva os 

profissionais de SST a tentar atender ao mesmo tempo a dois clientes, com objetivos distintos 

e antagônicos, ocasionando um problema quase que permanente de não-conformidade em 

SST. É um ciclo vicioso, em que as não-conformidades são vistas como inerentes aos 

processos das organizações, ou seja, alguns elementos da organização e os indivíduos não 

estão relacionados com as não-conformidades que são vistas como efeito próprio dos 

processos operacionais. 

Quanto à resposta para a questão sobre quem é o cliente do profissional de SST, pode-se 

afirmar que esse profissional deve atender, ao mesmo tempo, aos objetivos da organização e 

aos dos trabalhadores. Essa duplicidade de atendimento deve visar não somente obter 

conformidades na área de SST, mas à sua integração junto às ações e aos objetivos 

estratégicos e operacionais da organização. 

Segundo Pacheco JR (2000, p. 19), as atividades de SST, no cotidiano das organizações, 

sob um ponto de vista restrito, ocorrem praticamente no âmbito interno, com poucos 

elementos externos afetando-as diretamente. Com exceção das legislações específicas e de 

alguns elementos do macro-ambiente pertinente (legislações e normas exigíveis ou não, que 

indiquem adoções de técnicas específicas), os principais aspectos considerados pelas 
                                                           
3 Dano: Alteração indesejável do estado de um objeto, resultado da ação de um agente qualquer; 
   Perda: Redução ou rompimento da relação possuidor – objeto; 
   Agente agressivo: Qualquer agente capaz de causar danos e perdas. 
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organizações, em termos de SST, são os dos ambientes de tarefas e os do ambiente interno. 

Esses aspectos estão normalmente envolvidos com a produção propriamente dita e com suas 

conseqüências, diretas e indiretas, para a saúde dos trabalhadores, respeitados os preceitos 

legais em vigência. 

Segundo o mesmo autor, essa visão das organizações é enganosa, visto que, embora seja 

possível ater-se somente aos processos internos, não se pode dissociar estes de outros 

elementos que afetam toda a organização, tendo em vista que a principal premissa da teoria 

dos sistemas é a interdependência das partes. 

3.2 As Organizações Como Sistemas 

Segundo Chiavenato (2000, p. 545), a palavra sistema denota um conjunto de elementos 

interdependentes e interagentes ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo 

organizado. Sistema é um conjunto ou combinação de coisas ou partes, formando um todo 

complexo ou unitário, ou seja, sistema pode ser visto como um arranjo organizado e ordenado 

de componentes que estão inter-relacionados e que podem atuar com outros sistemas para 

cumprir um objetivo ou uma missão num determinado ambiente. 

Essa visão de sistema enquadra-se de forma adequada à noção que se tem de 

organização, sendo esta abordagem de sistema a enfocada neste trabalho. Quando uma 

organização é formada, existe um porquê de sua existência, sua missão e razão de ser. A 

organização dirige seus objetivos a um mercado de um determinado universo, num processo 

onde acontece feedback que incentiva ou desestimula, num sentido mais abrangente, as 

iniciativas para criá-las ou a real necessidade que a gerou. 

Segundo Cardella (1999, p.40), uma organização pode ser dividida em sistemas 

operacionais e organizacionais. A organização pode ser composta por uma ou diversas 

unidades ou sistemas organizacionais. Uma unidade organizacional pode ser composta, 

inclusive, por uma só pessoa. A função reguladora do sistema organizacional é constituída por 

três elementos: Liderança, Sistema de Gestão e Cultura Organizacional. 

Já o sistema operacional é composto por pessoas, equipamentos, instalações, insumos, 

processos e produtos. Observado como elemento de um sistema organizacional, o homem é 

um simples componente. 

Um sistema operacional, numa organização, pode ser mecânico (mecânico propriamente 

dito, elétrico, eletrônico, térmico, etc.) ou orgânico, conforme exemplos a seguir: 

• Mecânico: sistema de tratamento de água, refrigeração, ar comprimido e elétrico; 
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• Orgânico: sistema de segurança e saúde no trabalho, treinamento de pessoal e 

integração de novos empregados. 

A função reguladora de um sistema operacional é constituída por procedimentos, ou 

seja, por especificações, parte das quais está no próprio projeto, ou seja, nas ligações entre 

elementos que não podem ser modificadas sem alterar o próprio sistema. 

Uma organização é uma iniciativa que possui objetivos, restritos, amplos ou 

diversificados, mas que giram sempre em torno de recursos financeiros, humanos e materiais. 

Como sistema, as organizações são formadas por partes inter-relacionadas e interdependentes 

que, além de interagirem uma com as outras, também interagem com o meio ambiente. A 

fronteira de uma organização, enquanto sistema, tem delimitação determinada por sua área de 

influência, em termos de seus recursos e dos subsistemas que a formam. Os limites de uma 

organização, como sistema, não podem simplesmente ser entendidos como algo físico ou 

estático. Por esses limites, passam as interações e os relacionamentos com outros sistemas. 

Os sistemas, quase sempre, são formados por subsistemas básicos. Uma organização 

vista como sistema não é diferente. Essas subdivisões, que podem ser reconhecidas a partir do 

seu grau de complexidade, ajudam na pesquisa dos riscos específicos dentro de cada 

subsistema, permitindo também observar como a missão da organização se desgasta devido à 

ineficiência ou às condições potenciais de danos. As medidas corretivas e as melhorias 

necessárias a um sistema têm sua implementação facilitada, a partir do ponto em que podemos 

individualizar os vários subsistemas responsáveis por uma determinada tarefa. 

3.2.1 Liderança 

Conforme citado anteriormente, liderança é um dos três elementos que constituem a 

função reguladora de um sistema organizacional. Segundo Hersey e Blanchard (2002, p. 105), 

liderança é definida como o processo de influenciar as atividades de indivíduos ou grupos 

para consecução de um objetivo numa dada situação. Em essência, a liderança envolve a 

realização de objetivos com e através de pessoas. Conseqüentemente, um líder precisa 

preocupar-se com tarefas e relações humanas. 

Embora se pense que os conceitos de administração e liderança, apesar da semelhança, 

sejam o mesmo, existem diferenças significativas entre estes. 

Liderança é a capacidade de uma pessoa utilizar sua influência para que outras 

trabalhem, tendo como foco metas e objetivos. Percebe-se facilmente que administração 

envolve liderança, ou seja, o conceito de administração vai mais além do que conceito de 

liderança, pois envolve outras funções: o planejamento, a organização, a motivação e o 
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controle. Apesar de administração ser também um tipo de liderança, esta está focada na 

concepção de objetivos organizacionais. A liderança é utilizada, quando o indivíduo tenta 

influenciar o comportamento de uma pessoa ou de um grupo. Às vezes a liderança é exercida 

visando a objetivos pessoais ou de terceiros que podem trazer ou não benefícios para os 

objetivos organizacionais. 

Segundo Carvalhal e Ferreira (2000, p. 60), o sucesso de qualquer empreendimento 

depende da qualidade de fatores como sua natureza, o ambiente em que ele se dá, as pessoas 

que dele fazem parte, a liderança que possui e a forma como ela é capaz de estruturar e 

desenvolver equipes. Segundo os mesmos autores (2000, p. 66), uma organização precisa unir 

a gestão da qualidade em seus processos com a qualidade da gestão. A gestão 

qualitativamente melhor é aquela que une o melhor da administração com o melhor da 

liderança, para renovar sua cultura, mesclar estabilidade com crise, conviver com o caos, 

promover uma abordagem dinâmica das relações interpessoais, equilibrar resultados tangíveis 

a curto prazo com intangíveis a longo prazo. 

As práticas administrativas, tais como alocação de pessoal, programas de treinamento e 

desenvolvimento, sistemas de recompensa, sistemas de comunicação, projetos de trabalho e 

suas metodologias, sistemas de administração de conflitos, etc., que ocorrem nas ações 

estruturadas das organizações, podem influenciar as instituições e a forma de se comportar de 

seus membros. As lideranças, tomando como base suas percepções, são que determinam a 

forma como essas práticas são percebidas. Quando acontece a percepção correta dessas 

práticas, a liderança age de forma a realimentar o processo, usando seu poder na negociação e 

resolução dos problemas, procurando interagir com os liderados, sedimentando os caminhos e 

motivando-os para a ação, procurando sempre ter uma visão do futuro.  

3.2.2 Sistema de Gestão 

Um sistema de gestão é o segundo dos três elementos que constituem a função 

reguladora de um sistema organizacional. Segundo Cardella (1999, p. 51), gestão é o ato de 

coordenar esforços de pessoas para atingir os objetivos de uma organização. A gestão 

eficiente e eficaz é feita de forma que necessidades e objetivos das pessoas sejam consistentes 

e complementares aos objetivos da organização a que elas estão ligadas. Sistema de gestão é 

um conjunto de instrumentos inter-relacionados, inter-atuantes e interdependentes que a 

organização utiliza para planejar, operar e controlar suas atividades, a fim de atingir objetivos. 
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São instrumentos de um sistema de gestão de uma organização: princípios, objetivos, 

estratégias, política, diretrizes, sistemas organizacionais e operacionais, programas (projetos, 

metas, planos) atividades, métodos, normas e procedimentos. 

3.2.2.1 Sistema de Gestão de SST 

Nas empresas, normalmente, os SGSST integram sistemas de gestão global que 

incluem: estrutura organizacional, responsabilidades, práticas, procedimentos, atividades de 

planejamento, processos, recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 

criticamente e manter a Política de Segurança do Trabalho e Saúde da organização.  

Uma empresa, para alcançar um nível de gerenciamento preventivo eficiente que 

consiga atender a todos os requisitos das normas nacionais e internacionais que ela decidiu 

adotar nas suas atividades, produtos e serviços, deve desenvolver e implementar um SGSST.  

Quando os resultados esperados no gerenciamento dos aspectos de SST de uma 

organização são insatisfatórios e melhorias nos resultados nessa área de atuação são 

pretendidas, essa organização deve desenvolver e implementar um SGSST. O 

desenvolvimento e a implementação de um SGSST numa organização devem ficar sob a 

responsabilidade da área intrinsecamente responsável pelos aspectos corporativos de SST. 

Essa implementação deve ser feita a partir de uma identificação inicial dos problemas de 

gestão de SST presentes. Também é de suma importância a indicação de um responsável pela 

implementação do Sistema. 

A partir da segunda metade da década de 1990, começaram a ser implementados no 

Brasil os primeiros SGSST. A princípio, isso aconteceu nas grandes organizações 

transnacionais e foram seguidos modelos propostos por ONG - Organizações não 

Governamentais. 

Os SGSST inicialmente implementados no Brasil foram entendidos como genéricos, 

visto que: 

• Eram sistemas fortemente voltados para os processos de certificação existentes na 

época; 

• Não apresentavam propostas de melhorias efetivas para os ambientes de trabalho; 

• Careciam da participação efetiva dos trabalhadores ou de seus representantes na 

concepção, desenvolvimento e implementação dos mesmos; 

• Não eram alvos de avaliações periódicas.  
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O modelo proposto pela OIT para SGSST, na atualidade, apresenta consistência em 

relação às expectativas, no que se refere à consecução dos objetivos propostos nos 

planejamentos das organizações, uma vez que: 

• Estimula a participação de toda cadeia hierárquica da organização incluindo (Gerentes, 

supervisores e operários) nas definições das Políticas de SST das organizações; 

• Incentiva as lideranças a se comprometem com as atividades de SST. 

Os modelos atuais evidenciam medidas eficazes de planejamento e de implementação, 

tendo como base a análise inicial da realidade das organizações. Os atuais sistemas não 

necessitam de nenhum tipo de certificação para garantir a sustentabilidade das condições 

ideais de SST.  

Necessitam, sim, que sejam feitas avaliações periódicas do sistema e do desempenho da 

organização em termos SST e críticas cabíveis, para que haja oportunidades de melhoria do 

ambiente do trabalho. As organizações, de uma forma geral, se prendem muito aos processos 

de certificação e aos trâmites burocráticos dos atuais modelos, deixando de dar a devida 

importância ao caráter transverso da gestão de SST, o que pode explicar a limitação dos 

resultados conseguidos na implementação desses sistemas. A gestão de SST, igualmente à 

gestão do meio ambiente, é dinâmica e insere-se de forma transversa nas organizações.  

3.2.2.2 A Transversalidade dos SGSST 

A transversalidade é um atributo básico dos sistemas de gestão abrangentes que existem 

na estrutura da organização (SST, meio ambiente, tecnologia da informação e segurança 

patrimonial, por exemplo) e que não atuam direta ou verticalmente nos processos de 

produção. A transversalidade desse tipo de sistema de gestão somente se realiza mediante 

procedimentos padronizados, os quais devem ser permanentemente avaliados e ajustados, 

quando necessário, sempre que possível no sentido da simplificação e da eficácia. A ação 

transversa da gestão de SST, assegurando seus princípios e premissas básicas, implica a 

convivência harmônica com os demais sistemas de gestão da organização, sem criar quaisquer 

prejuízos para os resultados esperados de cada um.  

Sistemas de Gestões abrangentes como os de SST, existentes nas organizações e que não 

atuam diretamente nos processos produtivos, precisam ter como um de seus atributos básicos 

a transversalidade, que é o modo de se agir dentro das organizações, buscando a integração de 

aspectos que normalmente ficam isolados uns dos outros pelo tratamento unidisciplinar que é 

dado a ele. Com a transversalidade, busca-se conseguir uma visão mais ampla e adequada dos 

processos organizacionais, que muitas vezes aparecem fragmentados, não porque assim 
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sejam, mas pelos meios de que dispomos para conhecê-los. Em termos de SST, é um processo 

de orientação especializada, que visa à garantia de trabalho decente e contribui para um 

ambiente de trabalho saudável, através de processos normativos, reguladores, aplicáveis a 

todas as demais gestões. 

A transversalidade de um SGSST não pode ser aplicada de forma autoritária, já que, por 

princípios, esta não lhe outorga poder. Vista dessa maneira, isso implica dificuldades na 

consecução de implementação e na sustentação dos SGSST no seio das organizações.  

Só quando a gestão de SST tem a capacidade de conviver com outras gestões, 

auxiliando-as, beneficiando-as e complementando-as, é que se torna possível a realização da 

transversalidade. A gestão de SST transversa não pode apresentar diretrizes isoladas, que 

tenham caráter independente das diretrizes e das finalidades definidas pelos setores produtivos 

e de infra-estrutura da organização. Pode-se citar, como exemplos de ações transversas 

integrantes dos planos de gestão de SST: o controle dos fatores de riscos, a redução desses 

fatores e o atendimento às situações de emergências. São ações que abrangem toda a 

organização e garantem os princípios e as premissas básicas das ações de SST, ou seja, o 

processo produtivo não é comprometido e existe uma contribuição para a sustentabilidade das 

condições de trabalhos seguros. 

3.2.3 Cultura Organizacional 

Existem várias definições para cultura organizacional. Ao se pesquisar a vasta 

bibliografia relacionada a esse tema, verifica-se que, em geral, os conceitos normalmente 

encontrados são muito parecidos ou complementares. 

A conceituação de Paulo Nassar, em seu artigo História e Cultura Organizacional, 

publicado na Revista Comunicação Empresarial, ano 10, No. 36/3º Trimestre de 2000, da 

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, merece destaque: 

“... cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças 

e tecnologias que mantém unidos os mais diferentes 

membros, de todos os escalões hierárquicos, perante as 

dificuldades, operações do cotidiano, metas e objetivos. 

Pode-se afirmar ainda que é a cultura organizacional que 

produz junto aos mais diferentes públicos, diante da 

sociedade e mercados o conjunto de percepções, ícones, 

índices e símbolos que chamamos de imagem corporativa”. 
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A cultura organizacional, em uma dada instituição, não é algo pronto e acabado, está em 

constante transformação; é mutante ao longo do tempo, de acordo com sua história, seus 

atores e com a conjuntura vivida ao longo do tempo, mesmo que resistências existam por 

parte das próprias organizações e das pessoas que as constituem.   

É importante salientar que as organizações, de forma individual, apresentam 

características peculiares em suas culturas, mesmo quando inseridas em um mesmo contexto 

socioeconômico e cultural. Esse fato deve-se a fatores e variáveis tais como: modelo de 

gestão, tipo de liderança existente, comprometimento dos colaboradores, crenças, tabus, etc., 

intrínsecos às organizações, mas que se apresentam de forma diferente em cada uma delas. 

Por fim, os diversos fatores e variáveis a que uma organização está submetida, constituem a 

cultura organizacional da mesma. 

