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Atualmente têm-se inúmeras ferramentas que atuam na minimização 

destes riscos, porém o sucesso das mesmas não depende somente da 

empresa, mas sim da aceitação e aplicação por parte do trabalhador. 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma ferramenta de gestão 

denominada Check-List de Segurança Operacional - (CSO), capaz de 

auxiliar os trabalhadores na identificação dos riscos ocupacionais, em 

uma indústria do ramo de siderurgia, no setor especifico de uma 

oficina de cilindros, visando desenvolver o senso crítico do 

trabalhador com relação aos riscos, bem como, despertar e 

conscientizar os mesmos a aplicarem as melhores medidas de 

eliminação ou atenuação dos mesmos. A metodologia foi um estudo de 

caso dentro de um setor específico de uma grande empresa no sul do 

Brasil. Observou-se a partir dos resultados, um aumento expressivo 

nos levantamentos realizados pela empresa de relatos das condições 

inseguras e atos inseguros no período após a implantação da 

ferramenta. Esses resultados apontam que o instrumento pode ser 

eficaz na redução de acidentes, pois o aumento no número de registros 

demonstra que o Check-List pode ser utilizado como um guia no 

reconhecimento dos riscos contidos no ambiente de trabalho e desta 

forma atender o objetivo da ferramenta que contempla o 

desenvolvimento do senso crítico do trabalhador com relação aos 

riscos, bem como, despertar e conscientizar os mesmos a aplicarem as 

melhores medidas de eliminação ou atenuação destes riscos. Com base 

nos dados levantados ao longo deste trabalho, foi possível verificar um 

excelente resultado na identificação dos atos e condições inseguras a 

partir da implantação da ferramenta denominada pela Empresa como 

Check-List de Segurança Operacional- CSO. 
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1. Introdução 

A indústria siderúrgica é responsável pelo emprego de grande número de funcionários diretos 

e indiretos, onde diversos trabalhadores estão expostos a riscos de saúde e segurança. Neste 

cenário, observa-se a falta da eficácia de ferramentas de gerenciamento que possibilitem a 

conscientização dos trabalhadores e que controlem o índice de acidentalidade. 

Atualmente têm-se inúmeras ferramentas que atuam na minimização destes riscos, porém o 

sucesso das mesmas não depende somente da empresa, mas sim da aceitação e aplicação por 

parte do trabalhador.  Neste contexto, a cultura de segurança nas organizações torna-se de 

suma importância para o desenvolvimento e sucesso no gerenciamento da segurança, uma vez 

que a mesma é motivada pelas percepções, valores e padrão de comportamento dos indivíduos 

(CAMPOS, 2012 apud REASON 2006). 

Desta forma, este artigo tem como objetivo apresentar uma ferramenta de gestão denominada 

Check-List de Segurança Operacional – (CSO), capaz de auxiliar os trabalhadores na 

identificação dos riscos ocupacionais, em uma indústria do ramo de siderurgia, no setor 

especifico de uma oficina de cilindros, visando desenvolver o senso crítico do trabalhador 

com relação aos riscos, bem como, despertar e conscientizar os mesmos a aplicarem as 

melhores medidas de eliminação ou atenuação dos mesmos. Pretende-se ainda realizar uma 

avaliação quanto à eficácia desta ferramenta.  

Após a análise do anuário estatístico de acidentes disponibilizado pelo Ministério da 

Previdência Social em janeiro de 2015, observou-se que destacando o CNAE 2599 -3 da 

indústria siderúrgica em questão, no ano de 2011, 2012 e 2013, ocorreram respectivamente 

4.058, 4.068, 3.760 acidentes nas atividades de produção de metais específicos. Assim, torna-

se importante à implementação de ferramentas de gerenciamento de segurança do trabalho 

neste setor, a fim de prevenir e informar sobre os riscos e perigos dessa atividade 

(BRASIL,2015a). 

