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A redução da frequência de 

acidentes não garante a 

diminuição da incidência de 

acidentes de trabalho graves 

ou fatais. 

 

Logo, essa redução da 

frequência de acidentes não 

é garantia de redução de 

riscos tecnológicos maiores 



 



 

 A Tf é referente ao passado e não 

indica os riscos mais graves 

  A Tf pode ser manipulada 

 A ênfase é sempre sobre as 

contribuições individuais 
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O que mais ameaça 

a organização 

O que descreve a Tf 

Acidentes de 

trabalho 

relativamente 

benignos 

Acidentes 

maiores 

Acidentes 

fatais 

Probabilidade 

Gravidade 



 
• Da pirâmide de Bird • Ao diamante da prevenção 

Dispersão de recursos 

Foco dos recursos 

Morte 

Acidentes com afastamento 

Acidentes sem afastamento 

Incidentes sem ferimento 

Eventos de alto 

potencial de gravidade 

Varias mortes 

Uma morte 

Ferimentos com sequelas 

Ferimentos moderados 

Ferimentos leves 

Sem ferimento 



 
 Uma abordagem mais 

consensual 

 Que atua sobre os 

fundamentais da organização e 

da gestão 

 Uma evolução da cultura de 

segurança 

 Que pode levar a uma redução 

de todos os acidentes 

 E contribuir à performance 

global 
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O que mais ameaça 

a organização 

O que descreve a Tf 

Acidentes de 

trabalho 

relativamente 

benignos 

Acidentes 

maiores 

Acidentes 

fatais 

Gravidade 

Probabilidade 
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Sistema de 

defesa em 

profundidade 

Concepção 
Manutenção 

evolução 

Diagnóstico 

Sinalização 

Análise 

Cenário com alto 

potencial de 

gravidade 
Situação 

com alto 

potencial de 

gravidade 
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Contribuição 

Individual 

 

Contribuição 

da organização 

 

Contribuição 

Individual 

 

Contribuição 

da organização 

 

Gravidade real  

ou potencial 

Evento de baixa  

gravidade potencial 

Evento grave  

ou de alto potencial 



 



 

Contexto suposto 

Resultado visado 

Condução 

prescrita 

Resultado obtido 

Contexto real 

Atividade real 
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EM QUE MUNDO VIVEMOS? 



 

 Acidentes pouco numerosos com gravíssimas consequências 

 Instância de controle internacional: o poder está nos reguladores 

 Grande número de barreiras técnicas e de procedimentos. 

Investimentos consideráveis em segurança 

 Nenhuma exposição voluntária ao risco. Parada do sistema se 

todas as condições não estiverem atendidas 

 Formação baseada em procedimentos 

 Improvisação proibida 



 

 Acidentalidade elevada apesar de uma preocupação real com a 

segurança 

 A exposição ao risco faz parte do trabalho, num ambiente em 

mudança constante e às vezes imprevisível 

 As regras existem, mas são poucas. Formalismo extremo 

eliminaria a atividade.  

 A segurança repousa sobre a experiência dos líderes e sobre sua 

capacidade de tomar decisões pertinentes rapidamente: o poder é 

dos especialistas.  

 Cultura da façanha, da aventura, do talento 

 



 

 Não se busca voluntariamente os riscos, mas é necessário 

gerir variações importantes de condições sem parar a 

produção.  

 Importante trabalho de antecipação e criação de barreiras. 

Mas a necessidade de iniciativas de detecção e recuperação 

pelas equipes (não apenas indivíduos). Inteligência Coletiva.  

 Forte regulação coletiva dos comportamentos individuais 



 
 Não podemos trocar de 

mundo à nossa 

vontade. 

 Dentro de um "mundo", 

pode-se progredir. 
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 O que é o comportamento? 

 

 

 

 

 

 

O comportamento  

é a parte observável da atividade 
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A maior parte da atividade não é 

observável (percepção, 

representações, decisões, 

emoções…) 

Os Fatores Humanos se interessam pelo que facilita ou 

dificulta uma atividade humana eficiente e segura 



 

Page 

20 



 
 Comportamentos de conformidade à regra 

 Uso de EPI 

 Respeito aos procedimentos… 

 

 

 Comportamentos proativos 

 Iniciativas formais 

− Relatar situações perigosas 

− Fazer sugestões para melhorar a segurança ... 

  Iniciativas informais 

− Estar atento aos colegas, aos novatos 

− Vigilância compartilhada ... 

− Consultar o colega competente, discutir as situações entre profissionais 

Quanto mais comportamentos proativos forem desenvolvidos, 
maior a conformidade (e não o contrário) 
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Os fatores humanos se interessam pelo que facilita ou 

dificulta a atividade humana eficiente e segura 

© FHOS 

Fatores Humanos 
e Organizacionais 

(FHO) 
Comportamentos Efeitos 

Organização 
 

e Gestão 

Coletivos 
de 

trabalho 

Situação 
de 

trabalho 

Indivíduo 

Atividade 
 

±Conformidade/regras 
 

± Proatividade 

Resultados 
produção 
qualidade 

Resultados 
segurança 
industrial 



 



 
Busca de causas centradas sobre a 
performance do operador 

“ele deveria ter feito outra coisa”  » 

 

 

Busca das causas centradas sobre as 
condições de trabalho do operador 
 

« O que explica que?  » 

 

 Você solicitou o 

cancelamento da 

operação 

 

 Anular Continuar 

ABERTO 

Erro técnico 

Erro do operador? Erro latente 

« O erro humano é uma consequência e não uma causa » (James Reason) 



 

09/10/2018 

9 de outubro 

10  de setembro 
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A gestão : 
Arbitragens e 

decisões  
re-atualizadas 



 
 Missões a realizar 

 Um ambiente mais ou menos estável e previsível 

 Processos mais ou menos difíceis de dominar 

 Instalações mais ou menos centralizadas 

 Clientes mais ou menos cativos 

 Empregados mais ou menos substituíveis 

 Financiadores mais ou menos a longo prazo 

 Um ambiente político mais ou menos constrangedor 

 Autoridades de supervisão mais ou menos presentes 
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 Ela corre outros riscos além dos 

acidentes 

 A cultura de segurança reflete a 

influência que a cultura 

organizacional exerce sobre as 

maneiras de fazer e as maneiras de 

pensar que afetam a segurança  

 Qual o lugar da segurança nas 

arbitragens e decisões em todos os 

níveis, no dia a dia?  

 Não podemos entender a cultura de 

segurança sem entender as outras 

dimensões da cultura organizacional 
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A cultura de segurança é um conjunto de maneiras de fazer as coisas 

e maneiras de pensar amplamente compartilhadas pelos atores de 

uma organização sobre o controle dos riscos mais importantes 

relacionados às suas atividades. 
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Performance em segurança 

Segurança 
técnica 

Sistema de 
gestão da 

segurança - 
SMS 

Fatores 
humanos e 

organizacionais 

Cultura de segurança 
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