Para se realizar uma análise ou para se intervir em uma organização, é imprescindível 

ter conhecimento de todos os componentes organizacionais e tratar, com especial atenção, os 

ditos aspectos culturais tais como: os ritos e símbolos presentes nos relacionamentos 

interpessoais, os tipos de comunicação existentes, o perfil dos líderes e dos colaboradores 

internos e suas atitudes comportamentais, os aspectos que guiam a política da gestão, o clima 

organizacional e a coerência entre a missão da organização e a forma como agem todos que a 

fazem. Ou seja, para se realizar uma análise ou para se intervir em uma organização é preciso 

ter a visão dos inúmeros fatores significativos da cultura da mesma.  

Para Chiavenato (2005, p. 160), cultura organizacional é a maneira pela qual cada 

organização aprendeu a lidar com seu ambiente. É uma complexa mistura de pressuposições, 

crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras idéias que juntas representam a 

maneira particular de uma organização funcionar e trabalhar. 

Em uma empresa, a SST deve integrar sua cultura organizacional. Para que isso ocorra, 

é preciso estabelecer uma sistemática de ações que tenham como finalidade a identificação 

precoce, a avaliação e o controle dos riscos encontrados nos ambientes de trabalho, que 

possam comprometer a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

O estabelecimento de ações básicas de controle do ambiente laboral, com a finalidade de 

se minimizarem os riscos à saúde dos empregados das organizações e de terceiros que nele 

venham a desenvolver atividades, acaba por beneficiar os trabalhadores e o meio ambiente 

como um todo e, em conseqüência, tem-se a otimização do desempenho geral da organização. 

Tudo isso ajuda nos objetivos empresariais e na melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores, refletindo de forma positiva sobre a qualidade do produto e serviços (melhoria 
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geral dos negócios). Tudo isso leva a organização a obter ou solidificar uma imagem 

responsável diante das partes envolvidas em seus negócios.  

Visando eliminar ou diminuir risco, essa cultura prevencionista se utiliza de métodos 

sistemáticos e organizados para designar responsabilidade para gerentes, supervisores e 

empregados na inspeção regular e no controle de riscos profissionais e para orientar e treinar 

todos os funcionários da organização. 

Não se consegue um bom desempenho de SST nas organizações por casualidade. As 

organizações devem dar atenção à obtenção de altos padrões de gerenciamento de SST, 

igualmente a que é dada a outros aspectos-chave das suas atividade empresariais.  

3.2.4 Adoção de Sistemas de Gestão de SST 

Um SGSST só deve ser desenvolvido e implementado em uma organização, quando esta 

estiver plenamente convencida de que seu sistema produtivo, como um todo, será beneficiado 

e que as mudanças que se apresentarão em decorrência desta implementação serão positivas. 

A implementação de um SGSST em uma organização implica a imposição de algumas 

exigências que fazem com que a empresa, algumas vezes, passe por algumas dificuldades 

técnicas e administrativas. Então, como convencer as organizações a adotarem SGSST? 

O convencimento pode ser conseguido a partir da construção de cenários futuros, a 

partir da criação de modelos conceituais que permitam uma visão de como seria a organização 

quando da adoção desse tipo de sistema. 

Como já foi dito anteriormente, um SGSST deve ser visto como parte de um sistema 

global de gestão de uma empresa. As organizações devem desenvolver e programar a 

implementação de SGSST que garantam o gerenciamento preventivo o qual atenda às 

exigências legais e a todos os requisitos das normas nacionais e internacionais, adotadas como 

orientadoras para suas atividades executivas e para seus produtos e serviços. 

3.3 As Normas da Série OHSAS 

As diretrizes da Série de Avaliação da Segurança e Saúde no Trabalho (Occupational 

Health and Safety Assesment Series (OHSAS)) e a OHSAS 18001 (Occupational Health and 

Safety Management Systems – Specification) foram desenvolvidas em resposta à urgente 

necessidade mundial por uma norma reconhecida para SGSST, na qual sejam baseadas as 

avaliações e certificações das organizações. A série tem, como objetivo, dotar as organizações 

de requisitos de gestão de SST eficaz, capaz de conviver passivelmente e de forma integrada 

com outros requisitos de gestão exigidos por outros sistemas de gestão, de forma a 

complementá-los e auxiliá-los a alcançar seus objetivos de SST. A Série OHSAS é 
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compatível com as Normas ISO 9001:1994 (para Sistemas de Gestão da Qualidade) e com a 

ISO 14001:1996 (para Sistemas de Gestão Ambiental), com o objetivo de facilitar às 

organizações a implementação de Sistemas Integrados de Gestão.  

Um empenho conjunto e associado de várias organizações normatizadoras e 

certificadoras e de grupos consultores de especialista de diversos países desenvolveram a 

Norma OHSAS 18001, sendo, atualmente, referência em todo o mundo, em termos de Gestão 

de SST. É importante observar que o SGSST, cujos requisitos são apresentados nesta Norma, 

não estabelecem elementos absolutos ou relativos para mensuração do desempenho da SSST 

das organizações. A Norma é de uma simplicidade ímpar, contém apenas requisitos que 

podem ser concretamente auditados, com a finalidade de certificação e/ou autodeclaração de 

atendimento dos requisitos nela presentes. 

Implementado um SGSST numa organização, com base nas diretrizes da OHSAS 

18001, os seguintes potenciais benefícios são esperados: 

• Segurança para os clientes e para os colaboradores da organização do 

comprometimento da empresa com uma gestão da SST demonstrável; 

• Redução dos acidentes que impliquem responsabilidade civil para a organização e para 

os trabalhadores; 

• Aprimoramento do controle do custo de acidentes; 

• Fortalecimento da imagem da organização e da sua participação no mercado; 

• Seguro contra acidentes no trabalho a custos menores; 

• Facilidade na obtenção de licenças e autorizações; 

• Estímulo ao desenvolvimento e compartilhamento de soluções de prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais; 

• Melhoria nas relações entre a empresa, trabalhadores, sindicatos e governo. 

Os seguintes documentos, além das normas de sistema de gestão ISO 9001:1994 

(Qualidade) e ISO 14001:1996 (Meio Ambiente), foram consultados e/ou serviram de base 

durante o desenvolvimento da OHSAS 18001: 

• BS 8800:1996 - Guia para sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho; 

• Relatório Técnico NPR 5001:1997 - Guia para um sistema de gestão da segurança e 

saúde no trabalho; 

• SGS & ISMOL ISA 2000:1997 - Requisitos para Sistemas de Gestão da Segurança e 

Saúde no Trabalho; 

• BVQI Safety Cert - Norma de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho; 
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• DNV - Norma para Certificação de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho (OHSMS); 1997; 

• Projeto NSAI SR 320 - Recomendação para um Sistema de Gestão da Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST); 

• Projeto AS/NZ - Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho - Especificação 

com diretrizes para uso; 

• Projeto BSI PAS 088 - Sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho; 

• UNE 81900 - Série de pré-normas sobre prevenção de riscos ocupacionais; 

• LRQA SMS 8800:1998 - Critérios de avaliação de sistemas de gestão da segurança e 

saúde. 

3.3.1 Conceitos Básicos (Termos e Definições) Para Estudos de SST 

Para dar uma visão geral dos conceitos necessários aos estudos de segurança e à 

compreensão dos fenômenos envolvidos nos acidentes, são apresentados, a seguir, com base 

na Norma OHSAS 18001 alguns termos e definições relativas ao assunto. Ao todo são 17 

conceitos básicos definidos de forma integrada entre si: 

1. Acidente: Evento não planejado que resulta em morte, doença, lesão, dano ou outra 

perda. 

2. Auditoria: Exame sistemático para determinar se as atividades e resultados 

relacionados estão em conformidade com as providências planejadas, e se essas 

providências estão implementadas efetivamente e são adequadas para atender à 

política e aos objetivos (ver item 9) da organização. 

3. Melhoria Contínua: Processo de aperfeiçoamento do SGSST, visando atingir 

melhorias no desempenho global as Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com a 

política de SST da organização. Esse processo não precisa ser aplicado 

simultaneamente a todas as áreas de atividade da organização. 

4. Perigo: Fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, 

doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma 

combinação deles. 

5. Identificação de Perigo: Processo de reconhecimento que um perigo (ver item 4) 

existe e de definição de suas características. 

6. Incidente: Evento que deu origem a um acidente ou que tinha potencial de levar a um 

acidente. Um incidente em que não ocorre doença, lesão, dano ou outra perda também 

é chamado de quase acidente. O termo incidente inclui quase acidente. 
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7. Parte Interessada: Indivíduo ou grupo preocupado com o desempenho da SST de 

uma organização, ou afetado por ele. 

8. Não-Conformidade: Qualquer desvio das normas de trabalho, práticas, 

procedimentos, regulamentos, desempenho do sistema de gestão, etc., que possa levar, 

direta ou indiretamente, a lesão ou doença, dano à propriedade, dano ao meio 

ambiente de trabalho ou uma combinação destes. 

9. Objetivos: Metas em termos de desempenho da SST, que uma organização estabelece 

para ela própria alcançar. 

10. Segurança e Saúde no Trabalho (SST): Condições e fatores que afetam o bem-estar 

de funcionários, trabalhadores temporários, pessoal contratado, visitante e qualquer 

outra pessoa no local de trabalho. 

11. Sistema de Gestão de SST (SGSST): Parte do sistema de gestão global que facilita o 

gerenciamento dos riscos de SST associados aos negócios da organização. Isso inclui a 

estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar 

criticamente e manter a política de SST da organização. 

12. Organização: Companhia, corporação, firma, empresa, instituição ou associação ou 

parte dela, incorporada ou não, pública ou privada, que tem funções e estrutura 

administrativa próprias. Para as organizações com mais de uma unidade de negócio, 

uma única unidade pode ser definida como uma organização. 

13. Desempenho: Resultados mensuráveis do SGSST, relacionados ao controle da 

organização sobre seus riscos à segurança e saúde, com base em sua política e 

objetivos de SST. Mensuração de desempenho inclui a mensuração de atividades e 

resultados da gestão de SST. 

14. Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência e da(s) conseqüências de um 

determinado evento perigoso. 

15. Avaliação de Riscos: Processo global de estimar a magnitude dos riscos e decidir se 

um risco é ou não tolerável. 

16. Segurança: Isenção de riscos inaceitáveis de danos. 

17. Risco Tolerável: Risco que foi reduzido a um nível que pode ser suportado pela 

organização, levando em conta suas obrigações legais e sua própria política de SST. 
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3.4 A Norma NR-10 

A energia elétrica é, sem sombra de dúvida, um dos principais recursos estratégicos 

necessários ao desenvolvimento de uma nação, indispensável à sobrevivência dos seres 

humanos. Por outro lado, a eletricidade representa elevado risco de acidentes, sendo 

considerada um dos mais perigosos agentes presentes nos ambientes laborais, causadora de 

muitos acidentes com danos pessoais a trabalhadores, usuários e outros. Os acidentes com 

eletricidade além de danos às pessoas, quase sempre causam prejuízos materiais. 

Aproximadamente 15% dos quase 2.800 acidentes fatais ocorridos no Brasil a cada ano, direta 

ou indiretamente, estão ligados a acidentes com eletricidade. 

Muitos dos perigos existentes nas empresas podem ser facilmente identificados pelas 

pessoas, através de rápidas observações realizadas nos ambientes de trabalho. Os perigos 

existentes nos ambientes laborais, tais como: diferença de níveis (que proporcionam riscos de 

queda), vazamento de gazes tóxicos ou de combustíveis (que proporcionam riscos de 

envenenamento das pessoas e de incêndios), equipamentos ou ambientes com altas 

temperaturas (que proporcionam riscos de queimaduras) e muitos outros podem ser 

percebidos através da visão, do olfato ou do tato. Diferentemente disso, condutores ou 

dispositivos energizados só podem ser percebidos através de instrumentos apropriados. 

Em face dessas considerações, visando à segurança pessoal dos trabalhadores, é 

necessário que, para a realização de trabalhos envolvendo eletricidade, sejam utilizados 

equipamentos e procedimentos de segurança apropriados, em conformidade com uma gestão 

de SST condizente com essa condição de risco, além da necessidade de os trabalhadores que 

exercem este tipo de atividade terem de passar por um intenso programa de treinamento. 

No Brasil, a regulamentação da segurança em instalações elétricas e dos serviços com 

eletricidade é feita pela Norma Regulamentadora nº.10 – NR-10, a qual, assim como as 

demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, tem força de 

lei, uma vez que faz parte do ordenamento da lei nº. 6.514 (Alteração do Capítulo V do Título 

II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à SST), sancionada pelo Congresso 

Nacional em dezembro de 1997, podendo, portanto, ser base para fundamentar decisões e 

sentenças judiciais que envolvam o Ministério da Justiça em termos das ações quanto a 

responsabilidades civis e criminais, do Ministério Público relativamente às ações de interesse 

da sociedade, do INSS para com as ações regressivas e indenizatórias, além das ações do 

próprio Ministério do Trabalho e Emprego. 

Essa Norma foi revisada recentemente. Segundo Souza e Pereira (2006, p. 11), a 

necessidade de atualização da Norma Regulamentadora nº.10 teve fundamento na grande 
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transformação organizacional do trabalho ocorrida no setor elétrico a partir da década de 90, 

em especial no ano de 1998, quando se iniciou o processo de privatização do setor elétrico, 

trazendo consigo, subsidiariamente, outros setores e atividades econômicas.  As privatizações 

do setor elétrico atingiram, na época, 80% da atividade de distribuição, enquanto 20% da 

geração de energia elétrica foi encabeçada por empresas ou consórcios internacionais. Esse 

processo trouxe a globalização, com conseqüente introdução de novas tecnologias, materiais 

e, principalmente, mudanças significativas no processo e organização do trabalho. 

O novo texto da Norma foi publicado no Diário Oficial da União do dia 08 de dezembro 

de 2004, através da Portaria No. 598/2004. A revisão dessa Norma foi realizada por um 

Grupo de Trabalho Tripartite, constituído pelo ministério, após quase dois anos de discussões 

e após aprovação da Comissão Tripartite Fretaria Permanente – CTFP, constituída pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

3.4.1 Objetivos e Campo de Aplicação da NR-10 

 A Norma NR-10 visa estabelecer regras seguras e confiáveis para prevenir acidentes e 

esclarecer dúvidas sobre o uso da eletricidade. 

O objetivo da Norma, segundo seu item 10.1.1, é estabelecer os requisitos e condições 

mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de 

forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, 

interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.  

Segundo Souza e Pereira (2006, p. 17), a nova Norma fixa os requisitos e as condições 

mínimas, necessárias ao processo de transformação das condições de trabalhos com energia 

elétrica, de forma a torná-las mais seguras e salubres. No termo mínimas, denota-se a intenção 

de regulamentar o menor grau de exigibilidade, passível de auditoria e punibilidade, no 

universo de medidas de controle e sistemas preventivos possíveis de aplicação, e que, 

conseqüentemente, há muito mais a ser estudado e implementado. 

A Norma, segundo seu item 10.1.2, aplica-se às fases de geração, transmissão, 

distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, 

manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, 

observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na 

ausência ou omissão delas, as normas internacionais cabíveis. 

Segundo matéria Norma Regulamentadora 10, publicado na Revista Cipa/caderno 

informativo de prevenção de acidentes, de circulação nacional, especializada em segurança e 

saúde ocupacional, ano XXIV, nº 286/2003, da editora CIPA, escrita por um dos autores 
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citados anteriormente (Joaquim Gomes Pereira - Engenheiro Eletricista, de Produção e de 

Segurança no Trabalho Coordenador do Grupo de Trabalho Tripartite da NR-10), a NR-10, 

assim como as demais NR do Ministério do Trabalho e do Emprego, é direcionada ao 

Trabalhador e, nela, o homem é a parte principal desse processo organizacional. Dessa 

forma, essa nova Norma Regulamentadora não tem alcance, por falta de amparo legal, para 

preconizar a segurança de outros cidadãos (terceiros), ou para estabelecer regras e exigências 

em locais ou situações alheias ao que estabelece a legislação constante da CLT. 

Assim, segundo esse mesmo autor, na mesma matéria citada anteriormente, a nova NR-

10 é aplicável aos ambientes e aos trabalhadores que, direta ou indiretamente, se envolvem 

com baixa, média e alta tensão, tanto nas instalações de consumo como nas de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, que constituem o Sistema Elétrico de Potência - 

SEP, incluindo as fases de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das 

instalações elétricas. Cabe salientar que a Norma ampliou sua aplicação, abrangendo também 

todos os trabalhadores e quaisquer serviços ou atividades executadas nas proximidades de 

instalações elétricas. 