Destaca-se que para a diminuição do índice de acidentes é imprescindível o reconhecimento e 

a sinalização das condições inseguras e atos inseguros presentes no ambiente de trabalho por 

parte dos trabalhadores. Assim, se faz necessária à aplicação de ferramentas capazes de 

despertar o senso crítico quanto aos riscos.  
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2. Referencias Bibliográficas 

2.1 Acidentes 

Conforme pontuam Serta et al. (2013), a norma OSHA 18001:2007- Norma internacional para 

implantação de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde, trás a definição de acidente como: 

“Um acidente é um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade”. E define incidente 

como “Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença (independente da 

gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido”. 

Assim, nota-se a importância de ferramentas de gestão de segurança, a fim de minimizar o 

número de incidentes dentro do ambiente de trabalho, através da eliminação de atos inseguros 

e condições inseguras. 

2.1.1 Ferramentas para controle de acidentes no trabalho 

Para exemplificar a importância do reconhecimento e necessidade de identificação e redução 

dos incidentes, Frank Bird criou uma ferramenta utilizada na área de Saúde e Segurança do 

Trabalho, denominada Pirâmide de Frank Bird. Para a elaboração da mesma, foram utilizados 

dados coletados de quase dois milhões de acidentes, de 297 empresas de diferentes 

segmentos, onde foram envolvidos aproximadamente 1.750.000 empregados e mais de 3 

bilhões de homens-hora trabalhadas.  Abaixo segue a figura 01 ilustrando o resultado do 

estudo de frequência de acidentes, proposto por Frank Bird. 

Figura 1 - Pirâmide de Frank Bird 

 

Fonte: Adaptada de Pontes (2007). 

Analisando-se a figura 1, tem-se que a pirâmide foi elaborada seguindo o princípio de que 

estatisticamente, há uma distribuição natural dos acidentes de acordo com sua gravidade, 
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danos físicos e materiais que podem causar impacto na organização. Foi seguida a lógica de 

que um evento de um acidente sério é, necessariamente, antecedido de dez acidentes menores 

que, por sua vez, foram antecedidos de trinta acidentes com perda de propriedade, os quais 

foram antecedidos de seiscentos quase acidentes, causados por condições inseguras e/ou 

comportamentos inseguros (FERRARI, 2005). O objetivo desta ferramenta é a redução dos 

incidentes para que não sejam criadas condições favoráveis para a ocorrência de acidentes 

menores e fatais. 

Outra ferramenta muito utilizada com o objetivo de reduzir os acidentes de trabalho é a 

pirâmide de Heinrich. Segundo Pontes (2008 apud HEINRICH, 1959), o modelo de causa foi 

desenvolvido em 1931, após Herbert William Heinrich e Roland P. Blake verificarem que a 

reparação do dano não é suficiente para prevenir as ocorrências não desejadas. Para isso são 

necessárias ações capazes de assegurar a prevenção dos riscos e consequentemente a 

prevenção dos acidentes. Na elaboração foram avaliados cerca de 5.000 casos de empresas, os 

resultados obtidos indicam que os acidentes com ou sem lesões ocorrem devido a três fatores: 

personalidade do empregado, existência de condições inseguras no ambiente de trabalho e aos 

atos inseguros praticados. Ainda segundo o autor, as medidas preventivas devem contemplar 

o controle dos três fatores e a precaução se dá por meio do reconhecimento das causas na 

investigação dos acidentes. 

As proporções entre os acidentes com lesões incapacitantes e não incapacitantes e os que não 

apresentam lesões, que foram obtidos a partir dos estudos de Heinrich, estão apresentas na 

figura 2: 

Figura 2 - Pirâmide de Heinrich (1931) 

 

Fonte: PONTES (2007) 

Analisando-se a figura 2, observa-se que a Pirâmide de Heinrich mostra que para um acidente 

com lesões incapacitantes ocorrem 29 acidentes com lesões incapacitantes e 300 acidentes 

sem lesão. Para que não ocorram os eventos com dano, se faz necessário o controle dos atos 

inseguros e as condições inseguras no ambiente de trabalho, uma vez que os mesmos são 
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fatores contribuintes e possuem um alto potencial de se transformarem em acidentes com 

perigo de lesão (PONTES, 2008). 

Heinrich apresenta também a teoria da visão multicausal mais conhecida como a teoria do 

Dominó. Esta teoria aborda a ideia de que os acidentes apresentam mais de uma causa, com 

base nesta abordagem uma sequencia cronológica que contempla cinco passos para a 

ocorrência de um acidente (PONTES, 2008 apud HEINRICH, 1959).  

Figura 3 - Teoria do Dominó 

 

Fonte: Adaptada de Pontes (2008 apud HEINRICH, 1959). 

Avaliando-se a sequencia cronológica apresentada na figura 3, observa-se que basta remover 

uma peça do dominó para que ocorra a interrupção do ciclo e consequentemente a redução de 

ocorrências de acidente.  

2.1.2 Cultura de segurança nas empresas 

Para Melo (2001), a cultura de segurança deveria ser muito mais do que usar equipamentos de 

proteção coletiva e de uso individual, desligamento das fontes de energia perigosa, avaliar os 

riscos contidos nos equipamentos e manter a área de trabalho em limpa e organizada. A 

segurança deveria ser uma regra, ou seja, um valor que os empregados desempenhariam em 

todos os cargos independentemente das exigências, das responsabilidades e situações. 

Conforme figura 4, Mello (2001 apud GELLER 1994),cita três domínios fundamentais para a 

cultura de segurança, sendo estes: 1) fatores ambientais em que se incluem equipamentos, 

ferramentas, layout e temperatura; 2) fatores pessoais tais como: atitudes, crenças e traços de 

personalidade; 3) fatores comportamentais, ou seja, práticas de segurança e de risco no 

trabalho, onde se vai além das obrigações para garantir a segurança de outra pessoa . Os três 

itens apontados são os pilares para a minimização dos riscos no ambiente de trabalho, e 

segundo o autor se resumem numa única palavra: Cultura.   
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Figura 4 - Fatores Responsáveis pela saúde ocupacional e segurança. 

 

Fonte: Mello (2001 apud GELLER 1994). 

2.1.3 Maturidade da Cultura de Segurança 

Segundo Campos (2012 apud MEARNS; WHITAKER; FLIN, 2003), estudos evidenciam que 

uma cultura de segurança bem estabelecida é fundamental para o sucesso e o bom 

desempenho do Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho, pois é na existência de uma 

cultura de segurança que as atitudes e o comportamento dos indivíduos relativo à segurança se 

desenvolvem.  

Conforme a figura 5, a Curva de Bradley, desenvolvida pela empresa Dupont, é uma 

ferramenta que auxilia e simplifica o trabalho no entendimento das mudanças de atitude e 

ação que devem ocorrer ao longo do tempo para desenvolver uma cultura de segurança 

madura nas empresas, através da conscientização e pró atividade dos trabalhadores. 

Figura 5 - Evolução Cultural: Curva de Bradley 
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Fonte: Dupont (2013) 

3.  Metodologia 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, inicialmente foi elaborado um Check-List das 

condições de trabalho, visando desenvolver o senso crítico dos trabalhadores na identificação 

dos riscos contidos no ambiente de trabalho.  

Por se tratar de uma lista de verificações, o Check-List foi elaborado para ser utilizado como 

guia no reconhecimento das situações inseguras.  

Com base nos objetivos citados, foram utilizados como modelo para a elaboração desta 

ferramenta os conceitos extraídos da Pirâmide de Bird,  dos modelos de Heinrich (pirâmide e 

dominó), dos conceitos dos três fatores que fundamentam a cultura de segurança criada por 

Geller, bem como, o modelo da Curva de Bradley criado pela empresa Dupont.  

O referido estudo foi realizado em uma Empresa que atua no ramo de siderurgia localizada no 

sul do país. Esta empresa possui aproximadamente 785 empregados próprios e 200 

terceirizados. De acordo com o quadro 1 da Norma Regulamentadora nº 04 - Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho –SESMT , a mesma 

classifica-se com o grau de risco 3, com o código CNAE 2599-3 (BRASIL,2014b). 