3.5 A metodologia de Checkland 

 A utilização de idéias sistêmicas pode ser de grande valor na solução de problemas do 

mundo real, como demonstrou Checklandd, em 1972, em sua publicação Towards a systems-

based methodology for real-world problem solving. Para ele, a busca para solução de 

problemas reais deve ter como foco as relações humanas, a construção social das decisões e as 

ações do sistema e sua integração com o meio ambiente. 

O processo de formulação dos problemas, além de suas várias interpretações, é visto 

como muito importante, já que, na metodologia desta pesquisa, para que sejam definidas as 

modificações necessárias à resolução do problema tratado, é feita uma comparação da 

situação real com um modelo conceitual. É o modelo conceitual que dá uma visão de como 

deveria ser a organização enquanto sistema e das suas interações com seus colaboradores, 

com outras organizações e com o meio ambiente. 

Partindo da observação de uma situação dita problemática e desestruturada, a 

metodologia consiste basicamente em levantar percepções a respeito da situação, para se 

definir claramente a realidade que se deseja transformar, na identificação de sistemas para 

análise da situação real e na construção de um modelo conceitual para o sistema identificado. 

Observando as situações, tem-se que, em todos os estágios, as percepções, julgamentos 

sobre a realidade, ações e fatos precisam ser colocados à mesa de discussão e analisados. Isso 
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só será possível, à medida que exista um processo de participação de todos os indivíduos que 

têm influência sobre a situação em estudo. 

Analisando-se a metodologia, observa-se com bastante facilidade que, em todas suas 

etapas, as percepções, julgamentos sobre a realidade, ações e fatos precisam ser discutidos e 

tratados de forma clara e detalhada por todos os indivíduos que têm influência sobre o 

problema em estudo. 

A figura 3.4 a seguir apresenta um diagrama que resume a metodologia. 

 

Figura 3.4 - Visão Geral da Metodologia de Checkland 
Fonte: Pidd, Michae (2001) 

Duas questões ficam em destaque quando analisamos o diagrama representativo dessa 

modelagem.  A primeira delas é que a metodologia não tem um ponto de início e um outro de 

fim, ou seja, a metodologia é cíclica. A abordagem pode ser iniciada, pelo menos a princípio, 

por qualquer ponto do ciclo, por qualquer uma de suas etapas. 

A segunda questão que pode ser observada é a linha que separa as etapas 1, 2, 5, 6 e 7 

das etapas 3 e 4. Essa linha indica que a metodologia trata de duas situações: uma relacionada 

ao “mundo real” (dia-a-dia que se pretende modificar) e outra relacionada a modelos 

conceituais. 

A proposta de Checkland é que seu método é aplicável para solução de problemas 

relativos a sistemas abstratos, tendo o difícil objetivo de definir a tomada de decisão, que 

ocorre sob incerteza. A metodologia de Checkland não tem como objetivo determinar a 

melhor alternativa para resolver um problema, mas o uso da metodologia em questão 
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justifica-se pela necessidade de se obter uma visão abrangente do processo, de forma a 

encorajar todos os participantes da organização a adotar práticas que visem solucionar o 

problema. 

A abordagem sistêmica trata, isoladamente, cada aspecto de um problema para se 

alcançar o sucesso do todo. A metodologia, portanto, pode e deve ser aplicada em ambientes 

nos quais a questão principal não seja como fazer e sim, o que se deve fazer. 

Ao usar uma abordagem sistêmica desprezando as abordagens reducionistas, o método 

demonstra a preocupação de evitar que, ao tratar isoladamente cada aspecto de um problema, 

se faça com que a evolução de um aspecto leve a perdas em outro, com possíveis perdas para 

o sistema como um todo.  

 São sete as etapas que compõe o método: 

1. Análise da situação do problema; 

2. Definição da raiz do sistema relevante; 

3. Conceitualização; 

4. Comparação e definição de possíveis mudanças; 

5. Seleção das mudanças; 

6. Projeto e implementação; 

7. Avaliação. 

1. Análise 

A análise descreve a situação atual do problema e o ambiente, considerando, para essa 

descrição, os aspectos estáveis (estrutura), os aspectos dinâmicos (processos) e a relação entre 

a estrutura e o processo. Tudo isso é feito através da reunião das diferentes percepções da 

situação atual do problema. 

Fundamentalmente, o analista não deve distorcer a descrição do problema, pois é 

durante a análise que busca se identificar fatores candidatos ao papel de "problema". Buscam-

se respostas para os seguintes questionamentos nessa etapa do trabalho: 

• Quais recursos são aplicados, em quais processos operacionais, sob quais planos, em 

qual estrutura e ambientes? 

• Como esses recursos são monitorados e controlados?  

2. Definição da Raiz do Sistema Relevante 

Essa etapa pode ser considerada como a conclusão da etapa anterior. Nela, busca-se a 

identificação do propósito do sistema propriamente dito, representando os objetivos a que os 

sistemas em análise devem necessariamente atender. Tal consideração, nas etapas seguintes, é 

necessária para a construção de um modelo e implementação de um sistema que atenda a tais 
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objetivos. Não existe uma descrição correta para um problema e sim, descrições possíveis que 

podem ser superficiais ou detalhadas, dependendo da riqueza da etapa de análise. Nessa etapa, 

representa-se ainda o problema de forma ilustrativa, podendo-se usar desenhos, exibindo as 

relações entre os diversos elementos da situação do problema. 

3. Conceitualização 

Tendo por objetivo elaborar os modelos conceituais que serão utilizados para 

comparação com a situação atual, este tópico trata das definições-chave do sistema, que 

devem ser interpretadas segundo as percepções e os valores dos membros dos grupos 

envolvidos, sobre o funcionamento que o sistema deveria ter para atender a seus objetivos. 

Tenta-se, com isso, capturar a essência do sistema. 

O modelo deve romper com a situação atual, entretanto não pode fugir ao propósito 

definido para o sistema. É a parte do método na qual o pensamento sistêmico deve ser usado 

formalmente. O modelo conceitual deve ser utilizado como meio para definir as bases do 

projeto, não sendo ele o projeto em si. 

Os dois principais focos da conceitualização dizem respeito à elaboração do modelo e à 

definição de uma forma de validá-lo. 

Na elaboração do modelo, partindo do propósito do sistema, o analista deve definir 

caminhos com atividades mínimas para o alcance desse propósito. O segredo para construir 

um bom modelo está em definir não um modelo ideal cuja distância para a situação real seja 

intransponível e sim, um modelo exeqüível. As perguntas típicas que precisam de respostas 

nessa etapa da metodologia são as seguintes: 

• Quais atividades o sistema deve conter, de forma a atender o propósito definido? 

• Quais decisões serão tomadas para conduzir essas atividades? 

• Quais informações serão requeridas pelos decisores? 

• Como as atividades podem ser agrupadas? 

• Quais são os subsistemas e qual é a influência do ambiente sobre eles? 

Qualquer definição sistêmica só faz sentido dentro de um contexto definido e, para 

tanto, sugerem-se, para esta etapa da metodologia, as seguintes definições-chave para os 

componentes dos sistemas: 

1. Cliente: beneficiário imediato do sistema. 

2. Atores: pessoas que realizam uma ou mais atividades dentro do sistema. 

3. Processo de Transformação: núcleo de atividades humanas do sistema, no qual as 

entradas são convertidas em algum tipo de saída, e então, repassadas aos clientes. 
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4. Visão de Mundo: perspectiva ou ponto de vista que dá sentido à definição-chave do 

sistema em desenvolvimento. 

5. Dono: indivíduo ou grupo responsável pelo sistema proposto. 

6. Restrições ambientais: restrições impostas pelo ambiente externo, podendo ser legais, 

físicas ou éticas, e são parte das relações externas do sistema. 

4. Comparação e Definição de Possíveis Mudanças 

Este estágio tem como foco a análise sistêmica, chegando até a separar-se um pouco da 

análise real. A comparação deve ser feita entre a situação atual e o modelo conceitual. Dessa 

comparação, resultará o conjunto de possíveis mudanças. Dois aspectos importantes devem 

ser considerados, quanto à realização da comparação: 

• A comparação indica um conjunto de possíveis ações, entretanto não prescreve o que 

obrigatoriamente deve existir no sistema; 

• O papel de decidir quanto às mudanças, não necessariamente cabe a quem conduz a 

comparação e sim, ao dono do sistema, os decisor. 

• Modelos conceituais são descrições mínimas de subsistemas ou componentes 

necessários em qualquer representação das definições-chave, não pretendendo 

representar qualquer implementação particular dentro de uma organização, sendo um 

modelo conceitual, uma representação utilizando diagramas de interconexões de 

atividades que precisam ser apresentadas para que as definições-chave façam sentido. 

O analista não deve limitar o número de mudanças nem a dimensão. Esse papel cabe ao 

decisor, na etapa de seleção das mudanças. Para facilitar a seleção, as mudanças podem ser 

agrupadas, por exemplo, em mudanças estruturais, mudanças em procedimentos, em atitudes, 

no ambiente. 

5. Seleção das Mudanças 

Essa etapa equivale praticamente à comparação das etapas anteriores. Nela, dentre as 

possíveis mudanças enumeradas, são selecionadas as que serão implementadas e irão compor 

o novo sistema e, conseqüentemente, serão submetidas às etapas de projeto e implementação. 

Usa-se o modelo conceitual para gerar um conjunto de perguntas para as pessoas 

envolvidas na situação real. Então, trilha-se o modelo conceitual com seqüências de eventos 

que, realmente, ocorreram no passado, conduzindo uma discussão geral acerca das 

características de alto nível do modelo conceitual. 

6. Projeto e Implementação 

Esta etapa consiste na consecução do sistema até então idealizado. O objetivo dessa 

etapa é o de definir possíveis mudanças que são desejáveis e viáveis. Nela, deve-se detalhar as 
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mudanças que darão forma ao novo sistema e implementar essas mudanças. A metodologia 

deve ser desenvolvida através de um debate entre os participantes. Modelagem, simulação e 

otimizações são exemplos de métodos que podem ser utilizados nessa etapa. As mudanças 

podem ser procedurais, estruturais e de atitudes. 

7. Avaliação 

A busca para garantir que os objetivos do sistema foram alcançados, servindo como 

porta para um novo início de aplicação do método ou para avaliar os resultados alcançados, 

buscando melhorar o método para novas implementações, é viabilizada nesta etapa. Com base 

nessas avaliações, ações são tomadas para melhorar a situação do problema, observando-se os 

resultados dos estágios anteriores. O produto final desse estágio é uma nova situação do 

problema que poderá ser novamente abordada por essa mesma metodologia. 

3.6 Conclusões do Capítulo 

Um dos objetivos deste trabalho consiste na apresentação e discussão dos principais 

elementos relativos à gestão de SST. Dessa forma, a importância da inclusão delas, neste 

trabalho, reside no fato de que, geralmente, os conceitos são poucos conhecidos ou mal 

aplicados pela maioria das organizações, influindo negativamente, de maneira direta, no 

desempenho de SST das empresas. 

A disseminação dos conceitos dos principais elementos relativos a SST de forma 

adequada, nas empresas, faz com que se crie um ambiente favorável a melhorias no 

desempenho em SST e para a implementação de um SGSST. 

O método proposto por Checkland (1972), apresentado sucintamente neste capítulo, 

mostra-se um roteiro adequado ao tipo de problemática enfocado. 

Os conceitos dos principais elementos relativos à SST, apresentados, foram de 

fundamental importância na estruturação deste trabalho. 
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4 PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DE SST 

Conforme citado na introdução deste trabalho, a necessidade e a obrigatoriedade do 

cumprimento da NR-10 pela Chesf e a necessidade de melhorias em seu processo de gestão de 

SST, serão abordadas neste trabalho, seguindo o método proposto por Checkland (1972). 

Neste capítulo, serão apresentadas a etapa de análise, a definição dos propósitos do SGSST e o 

modelo conceitual proposto para a Chesf. 

A etapa de análise é resultado de observações do autor deste trabalho, das constatações 

realizadas pelas consultorias que avaliaram a gestão de SST da Chesf e das 

constatações/recomendações emanadas do GT constituído pela Chesf para efetuar o 

diagnóstico da situação, analisar repercussões, elaborar recomendações e acompanhar 

implementação da nova NR-10 na Empresa. A definição do propósito e o modelo conceitual 

do SGSST, para a Chesf, são as contribuições deste trabalho. 

4.1 Análise - Descrição da Situação Atual 

A etapa de análise apresenta a descrição da situação observada na organização: 

• O processo gestão de SST da Chesf apresenta uma situação relativamente 

desestruturada nesses termos, uma vez que dificilmente pode ser descrito segundo os 

componentes de sistema: objetivos, entradas, saídas, subsistemas contidos, interações, 

realimentação, fronteiras, ambiente e restrições. 

• A nova NR-10 está sendo implementada na Empresa de forma estruturada/organizada. 

A etapa de análise do processo de gestão de SST e de identificação da situação da NR-10 

foi praticamente feita, respectivamente, pelas consultoras contratadas e pelo GT instituído pela 

Empresa, conforme Capítulo 3 deste trabalho.  

De forma resumida, as principais necessidades atuais desses aspectos, na Chesf, são 

apresentadas nas tabelas 4.1 e 4.2 a seguir: 

Tabela 4.1 - Necessidades Chesf em Termos de SST 
Fonte: O Autor (2007) 

Aspectos de SST da Chesf que Necessitam de Atenção 

Tema Necessidades 
Cultura de SST • Intervir em sua cultura de SST, a fim de melhorar seu desempenho. 
Recursos Financeiros e 
Custos com SST 

• Implementar ações para reduzir seus custos diretos e indiretos, em termos de SST, 
através da prevenção de riscos inerentes à SST de seus colaboradores. 

• Aumentar suas receitas através de melhorias em seus aspectos de SST e de 
melhores práticas de gestão administrativa. 

Gerenciamento de 
riscos de SST 

• Reduzir seus riscos de acidentes no trabalho, através de melhorias em seus 
aspectos de SST e de melhores práticas de gestão administrativa. 

Continua... 
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Tabela 4.1 – Necessidades Chesf em termos de SST - Continuação 

Aspectos de SST da Chesf que necessitam de atenção 

Tema Necessidades 
Imagem da Empresa 
relativa a SST 

• Melhorar sua imagem, através de desenvolvimento em seus aspectos de SST e de 
práticas diferenciadas de gestão administrativa. 

Treinamento em SST • Desenvolver seu capital humano, por meio da capacitação de seus empregados e 
das partes interessadas.  

Estratégias de SST • Aumentar sua competitividade, usando a capacitação da Empresa em formular e 
implementar estratégias que lhe permitam ampliar ou conservar sua posição no 
mercado, nas áreas de SST através de melhorias em seus aspectos de SST e de 
melhores práticas de gestão administrativa. 

Gerenciamento de SST • Realizar suas atividades operacionais de SST através de órgãos específicos para 
tais atividades e em separado das atividades de normatização, assessoramento e 
avaliação de SST.  

Documentos oficiais de 
SST 

• Verificar se suas operações, em termos de SST, estão em conformidade com as 
legislações vigentes e, caso não estejam, adequá-las a elas. 

Tabela 4.2 - A Nova NR-10 na Chesf (Necessidades/Constatações) 
Fonte: O Autor (2007) 

A Nova NR-10 na Chesf 

Tema 
Itens da 
Norma 

Necessidades/Constatações 

Treinamento - 
Qualificação, 
Habilitação e 
Capacitação. 

10.8.1; 
10.8.2; 
10.8.3; 

10.8.4; e 
10.8.8. 

• Realizar Treinamento Básico, com carga horária mínima de 40 horas, para 
todos os novos empregados que exercerem atividades em instalações e 
serviços com eletricidade. 

• Realizar Treinamento Complementar, com carga horária mínima de 40 
horas para todos os empregados que exercem suas atividades no SEP ou em 
alta tensão (acima de 1000 VCA). Realizar também este treinamento para 
todos novos empregados que exercerem estes tipos de atividades. Para 
realização deste treinamento os empregados devem já ter participado, com 
aproveitamento satisfatório, do Treinamento Básico. 

• Identificar e manter preparado um grupo de multiplicadores, com 
representantes das diversas áreas da Empresa, para atuarem como 
facilitadores ou instrutores. 

• O treinamento complementar deve ser formatado de modo a contemplar os 
aspectos técnicos relacionados com as atividades fins desempenhadas, no 
SEP, pelos treinandos. 

• O público alvo são todos os profissionais que trabalham em instalações 
elétricas nas zonas de risco ou zonas controladas, independentemente das 
atividades exercidas. 

• As reciclagens bienais, após afastamento temporário das atividades ou por 
mudanças de função, poderão ter conteúdo de treinamento mais restrito que 
o previsto no anexo III da Norma, de acordo com a necessidade. 

Vestimentas 
Adequadas e 
Adornos 

10.2.9.2 e 
10.2.9.3 

• Avaliar as roupas adquiridas quanto aos seus aspectos ergonômicos e de 
conforto visando, se necessário, modificar as especificações das futuras 
aquisições. 

• Analisar a necessidade de as vestimentas serem consideradas como 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e possuírem certificado de 
aprovação (CA). 

• Aprovar e implementar o normativo relativo aos conceitos, diretrizes, 
critérios, procedimentos e responsabilidades que objetivam a proibição da 
utilização de quaisquer adornos pessoais ou de quaisquer outros objetos 
que possam provocar acidentes, envolvendo empregados que executam 
trabalhos em instalações elétricas ou em suas proximidades. 

Continua... 
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Tabela 4.2 - A Nova NR-10 na Chesf (Necessidades/Constatações) - Continuação 

A Nova NR-10 na Chesf 

Tema 
Itens da 
Norma Necessidades/Constatações 

Atendimento a 
Emergências e 
Combate a 
Incêndio 

10.8.8.4; 
10.9 e 
10.12. 

• Levantar todas as não-conformidades relacionadas a combate a incêndio e a 
áreas classificadas, e propor medidas para sua solução, nos prazos previstos 
pela Norma ou com as justificativas para a sua postergação. 

• Assegurar que os treinamentos para manuseio de equipamentos de combate 
a incêndio e para resgate e primeiros socorros, a todos os empregados que 
trabalham em instalações e serviços com eletricidade, estejam 
contemplados no curso básico da Chesf, para atendimento à NR-10. 

• Compatibilizar o atual sistema normativo, quanto a diretrizes, critérios, 
procedimentos e responsabilidades, objetivando atender aos itens supra 
referenciados. 

Abrangência e 
Operacionaliza-
ção das 
Autorizações 

10.4.1; 
10.6.1; 
10.7.1; 
10.7.2; 
10.8.4; 
10.8.5; 
10.8.6; 
10.8.7; 
10.8.8; 
10.8.9; 
10.11.5; 
10.11.6; 
10.13.2 e 
todo o 

contexto da 
Norma. 

• Instituir o requisito de Trabalhador Autorizado - RTA-NR-10, para todos 
os casos abrangidos pela NR-10, devendo integrar o dossiê dos 
empregados. 

• Inserir parâmetro complementar ao RTA-NR-10, que caracterize a validade 
dessa autorização, limitada a dois anos e renovável por meio de aferição 
aos requisitos da NR-10. 

• Inserir parâmetro complementar ao RTA-NR-10 que caracterize a 
abrangência dessa autorização, instituindo-se, para isso, esse elenco de 
abrangência (ex: subestações, usinas, linhas de transmissão, instalações 
prediais, etc.). 

• Estabelecer sistema de identificação que permita, a qualquer tempo, se 
conhecer a abrangência de autorização de cada trabalhador. 

• Estabelecer sistema de controle que impeça a execução de serviços em 
eletricidade por trabalhador não autorizado seja pela abrangência seja pela 
validade. 

Prontuário de 
Instalações 

10.2.3; 
10.2.4; 
10.2.5; 
10.2.6; 
10.2.7; 
10.3.1; 
10.3.2; 
10.3.7; 
10.3.9; 
10.14.4; 
10.14.5 e 
todo o 

contexto da 
Norma. 

• Formatar e implantar prontuário em suas instalações, conforme 
especificações da Norma, contendo conjunto de documentos de natureza 
técnica, atualizados e acessíveis por todas as partes interessadas. 

o A formatação do Prontuário, no âmbito da Chesf, deve ser 
preferencialmente em meio eletrônico, contendo os documentos 
descritos nos itens da Norma, incluindo os requisitos associados 
ao Memorial Descritivo, onde couber. 

o O Prontuário deve ser implantado na edificação correspondente 
à Casa de Comando de cada uma dessas instalações, 
preferencialmente fora da Sala de Comando, ficando o acesso 
controlado pelos operadores responsáveis pela respectiva 
instalação. 

Testes, Ensaios 
e Certificação 
de EPI/EPC, 
Instrumentos e 
Ferramentas. 

10.7.8 e 
10.9.2. 

• Definir prazos para utilização de cada tipo de EPI em trabalhos com 
eletricidade, com base na validade dos testes de isolação elétrica, e adotar 
mecanismos para assegurar a sua substituição periódica. 

• Realizar testes periódicos de isolação elétrica em EPC e demais 
equipamentos, ferramentas e dispositivos utilizados nos trabalhos com 
eletricidade. 

• Realizar um levantamento de eventuais áreas classificadas em instalações 
de compensadores síncronos refrigerados a hidrogênio e proceder às 
adequações necessárias nos componentes, se for o caso. 

• Organizar as certificações dos componentes de áreas classificadas. 

Continua... 
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Tabela 4.2 - A Nova NR-10 na Chesf (Necessidades/Constatações) - Continuação 

A Nova NR-10 na Chesf 

Tema 
Itens da 
Norma Necessidades/Constatações 

Adequação de 
Projetos 

10.3. • Especificar todos os requisitos de segurança para novos empreendimentos, 
já na fase do projeto. 

o Este tópico da Norma se aplica aos novos projetos e não, 
para as instalações existentes. 

• Elaborar um instrumento normativo que explicite os requisitos mínimos de 
SST, iluminação e ergonomia a serem observados nos projetos. 

o Este normativo deve estar condizente com os preceitos da NR-
10 e com as demais Normas Regulamentadoras do MTE. 

o O escopo do Memorial descritivo, bem como a disponibilização 
e atualização dos projetos, deve estar adequado ao contexto dos 
prontuários das instalações. 

Sinalização de 
Segurança 

10.7.7; 
10.10 e 
10.10.1. 

• Enquadrar as Subestações e Usinas no Padrão Estabelecido. 

Trabalhos em 
Proximidade, 
Terceiros e 
Contratados 

10.8.9 e 
10.13 

• Os trabalhadores das empresas contratadas deverão ser informados sobre 
os riscos a que estão expostos, e instruídos quanto aos procedimentos e 
medidas de controle dos riscos elétricos a serem adotados. Essa informação 
poderá ser feita pela Chesf, ou pela contratada, sob fiscalização da Chesf. 

• Instruir formalmente os trabalhadores que realizem atividades nas 
proximidades do SEP. 

o Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações 
elétricas, desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona 
controlada, conforme define a NR-10, devem ser instruídos 
formalmente, com conhecimentos que permitam identificar e 
avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. 

Processo de 
Intervenção, 
Planejamento e 
Análise de 
Risco 

10.2.1; 
10.2.8; 
10.2.9; 
10.4.2; 
10.5; 
10.6 
10.7; 

10.11 e 
todo o 

contexto da 
Norma 

• Identificar todos os regulamentos e procedimentos internos existentes sobre 
o assunto e adequá-los aos atuais requisitos da Norma. 

• Identificar a necessidade de novos regulamentos internos sobre o assunto, 
no sentido de dar a devida cobertura aos atuais requisitos da Norma, e 
elaborá-los, observando todas as atividades empresariais atingidas pela 
mesma. 

Comunicação 
Permanente das 
Equipes 

10.7.9 • Realizar a necessária expansão para as áreas carentes de comunicação. 

Proibição do 
Trabalho 
Individual 

10.7.3 • Para a definição dos impactos deste Requisito da Norma, devem ser 
consideradas as seguintes orientações: 

o Na Zona de Risco, nenhuma atividade poderá ser realizada 
individualmente. 

o Na Zona Livre, qualquer atividade poderá ser realizada 
individualmente. 

o Na Zona Controlada, qualquer atividade poderá ser realizada 
individualmente, desde que após uma Análise de Risco, seja 
constatado reduzido Risco de Acidentes durante a execução da 
atividade. 

• Abaixo estão relacionadas algumas atividades no SEP, que não precisariam 
necessariamente ser desenvolvida de forma acompanhada, podendo ser 
feita individualmente: 

Continua... 
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Tabela 4.2 - A Nova NR-10 na Chesf (Necessidades/Constatações) - Continuação 

A Nova NR-10 na Chesf 

Tema 
Itens da 
Norma Necessidades/Constatações 

Proibição do 
Trabalho 
Individual 
(continuação) 

10.7.3 i. Toda atividade que se refira a inspeções visuais (ações de 
observação), fora das zonas de risco, seja de equipamentos, 
subestações ou linhas de transmissão. 

ii. Toda atividade que se refira à leitura de dados e grandezas 
(ações de observação), fora das zonas de risco, seja de 
equipamentos, subestações ou linhas de transmissão. 

iii. Toda atividade em baixa tensão (ações de toque), fora das 
zonas de risco, que se desenvolva em ambientes segregados 
de partes vivas em alta tensão (maiores que 1 KVca ou 1,5 
KVcc). É o caso, por exemplo, dos trabalhos desenvolvidos 
em cabanas de relés, salas de comando, oficinas, 
laboratórios, etc. 

iv. Atividade específica de inspeções de termovisão ao nível de 
solo (ações de observação), fora das zonas de risco, por sua 
natureza de baixíssimo risco. 

v. Toda atividade que se refira ao comando e controle, 
eletricamente remotos (ações de toque), fora das zonas de 
risco. 

vi. Toda atividade que se refira a check-list funcionais (ações 
de toque), fora das zonas de risco, por sua natureza de 
baixíssimo risco. 

vii. Toda atividade que se refira à fiscalização ou auditoria 
técnico-administrativa (ações de toque), fora das zonas de 
risco, por sua natureza de baixíssimo risco. 

viii. Atividade específica de coleta de amostras de óleo ao nível 
do solo (ações de toque), fora das zonas de risco, por sua 
natureza de baixíssimo risco. 

ix. Atividade específica de substituição de sílica-gel ao nível do 
solo (ações de toque), fora das zonas de risco, por sua 
natureza de baixíssimo risco. 

Para um melhor entendimento da área de SST da Chesf, apresentamos, a seguir, algumas 

atividades e programas prevencionistas realizados/desenvolvidos na Empresa, em termos desta 

área, em complemento as atividades básicas (execução, assessoramento e acompanhamento de 

atividades/ações relativas a SST) de suas unidades organizacionais: 

1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (Elaboração, execução, 

acompanhamento e controle) - Programa de ordem legal, que atende à NR-9, tendo 

como objetivo o mapeamento e controle dos riscos ambientais, visando à preservação 

da saúde e integridade dos empregados da Empresa, incluindo ações preventivas e 

corretivas nos locais de trabalho, levando em consideração a proteção da vida e do 

meio ambiente; 

2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (Elaboração, 

execução, acompanhamento e controle) - Programa de ordem legal, que atende à NR-7, 

tendo como objetivo à promoção de saúde e controle de fatores de riscos de doenças, 

destinado a todos os empregados, compreendendo exames médicos ocupacionais: 



Capítulo 4                                                                                                      Proposta do Modelo de Gestão de SST 

 75 

periódico, admissional, demissional, retorno ao trabalho e de mudança de função. 

Além disso, são executadas periodicamente Campanhas Educativas e Vacinações 

visando à melhoria da saúde do trabalhador; 

3. Inspeções de Segurança e Saúde (Conceber, executar, avaliar e aprimorar) - 

Atividade realizada periodicamente em todas as instalações da Empresa; 

4. Acompanhamento e Controle Estatístico dos Acidentes de Trabalho (Análise, 

acompanhamento e controle das recomendações) - Processo que contempla as 

atividades voltadas para a compilação, análise e divulgação dos dados referentes aos 

acidentes de trabalho ocorridos na Empresa; 

5. Plano de Ação Emergencial - PAE - Programa de caráter prevencionista, 

implementado na Chesf desde 2002, através do qual os empregados que trabalham em 

área de risco elétrico, são treinados e avaliados em atendimento a vítimas de acidentes 

ou mal-súbito, no qual é testado um esquema de atendimento hospitalar local, segundo 

levantamento elaborado previamente para cada localidade. O PAE divide-se em: 

• Treinamento teórico, com protocolos de atendimentos pré-hospitalares 

consagrados; 

• Oficinas práticas das principais técnicas e protocolos; 

• Simulação de acidente, onde os treinados testam seu aprendizado teórico-

prático; 

6. Monitoramento Bio-psicossocial - MBPS - Programa implementado na Chesf a partir 

de 2001, abrangendo todas as gerencias regionais da empresa, objetivando renovar a 

visão prevencionista nos processos de SST, através de monitoramento sistemático da 

saúde bio-psicossocial dos empregados que atuam em áreas de risco, compreendendo 

avaliações médica, nutricional, física e psicológica, complementadas com atividades 

físicas e dinâmicas de grupo, buscando formar uma consciência para a introdução e 

manutenção de hábitos saudáveis e seguros na vida pessoal e no trabalho, de forma a 

contribuir na redução dos índices de absenteísmo-doença, acidentes no trabalho e a 

manter os níveis desejados de produtividade; 

7. Atividade Física na Empresa - Programa que contempla a Ginástica Laboral, 

executada nos locais de trabalho, e a implementação de uma academia de ginástica na 

Empresa, com objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e saúde dos 

empregados, contribuindo para a redução de fatores de riscos (obesidade, hipertensão, 

dislipidemia e hipergliceridemias), além de elevar a auto-estima dos empregados e, 

conseqüentemente, também influir na taxa de absenteísmo-doença e produtividade; 
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8. Programa de Redução de Peso - Projeto implementado na Chesf em 2004, que visa, 

através de um processo reeducativo, à redução do IMC (Índice de Massa Corporal) dos 

empregados com sobrepeso e obesidade, além de poder interferir na melhoria de 

fatores de riscos à saúde desses empregados, tais como hipertensão e alteração de 

níveis de colesterol e glicemia, elevando a auto-estima e a qualidade de vida, 

contribuindo com a Empresa para redução de taxas de absenteísmos-doença e 

manutenção da produtividade; 

9. Programa de Redução do Stress - Programa que compreende um conjunto de ações 

(Feira de Qualidade de Vida Anual, Caminhada Ecológica e Quick Massagem - 

Shiatsu) que visam contribuir para a redução do stress ocupacional, melhorando a 

saúde física e psicológica, reduzindo incidências de patologias, principalmente doenças 

psicossomáticas, prevenindo a instalação de novas doenças, promovendo o bem-estar e 

a integração dos empregados no ambiente de trabalho; 

10. Apoio Psicossocial - Conjunto de ações/atividades desenvolvidas por Psicólogos e 

Assistentes Sociais, que objetivam dar suporte aos empregados e ao corpo gerencial, 

nas questões de alcoolismo, saúde mental do trabalhador e tratamento, inclusive aos 

empregados portadores de deficiência, entre outras medidas; 

11. Manutenção em Equipamentos de Combata a Incêndio - (Programação execução, 

acompanhamento e controle) - Conjunto de ações/atividades destinadas a manter os 

equipamentos portáteis de combate a incêndio em perfeito estado de funcionamento e 

dentro de suas validades previstas em lei, manuais e normas; 

12. Auditoria nas Empresas Contratadas (Programação execução, acompanhamento e 

controle) - Programa implementado na Chesf a partir de 1998 utilizando um sistema 

informatizado desenvolvido na empresa, o SAUST Sistema de Auditorias de 

Segurança em Serviços de Terceiros, que tem por objetivo o cadastramento, controle e 

auditorias das ações de SST nas empresas contratadas; 

13. Treinamento (Desenvolvimento e execução) - Atividade que compreende a realização 

dos treinamentos, relativos a segurança no trabalho e primeiros socorros, quer como 

princípio de reciclagem, quer como absorção de novos funcionários, novas tecnologias 

e alteração da legislação; 

14. Perícias - Realização de Perícias Administrativas e Judiciais de Periculosidade e 

Insalubridade, nas diversas instalações da Empresa. 
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4.2 Definição do Propósito do SGSST Pretendido 

Um SGSST tem como propósito principal, controlar riscos de acidentes e de doenças 

ocupacionais, de forma a garantir o alcance dos objetivos da organização referentes aos 

aspetos percebidos e requeridos pelos trabalhadores (próprios e de contratadas), pelos órgãos 

regulamentadores e pelas diversas partes interessadas, em termos de SST. 

O sistema pretendido deve equacionar e passar a gerenciar aspectos referentes à cultura 

de SST, desenvolvimento de lideranças, auditorias internas, atuação das empresas contratadas, 

imagem interna e externa da organização, equilíbrio entre os documentos e as atividades 

relacionadas a SST, levantamento de necessidades, liberação de recursos materiais e 

financeiros, elaboração e implementação de indicadores reativos e pró-ativos de SST e apoio 

às CIPA, em consonância com as exigências, atualmente em processo de atendimento, da nova 

NR-10. 