Com o grau de risco e o número de funcionários é possível obter por meio do quadro II ainda 

nesta Norma Regulamentadora a composição do SESMT. Através do quando II observa-se 
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que é necessário 3 técnicos de segurança em tempo integral, 1 engenheiro de segurança em 

tempo parcial e 1 médico do trabalho em tempo parcial. 

O quadro de profissionais legalmente habilitados em segurança do trabalho que atuam na 

empresa em questão, atende o dimensionamento do SESMT, conforme a NR-04, sendo 

composto por 4 Técnicos de Segurança do Trabalho; 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho 

em período integral e 1 médico do trabalho no período de três horas diárias de segunda a sexta 

feira.  

4. Resultados e Discussões 

No presente capítulo será descrito a ferramenta de gestão de segurança desenvolvida, visando 

eliminar os atos e as condições inseguras a partir da analise das condições do ambiente de 

trabalho. 

Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos após a aplicação destas ferramentas de 

gerenciamento de segurança na empresa. 

 

4.1 Check- List de Segurança Operacional (CSO) 

O Check-List operacional foi dividido em quatro itens de verificação: Ferramentas e 

Equipamentos; Ambiente; Procedimentos e Treinamento e Fator Pessoal. Vale ressaltar que 

esta é uma ferramenta macro de observação de segurança, podendo cada setor adequá-lo as 

suas características, retirando e/ou acrescentando novas observações, bem como adaptar a 

periodicidade das verificações. O Check-List segue no anexo 1 , ilustrado conforme 

apresentação na empresa para utilização.  

Segue abaixo especificações do Check-List. 

4.1.1 Descrição das atividade 

Este campo do formulário traz uma listagem padrão com várias observações de segurança 

relacionadas aos Fatores Externos (Ferramentas e Equipamentos, Ambiente, Padronização e 

Treinamento) e Fatores Internos (Fator Humano) que devem ser marcadas com “x” nos 

campos OK ou ÑOK (não ok), caso ofereçam risco para o operador. 

Foram estabelecidos critérios para o preenchimento das anomalias encontradas, onde as 

observações dos Fatores Externos marcados como não ok, devem ser registradas no Sistema 
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de Relato de Anomalias, para que possam ser tratadas e corrigidas pelo gestor responsável 

pela área. 

O Sistema de Relato de Anomalia destina-se ao registro e tratamento de anomalias 

identificadas por toda a força de trabalho. O registro pode ser feito por meio digital e/ou 

manual. Cada funcionário deverá ter seu acesso liberado para registro no sistema corporativo, 

ou receber em meio físico de forma a registrar todas as anomalias identificadas, seja na sua 

própria área de trabalho ou não. No relato da anomalia o trabalhador deve classificar a 

ocorrência e preencher no campo Tipo de Anomalia com as opções: ato inseguro, condição 

insegura, quase acidente e acidente. 

Já as observações do Fator Interno marcado como não ok, devem ser repassadas ao líder, pois 

se trata da conduta do trabalhador quanto aos atos inseguro, devendo os mesmos ser 

abordados de forma imediata, pelos profissionais legalmente habilitados a fim de 

treinamentos, e instruções necessárias. 

 

 

 

4.1.1.1 Fatores externos 

Os principais fatores externos quanto a ferramentas e equipamentos são: 

a) As proteções estão nos seus devidos lugares? (protege: ponto agarramento, 

prensamento, projeção); 

b) Os dispositivos de bloqueios estão adequados? (permitem encaixe, sem deformação, 

suficientes); 

c) As Instalações estão adequadas? (sem: risco queda, choque, superfície cortante/quente, 

falta dispositivo de bloqueio); 

d) As ferramentas e equipamentos estão adequados? (sem improviso, desgaste, rebarbas e 

garantem proteção); 

e) As manutenções estão adequadas? (garantem a segurança operacional, sem falha ou 

falta de Manutenção); 

f) Não há funcionamento anormal dos equipamentos e ferramentas 
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Os principais fatores externos quanto ao ambiente são: 

a) Ambiente Operacional adequado? (não há ruído excessivo; iluminação está adequada; 

ergonomicamente adequado); 

b) Organização está ok? (equipamento e local de trabalho e organizado, limpo, saudável); 

c) Operação realizada em posição segura, espaço físico adequado e fácil acesso?                                                                                                            

(sem perigo de queda, ser atingido); 

d) Sinalização é adequada? (placas legíveis em português, identificação, cores 

adequadas); 

e) As rotas de fuga, Macas e Kit Emergência estão ok? (luz e portas de emergência ok, 

extintores e hidrantes ok/desobstruídos); 

f) Não existem vazamentos no setor? (sem vazamento de óleo, emulsão, soluções 

químicas); 

g) Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são adequados para a atividade? (estão 

em condições de uso e de acordo com a Matriz EPI´s x Atividade); 

h) Conhece as placas dos produtos químicos?  Sabe onde está o chuveiro lava olhos do 

seu setor? (existem placas "Perigo" produto químico, chuveiros estão ok, FISPQ 

disponível); 

Itens importantes a serem avaliados pelos lideres:  

a) Não existem ocorrências de Atos Evaporativos? (não ajustam EPI´s, mudam de 

posição, rearranjo/ param o trabalho); 

b) Aparência física e vestuários adequados? (sem cortes/arranhões, sem cabelos 

compridos / roupas soltas ou rasgadas, adornos);  

Os principais fatores externos quanto a padronização e treinamento são: 

a) Procedimento é adequado? (é fácil de entender/executar e conduz a bons resultados); 

b) Foi treinado na atividade? (treinamentos nos procedimentos são suficientes); 

c) Possui conhecimento/experiência para executar a atividade?  

A seguir relaciona-se alguns itens importantes a serem avaliados pelos líderes:  
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a) O procedimento está sendo cumprido? (compreendem, possuem habilidade e sentem 

necessidade de cumprir padrão, condições de trabalho adequadas, procedimento difícil 

de errar e equipamento de fácil operação); 

b)  Existem procedimentos para a atividade? (atividades críticas de segurança); 

c) Foram treinados nas atividades? (treinamento nos procedimentos e documentos de 

segurança suficientes); 

d) Possuem conhecimento/experiência para executar a atividade? 

e) Preenchem corretamente o Check-List Operador e registram no Sistema de Relato de 

Anomalias? (todos os campos preenchidos corretamente e os itens ÑOK relatados); 

f)  Participam das reuniões de segurança (Reunião Relâmpago)  

g) Conhecem o PRE (Plano de Resposta Emergência) e o PA (Ponto de Agrupamento) do 

setor? 

h) Participam de Ginástica Laboral e trabalham conforme laudo ergonômico?  

 

 

4.1.1.2 Fator Interno  

Os principais fatores internos quanto ao fator humano são: 

a) Condição Pessoal ok? (não há Problemas pessoais/familiares/saúde, sintomas) 

b) Reconhecimento da Situação ok? (consegue ver e ouvir bem no local de trabalho); 

c) Pensamento Integrado ok? (compreende a atividade corretamente, não tem dúvidas, 

sem necessidade pular parte da atividade); 

d) Atos Emocionais ok? (não está confuso, irritado/chateado, cansado, consegue prestar 

atenção); 

e) Funções de Tomar Ações ok? (fez consciente, sem pressa / preocupação, postura 

ergonômica adequada, força suficiente);  

 

4.1.2 Metodologia para utilização do check-list 
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O Check-List foi fixado em um quadro confeccionado em aço com identificação na parte 

superior “Segurança Diária do Local de Trabalho”. Neste quadro também foi inserida uma 

tabela para o preenchimento das anomalias conforme figura 6. 

Figura 6 – Tabela para registro de Anormalidades de Segurança 

 

FONTE: a autora(2013) 

No intuito de facilitar a execução das atividades de forma segura, no mesmo quadro foi 

disponibilizada uma Matriz de EPI x Atividade, esta especifica para cada setor, onde são 

relacionadas às atividades a serem executadas com o tipo de EPI que o trabalhador deve 

utilizar. 