O SGSST deve também, juntamente com os diversos sistemas de qualidade baseados na 

Norma ISO 9001 em funcionamento ou em vias de implementação em diversos segmentos da 

Empresa, servir de base para a montagem de um Sistema Integrado de Gestão - SIG que 

abranja todos os aspectos da organização. Essa futura integração deverá permitir o melhor uso 

dos recursos financeiros (investimento em treinamentos, contratação de consultorias) e 

humanos (horas para gestão e operacionalização dos sistemas, controle e manutenção das 

documentações e dos registros). A maximização dos recursos, no futuro, deverá passar pela 

eliminação das tarefas realizadas de forma repetida que, certamente, existirão, nos diversos 

sistemas de gestão implementados.  

4.3 Conceitualização - Modelo de SGSST Para a Organização 

A alta e média direção da Chesf endossam a necessidade de implementação de um 

sistema de gestão, no âmbito de toda a Empresa, considerando todos os seus processos de 

trabalho relacionados com a SST. 

É intenção da Chesf que o desenvolvimento, a implementação e o acompanhamento 

desse sistema tomem como base uma norma reconhecida internacionalmente e que tenham, 

como marco inicial, a implementação dela em uma área piloto, a qual servirá como referência 

para os ajustes iniciais na metodologia e práticas adotadas, com vistas à implementação do 

sistema nas demais áreas da Empresa. É também intenção da Chesf que este trabalho seja feito 

por uma consultoria contratada, acompanhada/assessorada por um grupo de trabalho 

multifuncional, instituído pela alta direção da Empresa especificamente para estes fins. 
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A Chesf, com base nas suas experiências de implementação de sistemas de gestão de 

qualidade, tem todas as condições para realizar esse trabalho, sem necessidade de contratação 

de uma consultoria. No entanto, como as experiências da Chesf, nesse tipo de trabalho, 

ocorreram todas em áreas ligadas às diretorias de operação e de engenharia, áreas, portanto, 

distintas das de SST, é aconselhável um apoio de uma consultoria, a qual seria contratada para 

auxiliar a DAST e a DABT na implementação do SGSST, uma vez que, conforme explicitado 

no capítulo 3 deste trabalho, o desenvolvimento e a implementação de um sistema desse tipo 

deve ficar sob a responsabilidade da área intrinsecamente responsável pelos aspectos 

corporativos de SST da Empresa. 

Esse assunto está em processo de discussão na Chesf, há mais dois anos, existindo a 

intenção de que a área piloto para implementação inicial do SGSST seja em uma de suas 

gerências regionais de operação e manutenção. Um modelo conceitual para um SGSST, 

passível de ser implementado em uma gerência regional da Chesf (área piloto), é apresentado 

no próximo item deste trabalho. 

4.4 Modelo Conceitual 

A Chesf adotará o padrão normativo OHSAS 18001:1999 para estruturação de seus 

SGSST. A referência normativa apresentada na tabela 4.1, a seguir, será usada no modelo 

conceitual que ora será apresentado. 

Tabela 4.1- Referência Normativa 
Fonte: OHSAS 18001:1999 

OHSAS 18001:1999 

1 Objetivo e campo de aplicação. 
2 Publicações de referência. 
3 Termos e Definições. 
4 Elementos do Sistema de Gestão da SST. 

4.1 Requisitos gerais. 
4.2 Política de SST. 
4.3 Planejamento. 

4.3.1 Planejamento para identificação de perigos e avaliação e controle de riscos. 
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos. 
4.3.3 Objetivos. 
4.3.4 Programa(s) de gestão de SST. 
4.4 Implementação e operação. 

4.4.1 Estrutura e responsabilidade. 
4.4.2 Treinamento, conscientização e competência. 
4.4.3 Consulta e comunicação. 
4.4.4 Documentação. 
4.4.5 Controle de documentos e de dados. 
4.4.6 Controle operacional. 
4.4.7 Preparação e atendimento a emergências. 
4.5 Verificação e ação corretiva. 

4.5.1 Monitoramento e mensuração do desempenho. 
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4.5.2 Acidentes, incidentes, não-conformidades e ações corretivas e preventivas. 
4.5.3 Registros e gestão de registros. 
4.5.4 Auditoria. 
4.6 Análise crítica pela administração. 

Nesta etapa do trabalho, descreve-se um modelo conceitual de um SGSST, para uma área 

piloto intrinsecamente ligada às atividades fins da Empresa. 

O modelo poderá ser usado como referência para os futuros SGSST da Chesf, tendo sido 

concebido para ser implementado em uma das divisões executivas de uma das seis gerências 

regionais de operação e manutenção da Empresa, a Divisão Regional de Operação e 

Manutenção de Rio Largo - DRRL. 

Constituídas basicamente por órgãos de execução da Operação de Instalações e de 

Manutenção, a DRRL (área piloto) tomará como base, para adequação de seu SGSST, o 

padrão normativo internacional acima mencionado. 

A seguir, na figura 4.1, é apresentado um organograma Chesf, simplificado, 

situando/apresentando a área piloto, em relação à Empresa como um todo. 

 
Figura 4.1 - Organograma Simplificado da Chesf 

Fonte: O Autor (2007) 
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Além do modelo de SGSST, o presente capítulo apresenta também os requisitos da 

Norma e a maneira pela qual os mesmos devem ser implementados na Chesf. Este modelo 

baseou-se nos sistemas de gestão da qualidade atualmente implementados em todas as 

unidades organizacionais executivas de operação de instalações e de sistemas da Chesf. 

Sem sombra de dúvidas, a responsabilidade final da SSST, numa organização, é da alta 

administração. Portanto a Chesf deve nomear um membro para representá-la em reuniões e 

definições acerca deste sistema, bem como deve constituir um Comitê Executivo (permanente) 

para implementação e manutenção do SGSST na DRRL. É apresentado a seguir, na figura 4.2, 

um organograma básico desta estruturação, bem como sugestões para membros. 

 

AD (GRL) - Representante da Alta Administração: 

• Gerente da GRL (Gerência Regional de Operação Leste). 

Gerente do Comitê Executivo do SGSST: 

• Gerente da DRRL (Divisão Regional de Operação e Manutenção de Rio Largo). 

Membros do comitê do SGSST: 

• Gerente do SLML (Serviço de Manutenção de Rio Largo). 

• Gerente do SLOL (Serviço de Operação de Instalações de Rio Largo). 

• Secretário do SGSST: Profissional de SST lotado na DRRL. 

Figura 4.2 - Comitê Executivo de Implementação e Manutenção do SGSST da DRRL 
Fonte: O Autor (2007) 

Neste momento do trabalho, vale a pena lembrar um aspecto importante em termos de 

SGSST: o posicionamento da SST necessário em uma empresa do setor elétrico onde existem 

interações entre a SST e os principais processos da organização, assim como com todas as 

partes interessadas. 

A relação entre o SGSST e os processos produtivos de uma empresa desta natureza são 

fortíssimos, uma vez que a maioria dos processos de SST são aplicados e/ou interagem 

diretamente com esses últimos. Uma representação simplificada dessas relações é apresentada 

na figura 4.3. a seguir. 

AD 
 (GRL) 

DAST DABT DRRL 

SLOL SLML 
Órgãos normativos de SST 

Comitê de SGSST 
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Figura 4.3 - Relação entre a SST e as Principais Áreas/Partes Interessadas de uma Organização 

Fonte: Adaptada de Melo, Denílson (2001) 

Dois processos de realização relativos a SST (Planejamento, Execução) um processo de 

monitoramento e dois processos de apoio (Gestão Administrativa e Gestão de SST) comporão 

o modelo de SGSST, objeto desta dissertação. Tais processos de realização são apresentados, a 

seguir, bem como os principais clientes (partes interessadas) e fornecedores: 

Planejamento da SST - É o processo responsável por todo o planejamento de curto 

prazo, em termos da SST, dos órgãos executivos da DRRL e que atuam nas áreas de 

Planejamento, Programação e Normatização de intervenções operacionais/trabalhos, 

realizados nas instalações. 

1. A Normatização gerencia todos os documentos técnicos internos e externos de 

apoio à execução das atividades de manutenção e operação. 

2. O Planejamento e a Programação das intervenções operacionais/ trabalhos, 

realizados nas instalações, viabilizam a execução, de maneira segura, dessas 

atividades. 

Execução da SST - É o processo que acompanha e atua durante as intervenções nas 

instalações, nas áreas de Operação e Manutenção, preservando a integridade e o bom 

andamento dos trabalhos, conforme planejado. 

Principais Clientes - Trabalhadores e Órgãos Executivos de Operação e Manutenção. 

Principais Fornecedores - DAST e DABT. 

Os processos de apoio e de monitoramento são detalhados através dos seus 

procedimentos documentados. 
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O modelo proposto para este sistema é apresentado, nos tópicos que se seguem, 

conforme seus componentes de sistemas, requisitos da Norma e a maneira pela qual devem ser 

implementados na Chesf. A figura 4.4 é uma representação simplificada do modelo proposto. 

 

 

Figura 4.4 - Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho  
Fonte: O Autor (2007) 

O modelo de SGSST proposto deve atender à Norma OHSAS 18001:1999, em todos os 

seus requisitos regulamentares aplicáveis, gerais ou específicos. 

4.4.1 Requisitos Gerais 

O modelo deve atender aos requisitos de um sistema de gestão que definirá a forma de 

gerenciamento da SST da DRRL, de forma a permitir à Divisão controlar seus riscos 

ocupacionais e melhorar seu desempenho nessa área, auxiliando-a quanto ao atendimento de 

outros dispositivos legais regulamentares de SST. 

O nível de detalhamento e a extensão do sistema documentado serão em função da 

complexidade e impactos dos processos, frente à saúde e segurança dos trabalhadores, além do 

nível de segurança desejado para as atividades laborais, realizadas. Conceitos como melhoria 

contínua, em termo de SST, e a necessidade de um maior comprometimento da administração 

com relação a esses aspectos estão entre os requisitos dessa Norma. A figura 4.5 apresenta o 

modelo de gestão proposta pela Norma e seus requisitos. 
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Figura 4.5 - Modelo de Gestão Proposto pela OHSAS 18001:1999 
Fonte: OHSAS 18001:1999 

A DRRL gerenciará seus processos relativos à SST, necessários para que esta unidade 

organizacional controle seus riscos de acidentes e doenças ocupacionais e melhore seu 

desempenho, em termos de SST, através de um SGSST, documentado e mantido de acordo 

com a Norma OHSAS 18001. 

Os requisitos para validação de cada processo do SGSST serão: 

• Atendimento aos parâmetros do processo e características dos procedimentos neles 

contidos; 

• Disponibilização dos principais recursos; 

• Atendimento aos requisitos regulamentares. 

A validação dos processos se dará através de reuniões do Comitê Executivo de 

Implementação e Manutenção do SGSST, sendo registrada em ata. Os processos deverão ser 

revalidados pelo menos uma vez por ano. 

Os processos apresentados serão adequadamente documentados, com a determinação de 

critérios e métodos necessários para assegurar que sua operação e controle serão eficazes. 

O detalhamento do gerenciamento dos processos, inclusive o monitoramento e a 

medição, serão apresentados em Procedimentos Operacionais. 

4.4.2 Política de SST 

A DRRL deverá ter uma política de SST própria, fundamentada na política global da 

Empresa, validada pela alta administração da organização. A área deverá garantir que sua 

política de SST seja conhecida por todos seus colaboradores e divulgada para o público interno 

e externo à companhia. Deverá também estar de acordo com os Objetivos de SST definidos 

pela Empresa. 

A Política de SST deve ser vista como um documento de gestão que contenha 

declarações de intenções e princípios, devendo ser avaliada criticamente pela alta 
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administração, nas reuniões de análise critica, possibilitando, também, ser revisada para se 

adequar a novas realidades ou situações diversas, sendo sua atualização devidamente 

controlada. 

4.4.3 Planejamento 

Tomando como base o pressuposto de que é impossível ocorrer um acidente e suas 

conseqüências sem a presença de perigos, a DRRL deverá estabelecer e manter procedimentos 

para a identificação de todos os perigos e riscos existentes em seu ambiente de trabalho. 

A falta de um processo adequado para disseminação de leis, normas e procedimentos 

internos (padrões para execução de serviços de forma segura) relativos a SST, nas empresas, 

contribui para o não cumprimento deles. Portanto a DRRL deve estabelecer um procedimento 

sistemático, para manter atualizado seu acervo de leis e normas bem como garantir sua 

acessibilidade. 

Os Objetivos do Sistema de Gestão deverão ser mensuráveis e coerentes com a Política 

de SST. Deverão ser traçadas metas para identificação de perigos, assim como deverão ser 

previstas ações de controle, acompanhamento e avaliação dos riscos inerentes às atividades 

desenvolvidas pelos segmentos da Operação e Manutenção. 

Os processos possuirão indicadores de eficácia e eficiência, os quais deverão estar 

definidos e documentados, pela alta administração, em conjunto com os Gestores, para 

garantir um perfeito monitoramento dos parâmetros desses processos desenvolvidos, assim 

como das características dos produtos. 

Na Análise Crítica da Administração, serão definidos ou revisados os objetivos, 

indicadores e metas para a gestão da SST. Nas análises críticas, serão levados em conta os 

fatores financeiros, os segmentos de mercado e de clientes, os fatores operacionais, os fatores 

tecnológicos e de pessoal, para a revisão e estabelecimento de novos objetivos.  

A DRRL deverá assegurar que seu pessoal estará consciente da pertinência e importância 

da necessidade de execução de suas atividades com segurança, além da ciência de que elas 

contribuem para o alcance dos objetivos, através de treinamentos e reuniões. 

No caso de requisitos contratuais diferentes dos padrões normais da Saúde Ocupacional e 

Segurança do Trabalho, e/ou necessidade de processos que não constem no modelo ora 

proposto, será de responsabilidade da alta administração a confecção de planos de SST e/ou 

procedimentos específicos para tais atividades.  

Na concepção ou alteração do SGSST, deverão ser levadas em conta as seguintes 

questões: 
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• Apropriada alocação de recursos, responsabilidades e autoridades; 

• Novos procedimentos e instruções que agreguem valor; 

• Identificação e compra de equipamentos, recursos, especialistas ou conhecimento; 

• .Critérios, os mais claros possíveis, de aceitação dos requisitos, incluindo julgamento 

subjetivo controlado por meio de qualificação; 

• Identificação de atividades de verificação; 

• Necessidade e preparação de registros; 

• Definição dos processos selecionados e definição de entradas e saídas. 

O SGSST deverá incluir: 

• Atribuição de responsabilidades para que se atinjam os objetivos e metas; 

• Os meios para atingir as metas e o prazo dentro do qual isso se dará. 

Para tanto, na sua base documental, o SGSST estará estruturado da seguinte forma: 

• Manual de Gestão de SST: documento que traça as principais diretrizes da empresa 

com relação à sua estruturação e estratégia em termos de SST, fazendo referência 

genérica aos procedimentos; 

• Procedimentos: documentos que planejam as principais atividades, para o 

atendimento dos itens da Norma e da Política de SST; 

• Documentos de Apoio: informativos que necessitam ser controlados, pois demonstram 

critérios de decisão, programa de gestão, atribuições de responsabilidade locais, etc; 

• Documentos Externos: são documentos advindos de áreas externas que impactam 

sobremaneira os processos do SGSST, sendo controlados através de Lista Mestra de 

Documentos Externos; 

• Registros: são documentos no formato de formulários, listas de verificação, atas de 

reuniões, etc., que servem para demonstrar a conformidade (com requisitos 

especificados dos serviços) com os procedimentos (efetiva operação do SGSST). 

4.4.4 Implementação e Operação 

Os processos que abrangem as atividades deverão ser operados sob condições 

controladas, e os resultados deverão ser verificados com base na Política e Objetivos de SST 

da Empresa. 

Para cada um dos processos, será utilizada uma identificação gráfica como Documento, 

denominada Sistema de Controle dos Processos, na qual serão detalhados os seguintes itens: 

1. Entradas do processo; 

2. Saídas do processo/requisitos declarados e não declarados dos clientes; 
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3. Principais recursos necessários (para o gerenciamento da rotina, ambiente de trabalho e 

infra-estrutura necessários, etc.); 

4. Procedimentos e documentos operacionais aplicáveis (com critérios de execução); 

5. Requisitos para monitoramento e medição, tanto do processo quanto dos resultados; 

6. Regulamentos aplicáveis. 

Para os processos definidos, a DRRL: 

1. Determinará seus impactos no atendimento aos requisitos dos serviços e dos clientes; 

2. Estabelecerá métodos e práticas, na extensão necessária para uma operação consistente 

com a Política de SST, Objetivos e Metas; 

3. Verificará o nível de operação dos processos, para que eles atinjam a conformidade 

com o projetado, no serviço; 

4. Determinará e implementará critérios e métodos, para controlar os processos 

relacionados à qualidade e eficácia dos serviços; 

5. Determinará e implementará os recursos necessários para a medição, monitoramento e 

acompanhamento, para assegurar que os processos operam de maneira eficiente e os 

resultados atendem aos requisitos especificados; 

6. Assegurará disponibilidade de informação, documentação e registros que fornecem os 

meios necessários para dar suporte a operação e monitoramento dos processos; 

7. Fornecerá recursos necessários para a operação eficaz dos processos. 

4.4.4.1 Responsabilidade, Autoridades e Comunicação 

A Matriz proposta na tabela 4.3 abaixo apresenta as responsabilidades globais em 

relação aos requisitos do SGSST. Quanto aos procedimentos e documentos, o campo 

responsabilidade descreve o menor nível hierárquico que pode realizar cada atividade. 

Tabela 4.3 - Responsabilidades Globais em Relação aos Requisitos do SGSST 
Fonte: O Autor (2007) 
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1. Escopo A R R R R 
2. Referências Normativas e Matrizes - A R R R 
3. Termos e Definições - R P P P 
4. Elementos do Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho A R R R R 
5. Responsabilidade da Administração A R - - - 
6. Gestão de Recursos A R P P P 
Legenda: A - Autoridade sobre o processo;  R - Responsável pela definição, aprovação e execução;  P - Participante do processo 
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4.4.4.2 Treinamento, Conscientização e Competência. 

Todos os treinamentos e ações de desenvolvimento, realizados por componentes da 

equipe de trabalho, deverão ser avaliados quanto à sua eficácia, através de diferentes métodos.  

A DRRL terá o compromisso de desenvolver seus funcionários, fazendo com que eles 

recebam treinamento adequado para garantir sua conscientização em relação a (à): 

• Importância do Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho; 

• Problemas e conseqüências danosas, decorrentes da inobservância de procedimentos 

especificados; 

• Importância do atendimento aos requisitos dos clientes. 

A DRRL deverá manter registros de formação profissional, treinamento, experiência e 

habilidades dos seus funcionários, inclusive treinamentos internos. 

Deverá ser realizado, anualmente, no mínimo, 01 (um) simulado de prontidão de 

emergência, o qual aferirá a eficácia dos treinamentos e processos. 

4.4.4.3 Documentação 

A documentação do Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho deverá 

incluir: 

1. Declaração documentada da política de gestão, dos objetivos ligados parcialmente e 

expressos em documentos do sistema de gestão; 

2. Manual de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho; 

3. Procedimentos documentados e documentos requeridos pelos padrões de referência 

utilizados; 

4. Documentos necessários para o planejamento, operação e controle dos processos; 

5. Registros requeridos pelos padrões de referência utilizados e registros definidos como 

importantes para a comprovação e gerenciamento das atividades. 

O SGSST deverá estar estruturado para atender aos princípios da Gestão, listados abaixo, 

com suas respectivas definições: 

• Foco no Cliente - As organizações dependem de seus clientes e, conseqüentemente, 

convém que entendam as necessidades atuais e futuras, atendam aos requisitos e se 

esforcem para exceder as expectativas dos clientes; 

• Liderança - Os líderes estabelecem unidade de Propósitos e direção para a 

organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, no qual as 

pessoas possam se tornar totalmente envolvidas pelo interesse em atingir os objetivos 

da organização; 
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• Envolvimento das Pessoas - As pessoas de todas as camadas organizacionais são a 

essência de uma empresa, e seu pleno envolvimento permite a utilização de suas 

habilidades em benefício da Saúde, Segurança e da própria organização; 

• Abordagem de Processo - Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente 

quando as atividades e os recursos relacionados são geridos como um processo; 

• Abordagem Sistêmica da Gestão - Compreende identificar, compreender e gerir um 

sistema de processos inter-relacionados para um determinado objetivo, contribuindo 

para a eficácia e eficiência de uma organização em alcançar seus objetivos; 

• Melhoria Contínua - Convém que a melhoria contínua do desempenho global seja um 

objetivo permanente da organização; 

• Abordagem Factual Para Tomadas de Decisões - Decisões eficazes são baseadas na 

análise de dados e informações; 

• Relações Mutuamente Benéficas com Fornecedores - Uma organização e seus 

fornecedores são interdependentes e uma relação de benefício mútuo aumenta a 

possibilidade de criar valor para ambos. 

4.4.4.4 Controle de Documentos 

A DRRL deverá possuir procedimentos documentados para controlar todos os 

documentos e dados que digam respeito aos requisitos da OHSAS 18001, além de documentos 

de origem interna e externa. 

Os documentos e dados terão de ser analisados criticamente e aprovados quanto à sua 

adequação pelo Gerente do SGSST, antes de sua emissão. Deverá existir controle (lista) que 

identificará a situação de documentos em termos de revisões, evitando o uso de documentos 

não válidos ou obsoletos. Os documentos e dados obsoletos (quando aplicáveis) serão 

identificados com a palavra “obsoleto” escrita/carimbada e armazenados em pasta identificada 

e arquivada em local estabelecido. Este controle assegurará que: 

• As emissões pertinentes de documentos e dados apropriados estejam disponíveis em 

todos os locais onde são executadas operações essenciais para o funcionamento efetivo 

do Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho; 

• Documentos e dados não válidos e/ou obsoletos sejam prontamente removidos de 

todos os pontos de emissão ou uso, ou, de alguma forma, garantidos contra o uso não 

intencional; 

• Quaisquer documentos e dados obsoletos, retidos por motivos legais e/ou preservação 

do conhecimento, sejam adequadamente identificados. 
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As alterações em documentos serão analisadas criticamente e aprovadas pela mesma 

função que aprovou o original, constando, no próprio documento, a identificação da natureza 

dessas alterações. Para todo processo de alteração, deverá ser garantido que todas as 

informações básicas pertinentes estarão disponíveis para subsidiar as análises. Os documentos 

serão periodicamente analisados criticamente e reaprovados, caso necessário.  

4.4.4.5 Controle de Registros 

Serão considerados registros do SGSST todos os resultados documentados que 

comprovam a execução de procedimentos conforme a Norma OHSAS 18001, incluindo 

registro de fornecedores. Os registros serão mantidos em condições adequadas para uma 

pronta recuperação, quando necessário, garantindo-se sua integridade e legibilidade. 

A Gerência do SGSST será responsável por controlar todos os registros (inclusive 

eletrônicos), devendo possuir, para tanto, um documento (Controle de Registros do SGSST) 

que contenha as seguintes diretrizes: 

• Identificar: indicar o nome ou código do registro; 

• Coletar: procedimento que referencia o registro ou quem é o responsável pela coleta; 

• Indexar: forma pela qual os registros são organizados; 

• Acessar: ação de consultar os registros e arquivos protegidos ou não, por senha ou 

chave; 

• Arquivar: ação que determina a guarda dos registros e arquivos; 

• Armazenar: forma física, utilizada para arquivamento; 

• Proteger: cuidados para preservação do registro, quando necessário; 

• Reter: quanto tempo o registro ficará disponível para consulta; 

• Dispor: o que fazer com o registro, após o tempo de retenção. 

4.4.4.6 Reparação e Atendimento a Emergências 

O SGSST deverá possuir planos e procedimentos documentados para assegurar o 

atendimento a Incidentes, Acidentes e Emergências, de acordo com os requisitos 

especificados, bem como prevenir e reduzir as possíveis doenças e lesões que possam estar 

associadas a tais eventos. 

Deverão ser evidenciados os treinamentos dos funcionários quanto aos procedimentos 

específicos para atendimentos em condições de Emergência, bem como a infra-estrutura 

disponível e devidamente suficiente. 
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4.4.5 Verificação e Ação Corretiva 

A DRRL definirá e implementará processos de medição, análise e melhoria como meio 

de demonstrar que os produtos, serviços e processos estão adequados aos requisitos 

especificados. Os principais resultados e registros decorrentes das atividades de medição e 

monitoramento dos processos serão analisados pelos gestores dos processos para a melhoria 

contínua e, se necessário, levados à Administração para análise crítica.  

4.4.5.1 Monitoramento e Mensuração do Desempenho 

Medição da Satisfação dos Clientes: 

A DRRL realizará, periodicamente, pesquisa para avaliação da satisfação de seus 

clientes, através de Reuniões Sistemáticas, de periodicidade definida, avaliando os 

requisitos declarados e não declarados dos Clientes. Os dados obtidos serão compilados 

e analisados nas reuniões de análise crítica, pela Administração, a fim de se monitorar o 

índice de satisfação e tomarem-se as ações necessárias. No caso de verificação de baixa 

no índice de satisfação do(s) cliente(s) comprometendo a meta, serão tomadas as ações 

corretivas adequadas. 

A forma de avaliação da satisfação dos Clientes será revisada/reavaliada quanto a sua 

eficácia, fazendo parte da pauta da reunião de análise critica da Administração. 

Além das reuniões, serão utilizados, como forma de medir a satisfação dos clientes, os 

índices de atendimento aos requisitos homologados com eles. 

Monitoramento e Medição de Processos: 

A DRRL possuirá métodos documentados para monitorar os resultados dos processos e 

determinar a conformidade ou não com os requisitos dos clientes. Os resultados dessas 

medições formarão uma base para determinação de oportunidades de melhoria. O 

detalhamento do monitoramento dos processos estará disposto nos procedimentos 

ligados a cada um deles. Os indicadores para este monitoramento estarão detalhados nas 

identificações gráficas correspondentes (Sistema de Controle dos Processos). 

Medição do Produto e do Serviço: 

A DRRL possuirá procedimentos para a atividade de inspeção e ensaios do serviço, que 

indicarão a conformidade ou não do serviço em relação às inspeções realizadas, ao longo 

de todo o processo. Além disso, deverá existir uma avaliação final do cliente, 

caracterizada como inspeção final. 
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As inspeções de processo aplicáveis serão os acompanhamentos dos indicadores de 

monitoramento definidos nos gráficos de planejamento e controle dos processos, 

apresentados nos Documentos correspondentes. 

Para completar a evidência de que o serviço foi realizado conforme os requisitos 

especificados, todas as inspeções finais serão feitas de acordo com procedimentos 

documentados. 

Todos os serviços somente serão fornecidos, quando todas as atividades especificadas 

nos procedimentos tenham sido satisfatoriamente completadas e os registros se façam 

disponíveis, a fim de demonstrar evidências de que o serviço passou por todas as fases 

programadas. 

Quando houver evidência de não-conformidade, serão tomadas as ações corretivas 

adequadas. 

4.4.5.2 Acidentes, Incidentes, Não-conformidades, Ações Corretivas e Preventivas 

O SGSST proposto possuirá procedimentos documentados, para assegurar que o 

produto/serviço não conforme com os requisitos especificados tenha prevenida e controlada 

sua utilização ou instalação não intencional. 

Todos os registros de não-conformidade deverão conter a disposição imediata e o 

responsável pela tomada de ação, se aplicável. Esses registros serão levados à Gerência do 

SGSST, para a tomada de ações corretivas, quando necessário. 

Análise de Dados: 

A análise de dados será estabelecida como um meio de determinar oportunidade de 

melhoria. Vários pontos de coleta de dados deverão existir: resultados de avaliação de 

clientes, auditorias internas, ações corretivas e preventivas, reclamações de clientes, 

qualificação de fornecedores, indicadores de processo e de produto para cada processo, 

etc. Todos os colaboradores terão, como responsabilidade, abrir ações corretivas, propor 

ações preventivas ou de melhoria, para aprimorar seus processos, tendo como base a 

análise de dados. 

Os dados de diversas fontes serão analisados com referência: 

• Na eficácia do sistema de gestão; 

• Nas tendências dos processos; 

• No atendimento aos requisitos dos clientes (índice de satisfação); 

• No desempenho de fornecedores. 
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A cada reunião de Análise Crítica da Administração, serão estudadas as necessidades de 

análise de novos dados, bem como a aplicação de técnicas estatísticas. 

Melhoria Contínua: 

A melhoria contínua será viabilizada por meio do uso sistemático das seguintes fontes de 

informação: Política de Gestão, Objetivos e Metas, Análise de Dados, resultados de 

auditorias e Análise Crítica pela Administração. Os mecanismos de auditoria interna, ação 

corretiva ou preventiva serão usados para conseguir a melhoria. 

Ação de melhoria é a ação tomada para aperfeiçoar uma entidade (processo, produto, 

prática), sem que exista necessariamente uma não-conformidade real ou potencial. 

Os resultados de ações de melhoria se refletem na alteração/criação de procedimentos, 

aplicação de treinamento(s), compra de novos equipamentos, mudança nos controles, etc. 

A ação de melhoria utiliza os mesmos controles de ações corretivas ou preventivas, porém 

nem sempre se aplica às disposições imediatas, devendo as consideradas críticas ou que 

demandem recursos ser levadas à Administração, para análise crítica. 

Ação Corretiva: 

O SGSST deverá possuir procedimento documentado para implementação de ações 

corretivas, as quais serão tomadas para eliminar as causas das não-conformidades reais em 

um grau apropriado à magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos encontrados. 

Os resultados de ações corretivas refletirão na alteração/criação de procedimentos, 

aplicação de treinamento(s), compra de novos equipamentos, mudança nos controles, etc. 

O procedimento para ação corretiva incluirá: 

• Tratamento de reclamações de cliente(s) e relatórios de não-conformidades; 

• Avaliação da necessidade de tomada de ação corretiva; 

• Investigação da causa dos Acidentes, Incidentes e não-conformidades relacionadas ao 

produto, processo ou sistema de gestão e registro dos resultados da investigação; 

• Ação corretiva, para eliminar a causa; 

• Aplicação de controles, para assegurar que a ação corretiva é tomada e é eficaz. 

Os registros de não-conformidades deverão ser levados ao Gerente do SGSST para a 

decisão da abertura de ação corretiva. Caso se decida pela abertura, serão designados 

responsáveis pela ação, acompanhamento da implementação e análise de eficácia. 

Ação Preventiva: 
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Ação preventiva é a ação tomada para eliminar a causa de não-conformidades potenciais, 

em um grau apropriado à magnitude dos problemas e riscos potenciais encontrados.  

Os resultados de ações preventivas se refletem na alteração/criação de procedimentos, 

aplicação de treinamento(s), compra de novos equipamentos, mudança nos controles, etc. 

O procedimento para ação preventiva, existente no SGSST, incluirá: 

• Uso de fontes apropriadas de informações, tais como avaliações de clientes, relatos de 

colaboradores, relatórios de ação corretiva, entre outros, para detectar, analisar, e 

eliminar causas de Incidentes e não-conformidades potenciais do SGSST; 

• Passos necessários para tratar de quaisquer problemas que necessitem de ação 

preventiva; 

• Como iniciar ação preventiva e controlar, para que se garanta que a ação é efetiva; 

• Comunicação das informações relevantes sobre ações preventivas à Administração, 

para análise crítica. 

Todos os colaboradores poderão preencher formulários de ação preventiva, sendo a 

responsabilidade da decisão final do Gerente do SGSST. 

4.4.5.3 Auditoria 

O SGSST deverá possuir procedimento para o planejamento e realização de auditorias 

internas, para verificar se as atividades do sistema e respectivos resultados estão em 

conformidade com as disposições planejadas, adequados à Norma de referência e para 

determinar a eficácia do SGSST. 

As auditorias internas poderão ser realizadas no SGSST, completo ou separadamente nos 

processos, sendo programadas com base na situação atual de SST da área, e executadas por 

pessoal qualificado e independente daquele que tem responsabilidade direta pela atividade 

auditada. Cada um dos processos deverá ser auditado pelo menos uma vez a cada doze (12) 

meses. 

Os resultados das auditorias serão registrados e levados ao conhecimento dos gestores 

dos processos e da Administração por meio do Relatório de Auditoria Interna. Os Registros de 

Auditoria incluirão: atividades, área e processos auditados; não-conformidades encontradas; 

estado das ações pendentes da última auditoria e recomendações para melhoria. As não-

conformidades encontradas serão devidamente tratadas. 