Para a elaboração da Matriz de EPI, optou-se pela utilização de imagens para facilitar o 

reconhecimento dos equipamentos de proteção de acordo com sua atividade. E por fim, foi 

fixado no quadro um suporte contendo informações gerais referentes à segurança como: uma 

lista com os procedimentos específicos a atividade do setor, um procedimento para auxilio na 

classificação das anomalias (condição insegura, ato inseguro, quase acidente e acidente 

impessoal), bem como procedimento para registro de anomalias no Sistema. Na figura 7 é 

possível verificar o quadro finalizado. 

Figura 7 - Quadro finalizado 
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Fonte: a autora (2013) 

No primeiro dia do mês de julho de 2013, os quadros foram entregues as áreas e deu-se inicio 

na utilização da ferramenta. Para este trabalho foi utilizado como modelo de verificação de 

eficácia um setor especifico denominado Oficina de Cilindros. Este setor é responsável pela 

manutenção dos cilindros utilizados no processo de beneficiamento do aço. O quadro efetivo 

é composto por 13 trabalhadores divididos em: 9 operadores, 2 técnicos 1 mecânico e 1 

supervisor. 

A partir da data de implantação deu-se inicio a avaliação de eficácia da ferramenta, conforme 

será apresentado posteriormente. 

 

 

 

Figura 8 – Posição do quadro na área e seu preenchimento 
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Fonte: a autora (2013) 

4.3 Avaliações da ferramenta de gerenciamento de segurança – Check-list 

O período de avaliação da eficácia da ferramenta foi a partir da data de implantação 

01/07/2013 a 01/12/2013. Para uma visão mais ampla dos resultados, foram realizadas 

comparações dos relatos no sistema do setor Oficina de Cilindros nos anos de 2011, 2012 e 

2013. Para uma análise mais especifica da ferramenta de gestão de segurança foram avaliados 

os dados por períodos, primeiramente de janeiro a junho e em seguida de julho a dezembro de 

cada ano. 

4.3.1 Análise no primeiro semestre-2011 

 No ano de 2011, no período de janeiro a junho foram registradas 13 ocorrências, sendo 2 atos 

inseguros, 10 condições inseguras e 1 quase acidente conforme quadro 1 e  Figura 9. 

Quadro 01 - Relatos do ano de 2011, período de janeiro a junho 

 

Fonte: a autora (2013) 
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Figura 9 - Registro de Anomalias do ano de 2011, período de janeiro a junho 

 

Fonte: a autora (2013) 

4.3.2 Análise no segundo semestre-2011 

No período de julho a dezembro foram registradas 13 anomalias no total, sendo: 1 ato 

inseguro, 11 condições inseguras e 1 quase acidente, conforme quadro 2 e Figura 10. 

Quadro 02 - Relatos do ano de 2011, período de julho a dezembro. 

 

FONTE: a autora (2013) 

Figura 10 - Registro de Anomalias do ano de 2011, período de julho a dezembro. 
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Fonte: a autora (2013) 

4.3.3 Análise no primeiro semestre-2012 

Para o ano de 2012 foram registrados no período de janeiro a junho um total de 9 anomalias, 

sendo 4 atos inseguros e 5 condições inseguras, conforme quadro 3 e Figura 11. 

Quadro 03 - Relatos do ano de 2012, período de janeiro a junho 

 

Fonte: a autora (2013) 

Figura 11- Registro de Anomalias do ano de 2012, período de janeiro a junho. 

 

Fonte: a autora (2013) 

4.3.4 Análise no segundo semestre-2012 

No período de julho a dezembro foram registradas um total de 14 anomalias, sendo 8 atos 

inseguros e  6 condições inseguras, conforme quadro 4 e Figura 12. 

Quadro 04 - Relatos do ano de 2012, período de julho a dezembro 
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Fonte: a autora (2013) 

 

Figura 12 - Registro de Anomalias do ano de 2012, período de julho a dezembro 

 

Fonte: a autora (2013) 

4.3.5 Análise no primeiro semestre-2013 

Por fim, no ano de 2013 foram registrados no período de janeiro a junho um total de 8 

anomalias, sendo 3 atos inseguros e 5 condições inseguras, conforme quadro 5 e Figura 13. 