Os procedimentos documentados para ações corretivas e preventivas serão utilizados 

para acompanhar a implementação e eficácia das ações tomadas a partir dos relatórios de 

auditoria interna. 
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4.4.6 Análise Critica Pela Administração 

 A cada doze (12) meses será realizada, no mínimo, uma reunião presencial para Análise 

Crítica da Administração ou quando houver necessidade de alterações significativas para o 

SGSST. Dessa reunião, devem fazer parte membros da Direção, da Gerência Regional e da 

Gerência Setorial, não sendo proibida a participação de outros colaboradores.  

Nessa reunião, deverão ser, obrigatoriamente, tratados, entre outros, os seguintes 

assuntos: 

• Atendimento aos requisitos da Norma, através de relatórios de Auditoria Interna e 

Externa; 

• Acompanhamento de ações de análises críticas anteriores; 

• Atendimento/revisão da Política de SST (garantir a manutenção da sua adequação) e 

Objetivos do SGSST; 

• Situação das ações preventivas / corretivas tomadas; 

• Avaliação das demandas de serviços para o ano subseqüente; 

• Análise e determinação dos requisitos declarados e não declarados dos clientes; 

• Tratamento dado a reclamações de clientes; 

• Avaliação das necessidades de treinamento; 

• Fixação dos objetivos para o SGSST o próximo período; 

• Análise do desempenho dos processos e conformidade dos serviços; 

• Análise da infra-estrutura e ambiente de trabalho para a realização das atividades; 

• Avaliação da necessidade de alocação de recursos diversos, visando à manutenção da 

melhoria contínua e ao alcance dos objetivos e da satisfação dos clientes; 

• Avaliação da melhoria contínua e recomendações para melhoria; 

• Análise da documentação do SGSST, usando como critério: alteração na legislação 

aplicável, mudanças circunstanciais, alcance dos objetivos e prazos, manutenção da 

atualização dos procedimentos; 

• Mudanças planejadas que possam afetar o Sistema; 

• Análise dos dados referenciados no procedimento de monitoramento, medição, análise 

e melhoria; 

• Revisão/revalidação do instrumento de avaliação da pesquisa de satisfação do 

cliente/colaboradores. 

Note-se, entretanto, que, no caso de reuniões extraordinárias, não será necessário analisar 

todos os tópicos acima citados. 
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Os resultados da análise crítica deverão ser registrados de forma que fiquem claros a 

data, os participantes, os assuntos tratados e as decisões tomadas. De acordo com os assuntos, 

poderão ser desenvolvidos planos de ação relativos à: 

• Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão; 

• Redefinição de processos e respectivos gestores; 

• Melhoria dos produtos e processos, visando aumentar a satisfação do cliente; 

• Necessidade de recursos. 

4.5 Conclusões do Capítulo 

O modelo conceitual de SGSST, apresentado nos itens anteriores deste capítulo, constitui 

o objetivo principal deste trabalho. Sua forma de operacionalização, realizada através de um 

comitê permanente, formado pelo corpo gerencial da área onde o mesmo será implementado, 

cujo papel primordial é a autoridade e a responsabilidade de avaliar, aprovar e implementar 

ações preventivas, melhorias dos processos e dos produtos de SST, garante a robustez e a 

manutenção do sistema. 

No entanto não se pode perder de vista que um SGSST, como qualquer outra ferramenta 

gerencial, depende de forças impulsionadoras para se pôr em funcionamento e fazê-lo de 

maneira eficaz. Se não houver, por parte da alta administração da organização e de todos os 

trabalhadores, a efetiva vontade de se mudar a cultura de SST, o SGSST por si só pode não 

trazer os resultados desejados. 
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5 RESULTADOS ESPERADOS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados que a Chesf deve alcançar com a 

implementação de um SGSST. Eles serão apresentados segundo a quarta etapa do método 

proposto por Checkland (1972). 

Além da quarta etapa da metodologia, Comparação e Definição de Possíveis 

Mudanças, será também apresentado um referencial para desenvolvimento, pela Chesf, das 

demais etapas do método: Seleção das Mudanças, Projetos e Implementação e Avaliação. 

As três primeiras etapas (Análise da Situação do Problema, Definição da Raiz do 

Sistema Relevante e Conceitualização) já foram apresentadas no capítulo anterior. 

O referencial (diretrizes) proposto pelo autor deste trabalho deve ser utilizado pela Chesf 

na seleção das mudanças estruturais e procedimentais, que serão implementadas em seus 

processos de gestão de SST, bem como projete, implemente e avalie as mudanças que darão 

forma ao seu SGSST. 

5.1 Comparação e Definição de Possíveis Mudanças (Resultado Esperado) 

O atual processo de gestão de SST da Chesf necessita de melhorias e de um SGSST que 

atue de forma integrada no âmbito de toda a Empresa. 

Atualmente faltam à Chesf estratégia e definição de foco nas ações e atividades 

pertinentes a SST. As ações vinculadas ao processo educativo em termos de política de SST, 

treinamento e atividades prevencionistas, aparentam ser insuficientes no que tange as suas 

periódicas atualizações e reciclagens. Especificamente quanto à Política de SST da Chesf, 

verifica-se que a mesma não é devidamente avaliada, como também não é devidamente 

difundida/aplicada. 

Confrontando a situação atual com o modelo de sistema proposto no capítulo anterior, 

identifica-se uma série de possíveis mudanças: 

• Interferência positiva na Cultura de SST existente na Empresa, de forma a elevar os 

patamares de resultados de SST; 

• Redução de custos, pela prevenção de riscos de acidentes no trabalho; 

• Aumento de receitas, pela melhoria da segurança e saúde do trabalhador e de melhores 

práticas de governança administrativa desses aspectos; 

• Redução dos riscos, por meio de identificação e capitalização das oportunidades e das 

estratégias de controle; 

• Melhoria da imagem da Empresa, pelo aumento da eficiência da gestão de SST; 
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• Desenvolvimento do capital humano da Empresa, por meio da capacitação dos 

empregados e das partes interessadas; 

• Aumento da competitividade, através da capacitação da Empresa em formular e 

implementar estratégias que lhe permitam ampliar (ou conservar) de forma duradoura, 

posição sustentável no mercado nas áreas de SST. 

5.2 Referencial Para Seleção das Mudanças, Projeto, Implementação e 
Avaliação dos Resultados 

Este item tem como objetivo apresentar um referencial para desenvolvimento (seleção 

das mudanças/elaboração de projeto), implementação e acompanhamento de um SGSST, com 

base na especificação da Norma OHSAS 18001, no âmbito de toda a Chesf. 

Este referencial será apresentado com uma visão macro, pois, o detalhamento das ações, 

definições de responsáveis, prazos e recursos necessários, deve ficar a cargo da equipe de 

implementação do mesmo, como forma de dar uma maior legitimidade a este projeto. 

As diretrizes ora sugeridas permitirão a um GT (Grupo de Trabalho Multifuncional, 

constituído pela Chesf) juntamente com uma empresa especializada por ela contratada, a 

execução da implementação de um SGSST na Empresa. 

5.2.1 Abrangência do Referencial 

O projeto, objeto deste Referencial, abrange desenvolvimento, adequação, 

implementação e acompanhamento da implementação de um SGSST, em todas as unidades da 

Chesf, tendo como marco inicial a implementação do mesmo em uma área piloto, a qual 

servirá como referência para os ajustes iniciais na metodologia e práticas adotadas, com vistas 

à implantação nas demais áreas da Empresa. 

5.2.2 Composição da Proposta de Trabalho 

O GT, juntamente com a Contratada, deverá, obrigatoriamente, apresentar uma Proposta 

de Trabalho com descrição detalhada de um plano de ação para o desenvolvimento das 

seguintes atividades, que compõem este referencial: 

• Realização de diagnóstico inicial; 

• Elaboração de Plano de Ação para a implementação do Sistema em uma área piloto 

(marco inicial) e sua extensão às demais áreas da Empresa; 

• Desenvolvimento e adequações de procedimentos/ferramentas informatizadas para 

implementação do Sistema, contemplando, entre outros, documentos legais e políticas 

internas de SST adequadas ao novo modelo, implementação inicial do novo modelo na 
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área piloto e expansão do modelo para as demais áreas da Empresa, sucessivamente, 

após validação na área piloto. 

A proposta a ser apresentada deverá descrever a metodologia de trabalho a ser utilizado 

para o desenvolvimento das atividades do projeto, plano de trabalho a ser executado e tipos de 

relatórios a serem usados para apresentação dos resultados parciais e globais, considerando: 

• Preparação e integração das equipes da Chesf que irão participar do desenvolvimento 

do projeto de forma a garantir o nivelamento e repasse do conhecimento e da 

tecnologia necessária para realização das atividades; 

• Comunicação às partes interessadas da Chesf dos objetivos de cada etapa, atividades e 

avanços do projeto, através dos meios apropriados; 

• Gerenciamento geral do projeto e integração dos produtos; 

• Execução de atividades de controle de qualidade do processo e dos produtos, durante 

todo o desenvolvimento do projeto; 

• Plena participação da equipe técnica de SST da Chesf nas atividades de validação da 

metodologia de condução dos trabalhos. 

5.2.2.1 Diagnóstico Inicial 

O GT, juntamente com a Contratada, deverá realizar diagnóstico inicial contendo uma 

análise crítica da situação atual da Chesf em relação aos requisitos pretendidos para o 

desenvolvimento e implementação do SGSST, em todas as localidades da Chesf. O 

diagnóstico inicial será constituído pelas macro-fases abaixo descritas, podendo, no entanto, 

sofrer alterações, visando a um resultado mais efetivo. 

FASE 1 - Planejamento da Execução do Diagnóstico 

Esta fase devera prevê o entendimento do Organograma da Chesf de seus principais 

processos e atividades relacionadas à SST, de forma a ter uma visão sistêmica dos 

procedimentos analisados nesta fase, bem como permitir a identificação das lideranças a serem 

entrevistadas e das áreas a serem analisadas criticamente, em função do potencial de riscos 

ocupacionais (Check-Points). 

FASE 2 - Entrevistas 

Esta fase deverá prever a realização de visitas para entrevistas com as lideranças 

identificadas na FASE 1. A finalidade dessas entrevistas é avaliar de que forma a SST é 

entendida, interpretada e dirigida por essas lideranças. 

Deve-se também, nesta fase, avaliar a cultura da Empresa em relação às práticas de 

Segurança e Saúde de seus funcionários e contratados. 



Capítulo 5                                                                                                                                 Resultados Esperados 

 99 

FASE 3 - Avaliação da Documentação e Práticas Operacionais 

Esta fase deverá prever a visita do grupo de trabalho, juntamente com a Contratada, às 

áreas identificadas como check-point, visando confrontar as informações obtidas na fase 

anterior e à identificação de pontos vulneráveis e passíveis de correção. 

Tanto a documentação existente como as práticas operacionais serão analisadas e 

criticadas conforme as especificações da Norma OHSAS 18001, levando-se em consideração: 

• Os requisitos legais e regulamentares; 

• Os perigos e danos, reais e potenciais, aos empregados e contratados; 

• O desempenho da SST, comparando critérios internos, normas legais e técnicas, 

códigos de prática etc; 

• Eficiência e eficácia dos recursos existentes voltados para a Gestão da SST na 

Empresa. 

FASE 4 - Apresentação do Relatório do Diagnóstico 

Nesta fase, deverão ser apresentados os resultados da análise efetuada no diagnóstico 

realizado em todas as áreas da Empresa. Devem ser indicados também os procedimentos 

relevantes que não estão em conformidade com os requisitos de SGSST, com base na 

especificação da Norma OHSAS 18001. 

5.2.2.2 Plano de Ação Para Implementação do SGSST 

Após o Diagnóstico inicial, deverá ser apresentado um Plano de Ação para a 

Implementação do SGSST contendo: 

• Detalhamento das ações a serem desenvolvidas durante a implementação; 

• Cronograma básico, com respectivos prazos; 

• Treinamentos e infra-estrutura necessários. 

Este Plano de Ação deverá ser apresentado e consensado com as principais lideranças de 

SST, das áreas clientes e aprovado pela alta direção da Chesf. Na composição deste plano de 

ação, devem ser considerados dois aspectos, a seguir discriminados: 

1. A Formação e Estruturação das Equipes de Trabalho para Implementação do 

SGSST 

As equipes de trabalho devem compreender uma formação estrutural de trabalho conforme 

estruturações descriminadas a seguir: 

Conselho Diretor de Implementação da OHSAS 18001 

OBJETIVO: 
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Responsável pela definição da Política de SST, bem como pelo provimento de recursos 

humanos e financeiros para implementação e manutenção do SGSST. 

COMPOSIÇÃO: 

Membros designados pela alta direção da Empresa. Este conselho deverá ter um 

Coordenador indicado pela Diretoria da Chesf, que irá acompanhar e supervisionar todos 

os trabalhos relativos à implementação do SGSST. 

PARTICIPAÇÃO: 

Pode participar uma vez por mês de reunião para informações e acompanhamento do 

andamento do processo de implementação do Sistema e em outros momentos, se 

necessário, para definições pertinentes a disponibilização de recursos humanos e 

financeiros. 

Comitê Executivo (permanente) para Implementação e Manutenção do SGSST 

OBJETIVO: 

Responsável pelo desenvolvimento dos procedimentos correspondentes à implementação 

do Sistema, bem como pela realização de ações de monitoramento e eventuais cobranças 

de prazos, visando à efetiva implementação da Norma. 

COMPOSIÇÃO: 

Gerentes e principais líderes (formais e informais), profissionais de SST, responsáveis e 

representantes dos principais processos executados pela Chesf (operação, manutenção e 

construção, etc.) - pessoas que tenham poder de decisão. 

PARTICIPAÇÃO: 

Durante todas as etapas de execução do processo de implementação e no pós-

implementação do SGSST, em suas áreas. 

Grupos de Trabalho Multifuncionais 

OBJETIVO: 

Responsável pela elaboração de instruções específicas de trabalhos relativas ao processo 

de cada área onde será implementada a Norma (manuais, procedimentos padronizados, 

etc.). 

COMPOSIÇÃO: 

Técnicos designados pelo Comitê Executivo e que atuam no dia-a-dia dos processos. 

PARTICIPAÇÃO: 

Esses grupos se formam conforme a necessidade do trabalho. A periodicidade de reunião 

de trabalho é de 1 a 2 dias, durante uma a duas vezes por mês, no período do 
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desenvolvimento das necessárias documentações técnicas (procedimentos, fichas de 

registros, etc). 

Equipe de Motivação e Comunicação 

OBJETIVO: 

Responsável por fazer a divulgação tanto interna quanto externa da implementação do 

SGSST e da Política de SST. 

COMPOSIÇÃO: 

Pode ser constituída por 1 ou 2 representantes dos órgãos de SST que farão as necessárias 

interações com o órgão formal de comunicação da Empresa, para elaboração e 

implementação do plano de comunicação e divulgação do processo de implementação da 

Norma. 

PARTICIPAÇÃO: 

Depois do diagnóstico, da política elaborada e do mapeamento dos riscos realizado. 

2. Motivação e Treinamento 

Deverão ser realizadas as seguintes palestras/treinamentos motivacionais: 

• Palestra para alta direção sobre a Importância Estratégica da OHSAS 18001 na sede 

da Chesf e em cada escritório, preparando os profissionais de SST e as lideranças para, 

respectivamente, assessorarem e conduzirem os processos de implementação do 

SGSST; 

• Palestras de motivação e disseminação do SGSST para todos os empregados da Chesf; 

• Cursos para as equipes de SST: 

• Interpretação e Implementação dos Requisitos da OHSAS 18001; 

• Curso de Documentação do SGSST; 

• Como Identificar Perigos e Avaliar Riscos; 

• Curso de Formação de Auditores Internos de SST; 

• Outros cursos e treinamentos específicos, de acordo com as necessidades da 

Chesf. 

5.2.2.3 Ferramentas Para a Implementação do SGSST, Implementação Inicial do Modelo 
Proposto na Área Piloto e Expansão do Modelo 

A realização das etapas de implementação do SGSST estará condicionada à aprovação 

do Plano de Ação pela Chesf, através de autorização para execução dos trabalhos a cada etapa. 
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O processo de implementação deverá acontecer, inicialmente, na área piloto, sendo 

paulatinamente estendido às outras áreas da Empresa, após auditoria de validação do Modelo. 

A implementação deverá obedecer à metodologia e etapas descritas a seguir: 

1. Avaliação da Política de SST da Chesf, definida pela alta Direção da Empresa e 

internalizada entre os empregados, de acordo com o novo SGSST; 

2. Adequações e/ou desenvolvimento de procedimentos/ferramentas informatizados, para 

implementação do SGSST compatíveis com os procedimentos/ferramentas atualmente 

existentes na Chesf para outros sistemas semelhantes; 

3. Identificação dos perigos e avaliação dos riscos inerentes à área de SST, realizada em 

conjunto com as equipes da Chesf da área piloto; 

4. Análise e adequações nos Programas de Gestão de SST existentes; 

5. Padronização dos procedimentos, documentação e controle de documentos e registros 

aplicáveis ao SGSST; 

6. Desenvolvimento de uma sistemática que possibilite à Chesf a identificação e acesso 

aos requisitos legais e outros requisitos de SST; 

7. Estabelecimento de itens de controle operacional, para assegurar a obtenção contínua 

de níveis altos de desempenho de SST; 

8. Desenvolvimento dos procedimentos de treinamentos; 

9. Desenvolvimento dos procedimentos de consulta e comunicação; 

10. Desenvolvimento de sistemática de procedimentos para detecção de não-

conformidades, análise de causas e implementação de ações preventivas e corretivas; 

11. Análise e adequações, nos planos existentes, para situações de emergências; 

12. Adequação nos monitoramentos (inspeções) e mensuração (avaliação contínua) de 

desempenho de SST; 

13. Elaboração de programas e procedimentos de Auditorias de SST (check list, 

treinamentos, etc.); 

14. Adequação na Estrutura Organizacional da área de SST e desenvolvimento de Matriz 

de Responsabilidades, condicionada à aprovação das Lideranças de SST e da alta 

Direção da Chesf; 

15. Implementação dos novos procedimentos, ferramentas informatizadas de controle, bem 

como execução dos Planos de comunicação e treinamento na área piloto; 

16. Realização de uma pré-auditoria na área piloto, para validação do Sistema 

implementado; 
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17. Realização de Auditoria Interna, detecção de não-conformidades e implementação de 

ações corretivas e preventivas na área piloto; 

18. Orientação à Chesf, para a realização das análises críticas periódicas do SGSST; 

19. Extensão da implementação do Modelo nas demais áreas da Chesf (sucessivamente), 

obedecendo aos critérios e metodologia adotados na área piloto; 

20. Realização de reuniões periódicas documentadas através de atas, para definição das 

medidas corretivas e preventivas e fornecimento de orientação, para realização de 

análises críticas no SGSST. 

5.3 Produtos a Serem Apresentados 

O Grupo de Trabalho, juntamente com a contratada, deverá apresentar, durante a 

execução dos trabalhos, os produtos abaixo relacionados: 

1. Relatório, contendo a metodologia adotada e os resultados do Diagnóstico Inicial, 

compreendendo uma análise crítica da situação em que a Chesf se encontra, em relação 

aos requisitos pretendidos, para a implementação do SGSST, identificando os pontos 

de melhoria e ações propostas; 

2. Plano de Ação, para Implementação do SGSST, na área piloto e demais áreas 

contendo: 

• Descrição da Estrutura qualitativa e quantitativa da Equipe de Implementação 

do sistema; 

• Infra-estrutura e requisitos mínimos previstos; 

• Cronograma detalhado com os recursos necessários; 

• Plano de Treinamento, contendo o detalhamento executivo do conteúdo 

programático, carga horária e público alvo, para todos os cursos, palestras, 

seminários de sensibilização e workshops planejados pelo GT juntamente com 

a Contratada, de acordo com as necessidades do projeto de implementação do 

Sistema; 

• Apresentação da sistemática e dos resultados de avaliação dos treinamentos por 

parte dos participantes; 

• Plano de Comunicação da Implementação do SGSST; 

• Indicadores de Monitoramento do Processo de Implementação do SGSST. 

3. Análise da Política de SST vigente na Empresa quanto à sua adequação ao novo 

modelo de gestão, identificando pontos de melhorias e ações recomendadas; 
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4. Projeto para identificação dos perigos, avaliação e controle dos riscos existentes na 

Chesf; infra-estrutura necessária e recursos associados; 

5. Projeto de implementação dos procedimento/ferramentas informatizadas de controle 

aplicáveis ao SGSST abaixo listadas, contendo os objetivos de cada um deles, tipo e 

freqüência de mensuração e conhecimentos de ferramentas de apoio necessárias. 

• Documentos de controle, registros, padronização dos processos e itens de 

controle operacional e mensuração contínua de desempenho de SST; 

• Documentos de inspeções e auditorias para a detecção de não-conformidades, 

análise de causas e implementação de ações preventivas e corretivas (Check 

list, treinamentos...); 

6. Análise quanto à Adequação da Estrutura do Sistema Organizacional de SST e Matriz 

de Responsabilidades atual, identificando pontos de melhoria e ações propostas para 

implementação do SGSST; 

7. Proposição de subsistema, que assegure à Chesf a identificação e o acesso aos 

requisitos legais e a outros requisitos de SST; 

8. Análise e diagnóstico dos sistemas de apoio existentes de Tecnologia da Informação - 

TI (SW e HW), sugerindo as devidas adequações necessárias para dar suporte ao 

SGSST; 

9. Execução das ações aprovadas de Treinamento e Desenvolvimento, apresentando 

relatórios dos eventos contendo: Local dos Eventos; Lista dos Participantes; Carga 

Horária; Instrutores e Avaliação de Reação dos Treinandos; 

10. Relatório da Implementação dos Elementos do SGSST abrangendo: Identificação de 

Perigos e Avaliação de Riscos, Requisitos Legais, Planos de Ação, Treinamento, 

Comunicação; 

11. Plano de Ação para as pré-auditorias internas e auditorias do SGSST (válida tanto para 

a área piloto, como para as demais áreas da Chesf) visando à identificação de não-

conformidades e indicação das recomendações de ações corretivas e preventivas; 

12. Relatório contendo os resultados obtidos nas pré-auditorias internas no SGSST na área 

piloto e demais áreas, contendo a identificação de não-conformidades e recomendações 

de ações corretivas e preventivas; 

13. Documento, contendo os resultados da auditoria interna para validação do Sistema 

implementado na área piloto e demais áreas. 

14. Relatório-Síntese da Implementação do SGSST na área piloto e demais áreas, contendo 

entre outros itens: 
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• Objetivo; 

• Área de implementação; 

• Processos envolvidos; 

• Não conformidades encontradas, ações corretivas e preventivas adotadas; 

• Equipes envolvidas; 

• Programa de treinamento desenvolvido; 

• Resultado da Auditoria Interna; 

• Recursos envolvidos; 

• Avaliação do resultado pelos agentes envolvidos no processo. 

15. Apresentação de Relatório-Síntese Final, contendo um resumo executivo dos trabalhos 

realizados e recomendações para Alta Direção da Chesf, voltadas para o 

desenvolvimento e aprimoramento do SGSSO implementado. 

5.4 Controle, Acompanhamento e Avaliação das Atividades 

A Chesf, através de técnicos das áreas de SST, acompanhará a realização dos trabalhos, 

quando serão verificados os produtos gerados no período, o cumprimento dos prazos e os 

problemas apresentados, para adoção das respectivas medidas corretivas. 

O controle de qualidade dos resultados apresentados será efetuado de modo sistemático e 

contínuo. A apresentação dos resultados se dará, formalmente, em reuniões específicas para 

esse fim ou em reuniões de acompanhamento. 

5.5 Conclusões do Capítulo 

O controle, o acompanhamento e a avaliação das atividades finalizam as etapas da 

metodologia de Checkland (1972) em termos deste trabalho, porem, conforme mencionado na 

fundamentação teórica, esta metodologia não tem um ponto de início e outro de fim, ou seja, a 

mesma é cíclica e, portanto, necessita ter continuidade. 

A implementação de um SGSST afeta uma série de grupos de interesse, internos e 

externos à organização, influenciando diretamente a cultura de segurança da empresa. Além 

disso, redução de acidentes de trabalho (foco maior de um SGSST) numa organização não se 

consegue através apenas das pessoas ou de grupos seletos, mas sim, pelo esforço conjunto de 

toda a organização. Dito isso, pode-se afirmar que melhorias no desempenho de SST de uma 

organização é diretamente dependente de uma mudança efetiva na sua cultura de segurança. A 

implementação de um SGSST, de forma isolada, não fará a empresa abandonar seus valores.  
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Algumas das ações propostas no modelo conceitual e no referencial para implementação 

e acompanhamento do sistema necessitarão de ajustes, em função do acima exposto e dos 

recursos disponíveis (materiais, humanos e financeiros) para tal. 
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6 CONCLUSÕES 

Com a crescente competição do mercado e o aumento das exigências, tanto dos clientes 

públicos quanto dos privados, as organizações se vêem forçadas a implementar sistemas de 

gestão de qualidade, de segurança, saúde ocupacional e ambiental. 

Análises e trabalhos a respeito de gestão de segurança e saúde ocupacional têm sido 

desenvolvidos nos últimos tempos, no sentido de se estruturarem formas de se preservarem 

pessoas, instalações e o meio ambiente de acidentes que possam trazer prejuízos ou perdas 

significativas. Essas iniciativas são de grande importância e imprescindíveis, quando se lida 

com condições favoráveis a ocorrências de falhas humanas, de equipamentos ou de processos 

que possam gerar conseqüências indesejáveis. 

Em muitas organizações a SST baseia-se apenas nos requisitos mínimos legais. Assim 

sendo, atuam apenas de forma reativa e não apresentam resultados significativos nesta área. 

Ou seja, não adotam uma visão sistêmica na abordagem de sua gestão de SST. 

Os modelos de gestão de SST da maioria das organizações brasileiras devem ser 

reavaliados, visto que os avanços e as mudanças que vêm acontecendo no contexto social, 

econômico político e tecnológico no Brasil e no mundo, tornam necessário que as mesmas 

adotem novas estratégias empresariais, já que os modelos atualmente em uso não são 

suficientes para responder aos novos desafios que estão surgindo. 

Com a divulgação pela mídia de diversos acidentes e grandes desastres ocorridos no 

mundo, tornou-se claro para todas as organizações que não é suficiente evidenciar-se, no 

mercado, apenas com apresentação de um maior grau de competitividade ou lucro. A atuação 

ética e responsável das organizações, no que se refere às condições de segurança e saúde no 

ambiente de trabalho e suas inter-relações com o meio ambiente, são o diferencial que deve ser 

evidenciado e mostrado de forma inequívoca às partes interessadas, evitando-se perda de vidas 

e prejuízos às organizações, ao meio ambiente e à sociedade de uma forma geral. 

Apesar da melhoria da qualidade das legislações - mais especificamente no Brasil, 

quando foi aprovada a portaria No. 3214, de 08 de julho de 1978, a qual estabeleceu as 

Normas Regulamentadoras - NR e da modernização tecnológica ocorridas nas últimas 

décadas, reduzir os acidentes de trabalho não é uma tarefa fácil, pois a sua prevenção ainda 

carece de avanços significativos, fato também observado em países desenvolvidos. Nesse 

cenário, as organizações são obrigadas a abordar seus problemas, de forma diferenciada e 

sistêmica, e assim reinventarem, continuamente, para conseguir sobreviver. 



Capítulo 6                                                                                                                                                   Conclusões 

 108 

Só as empresas voltadas para o futuro, ou seja, as que são capazes de assimilar novas 

informações, de se adaptar e de mudar sobreviverão e se manterão líderes. 

6.1 Conclusões Quanto aos Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho consistiu na apresentação de um modelo conceitual 

para um SGSST para a Chesf, bem como em apresentar e discutir seus principais elementos e 

os resultados que podem ser obtidos com sua implementação, contribuindo com informações 

relevantes que podem auxiliar a Empresa na concepção e implementação de seu SGSST. A 

metodologia proposta por Checkland (1972) mostrou-se um roteiro adequado ao tipo da 

problemática. 

O modelo conceitual e seus requisitos, em termos da Norma OHSAS 18001, foram 

apresentados no item 4.4. O modelo conceitual do SGSST foi desenvolvido com base na 

fundamentação teórica contida no Capítulo 3 desta dissertação, o qual passa pela conceituação 

da função Segurança, pela Teoria de Sistemas e termina com uma breve apresentação das 

Normas da série OHSAS 18001 e da Norma Regulamentadora NR-10. 

Ao longo do Capítulo 4, além do Modelo Conceitual, é descrita a situação atual da 

gestão de segurança da Chesf. Esta descrição foi feita a partir de observações do autor deste 

trabalho e de informações oriundas da própria Empresa.  

No Capítulo 5, são apresentados os resultados esperados na Chesf com a implementação 

do modelo e as diretrizes proposta pelo autor deste trabalho, para que a Empresa selecione as 

mudanças, estruturais e procedimentais, que serão implementadas em seus processos de gestão 

de SST, bem como projete, implemente e avalie as mudanças que darão forma ao seu SGSST. 

6.2 Dificuldades e Limitações 

O tema SGSST ainda é um assunto novo e complexo e, portanto, este trabalho acabou 

apresentando algumas dificuldades e limitações. Como principal dificuldade, podemos 

apresentar a pouca referência bibliográfica nacional atualmente existente sobre o assunto. 

Já em termos de limitações do trabalho, podemos citar: 

• O fato de a metodologia proposta não ter sido aplicada em sua totalidade; 

• O baixo grau de detalhamento do referencial para seleção das mudanças, projeto, 

implementação e avaliação dos resultados. 
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6.3 Recomendações Para Trabalhos Futuros e Para a Chesf 

Considerando as limitações deste trabalho e a possibilidade de implementação do 

modelo proposto na Chesf, identificam-se possíveis trabalhos futuros e para a Empresa, dentre 

os quais se destacam: 

• A implementação do modelo e a avaliação dos resultados; 

• O estabelecimento de uma cultura de segurança efetiva na Empresa; 

• A integração dos sistemas de gestões atualmente existentes na Empresa, incluindo o 

SGSST; 

• A avaliação e a transposição de modelos de gestão de SST adotados em países que 

apresentem desempenhos destacadamente superiores na área; 

• A avaliação e a transposição de boas práticas, ou modelos adotados por empresa de 

outros setores industriais, em especial dos que apresentam igual ou superiores graus de 

riscos, como das indústrias petroquímicas, nucleares e de extração mineral. 

6.4 Considerações Finais 

Como agentes sociais, as empresas podem ter uma contribuição efetiva na redução de 

acidentes, mas se verifica uma ineficácia em função das mesmas adotarem modelos 

tradicionais de gestão de SST os quais têm como características: 

• Iniciativas que têm como centro o esforço para cumprir os requisitos legais mínimos; 

• Concepções de abordagens a partir de paradigmas reducionistas mecanicistas; 

• Gestão organizacional baseada em princípios tayloristas; 

• Atividades fundamentadas na necessidade de mudanças comportamentais do 

trabalhador, já que é, ao mesmo, quase sempre, atribuída a culpabilidade pela 

casualidade dos acidentes; 

• Atribuição de um caráter marginal à SST; 

• Presença de um estilo gerencial autocrático, que intimida e fragiliza a participação dos 

trabalhadores. 

Apesar de tudo, pôde-se verificar que há um grande espaço para realizar e implementar 

modificações significativas nos modelos de gestão de SST nas empresas dentro de uma nova 

visão, cujos conceitos de desenvolvimento sustentável e, especialmente, de responsabilidade 

social, sejam, de forma eficaz, aplicados e tornem-se os alicerces nas decisões estratégicas das 

organizações. 
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Um bom produto, somente, não consegue atender às necessidades dos clientes externos e 

internos. Ele tem que ser produzido em um bom ambiente de trabalho, que venha a possibilitar 

o crescimento do ser humano (trabalhador), respeitando-se a legislação e o meio ambiente, o 

que, conseqüentemente, possibilitará o progresso social (vizinhos e sociedade em geral). 

Visto tudo isso, pode-se afirmar que as empresas que fazem a avaliação de seu 

desempenho baseando-se, exclusivamente, em seus resultados financeiros, encontram-se fora 

do atual paradigma e, para elas, faz-se necessária uma reavaliação dos seus modelos de gestão. 

Atender às exigências legais não deve ser o único objetivo dos novos modelos de gestão. 

No entanto as exigências legais devem ser utilizadas como um dos instrumentos para instituir 

uma cultura de prevenção de acidentes do trabalho, a qual possa garantir a segurança e a 

integridade dos trabalhadores, o que provavelmente desencadeará um aumento na 

produtividade e uma melhoria na qualidade dos serviços.  

Observa-se, então, que os SGSST, em algumas empresas, ganham outra dimensão, por 

serem ferramentas gerenciais que vão auxiliar as organizações em seus modelos de SST e criar 

novos modelos mais compatíveis com o atual paradigma, apresentando características 

sistêmicas e trazendo uma melhoria constante no nível de desempenho em SST, por meio da 

redução dos impactos negativos do trabalho sobre os funcionários. 
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