Quadro 05 - Relatos do ano de 2013, período de janeiro a junho 

 

Fonte: a autora (2013) 

Figura 13 - Registro de Anomalias do ano de 2013, período de janeiro a junho. 
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Fonte: a autora (2013) 

 

4.3.6 Análise no segundo semestre-2013 

Após avaliação dos períodos anteriores, serão apresentados os resultados obtidos no período 

de julho a dezembro, onde ocorreu a implantação da ferramenta. O total de anomalias 

registradas neste período foi de 28, sendo 7 atos inseguros e 21 condições inseguras, 

conforme quadro 6 e Figura 14. 

Quadro 06 - Relatos do ano de 2013, período de julho a dezembro. 

 

Fonte: a autora (2013) 

Figura 14 - Registro de Anomalias do ano de 2013, período de julho a dezembro. 
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Fonte: a autora (2013) 

4.3.7 Análise do índice de riscos 

Avaliando todos os resultados mostrados através do levantamento das anomalias ao longo dos 

três anos, tem-se a Figura 15. 

Figura 15 - Registro de Anomalias dos anos de 2011, 2012 e 2013 período de janeiro a junho. 

:  

Fonte: a autora (2013) 

Analisando-se os dados obtidos nos levantamentos de relatos de anomalias, observa-se que no 

período de julho a dezembro de 2013 onde a ferramenta foi implantada, um aumento 

significativo no número de relatos de condição insegura. Não foram utilizados nesta 

comparação os dados de quase acidente, pois os dois registros ocorreram somente no ano de 

2011.  

5. Conclusão 
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Com base nos dados levantados ao longo deste trabalho, é possível verificar um bom 

resultado na identificação dos atos e condições inseguras a partir da implantação da 

ferramenta denominada pela Empresa como Check-List de Segurança Operacional– CSO.  

Observou-se a partir da análise dos resultados, um aumento expressivo nos levantamentos 

realizados pela empresa de relatos das condições inseguras e atos inseguros no período após a 

implantação da ferramenta. Esses resultados apontam que o instrumento pode ser eficaz na 

redução de acidentes, pois o aumento no número de registros demonstra que o Check-List 

pode ser utilizado como um guia no reconhecimento dos riscos contidos no ambiente de 

trabalho e desta forma atender o objetivo da ferramenta que contempla o desenvolvimento do 

senso crítico do trabalhador com relação aos riscos, bem como, despertar e conscientizar os 

mesmos a aplicarem as melhores medidas de eliminação ou atenuação destes riscos.  

Cabe ressaltar que os modelos utilizados como base para a elaboração desta ferramenta como: 

pirâmide de Bird, Pirâmide e Dominó de Heinrich, os Fatores de Cultura de Geller e a Curva 

de Bradley da Dupont, contribuíram em todas as etapas de desenvolvimento deste trabalho.  

Acredita-se que na excelência da aplicação destas ferramentas em todos os setores da 

empresa, tendo em vista que os trabalhadores apresentaram uma evolução positiva no senso 

crítico de percepção e identificação dos riscos. Desta forma a pirâmide terá sua base reduzida 

e as taxas de acidente poderão chegar à zero. Para isso deverão ser tomadas medidas por parte 

da liderança, objetivando reconhecer as falhas operacionais, afim de, alcançar a 

interdependência conforme a curva de Bradley. 

Observa-se que grande parte de acidentes com ou sem lesões, possuem como causa básica ou 

causa raiz o não conhecimento do risco a que o acidentado estava exposto e a falta de atos e 

controles na produção, e destaca-se que problemas em equipamentos e ferramentas, não 

cumprimento de procedimentos e atos inseguros são considerados apenas como causas 

imediatas de acidente, ou seja, atitudes que transgridem algo preestabelecido. 

Sendo assim, o Check-List em questão possibilitou a eliminação da causa básica de acidentes, 

tendo como principio a conscientização dos trabalhadores e a integração destes trabalhadores 

nos sistemas de gestão de segurança, evitando assim comportamentos que prejudiquem a 

segurança no trabalho. 
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