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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta Tese investiga, de modo prospectivo, modelos de arranjos institucionais para 

adoção no Brasil de mudanças no sistema nacional de segurança e saúde ocupacional na 

direção dos modelos de sistema de gestão. 

 Este capítulo apresenta uma contextualização sobre o tema da pesquisa, contendo 

relevância e a metodologia adotada no trabalho. Finalmente apresenta-se  a organização do 

trabalho e o desenvolvimento dos capítulos. 

1.1 Contextualização 

Acidentes do trabalho são fenômenos socialmente determinados, indicativos da 

intensa exploração a que é submetida grande parte dos trabalhadores. Constituem 

importante problema a ser enfrentado por todos: governo, empresários e trabalhadores. 

Além de causar prejuízo às forças produtivas, os acidentes geram despesas tais como 

pagamentos de benefícios previdenciários.  

Segundo a legislação previdenciária brasileira, acidente do trabalho é o que ocorre 

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause morte, ou perda, ou redução (permanente ou temporária) da 

capacidade para o trabalho. São também considerados acidentes do trabalho os que 

ocorrem no trajeto da residência para o trabalho e vice-versa. 
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O ambiente de trabalho seguro, obtido pela adoção de medidas que neutralizam ou 

eliminam os riscos associados às atividades de trabalho é capaz de possibilitar o aumento 

de produtividade e promover o bem estar dos trabalhadores, além de proporcionar uma 

melhor condição de valor num mercado competitivo, que tem procurado, seletivamente, 

parceiro que mostrem qualidade e eficiência na gestão da  segurança e saúde no trabalho. 

 

Conforme estatísticas oficiais os números de acidentes de trabalho registrados no 

Brasil começaram a ser publicadas pela Previdência Social a partir de 1970. Segundo a 

reportagem Perfil de Acidentes (Anuário, 2006) apresentada na Tabela 1.1, esses números 

eram muito elevados. Então, na tentativa de reduzir esse índice de acidentes,  o governo 

brasileiro publicou as normas regulamentares de segurança e medicina do trabalho e criou 

uma legislação específica sobre a formação de profissionais especializados, como 

engenheiros, médicos e técnicos de segurança do trabalho. Entretanto, apesar de haver uma 

substancial melhora com a atuação desses profissionais e a aplicação das normas 

regulamentares,  observa-se que nos últimos anos os acidentes tem aumentado,  conforme 

revela a tabela 1.1, isto é, cerca 492 mil acidentes do trabalho foram registrados no INSS 

durante o ano de 2005. Comparado com o ano anterior, o número de acidentes de trabalho 

registrados aumentou 5,6%. Os acidentes típicos representaram 80,10% do total de 

acidentes, os de trajeto 13,71% e as doenças do trabalho 6,19%.   

            No Brasil a partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, a proteção ao trabalhador 

ganhou novo impulso no campo político e legislativo com a criação do Ministério de 

Trabalho, Indústria e Comercio (Dec. nº 19.443). Posteriormente, em 1934, era assinada a 

lei dos acidentes do trabalho (Dec. nº 24.637), prevendo proteção e indenização para 

alguns tipos de acidentes profissionais. Porém, o grande avanço para a segurança e saúde 

do trabalhador ocorreu com a promulgação do Decreto-Lei n.o 5.452, em 1943, a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que instituiu mudanças na área segurança do 

trabalho. 

            Mas foi nos anos 1970 que se firmou um marco legal amplo sobre segurança e 

saúde no trabalho. Este marco legal foi criado com a lei 6514 de 22/12/1977 que alterou o 

Capitulo V do Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho, a portaria nº 

3.214 (de 8/7/1978), aprovando, conforme art. 200 da CLT, as Normas Regulamentadoras 

(NR´s) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e a Portaria No. 3067 de 12/04/1988, 

aprovando as NR’s urbanas e rurais, respectivamente. 
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 O surgimento das NR´s parece ter tido o efeito de conter o aumento de acidentes no 

Brasil nos anos 1970 e na seqüência as NR´s e o modelo institucional existente levou a 

uma redução significativa dos acidentes de trabalho no Brasil (Tabela 1.1). 

Tabela 1.1 Acidentes do trabalho ocorridos, por motivo, no Brasil - 1970/2005 

Anos Total Típico % Trajeto % Doença % 

1970 1.220.111 1.199.672 98,32 14.50 1,19 5.937 0,49 

1971 1.330.523 1.308.335 98,33 18.138 1,36 4.050 0,31 

1972 1.504.723 1.479.318 98,31 23.389 1,55 2.016 0,14 

1973 1.632.696 1.602.517 98,15 28.395 1,74 1.784 0,11 

1974 1.796.761 1.756.649 97,76 38.273 2,13 1.839 0,11 

1975 1.916.187 1.869.689 97,57 44.307 2,31 2.191 0,12 

1976 1.743.825 1.692.883 97,08 48.394 2,77 2.598 0,15 

1977 1.614.750 1.562.957 96,79 48.780 3,02 3.013 0,19 

1978 1.551.461 1.497.934 96,55 48.511 3,12 5.016 0,33 

1979 1.444.627 1.388.525 96,12 52.279 3,62 3.823 0,26 

1980 1.464.211 1.404.531 95,92 55.967 3,82 3.713 0,26 

1981 1.270.465 1.215.539 95,67 51.722 4,07 3.204 0,26 

1982 1.178.472 1.117.832 94,85 57.874 4,91 2.766 0,24 

1983 1.003.115 943.110 94,02 56.989 5,68 3.016 0,30 

1984 961.575 901.238 93,72 57.054 5,93 3.233 0,35 

1985 1.077.861 1.010.340 93,73 63.515 5,89 4.006 0,38 

1986 1.207.859 1.129.152 93,48 72.693 6,02 6.014 0,50 

1987 1.137.124 1.065.912 93,74 64.830 5,70 6.382 0,56 

1988 991.581 926.354 93,42 60.202 6,07 5.025 0,51 

1989 888.443 825.081 92,87 58.524 6,58 4.838 0,55 

1990 693.572 632.012 91,12 56.343 8,12 5.217 0,76 

1991 632.322 579.362 91,62 46.679 7,38 6.281 1,00 

1992 532.514 490.916 92,19 33.299 6,26 8.299 1,55 

1993 412.293 374.167 90,75 22.709 5,50 15.417 3,75 

1994 388.304 350.210 90,19 22.824 5,87 15.270 3,94 

1995 424.137 374.700 88,34 28.719 6,77 20.646 4,89 

1996 395.455 325.870 82,40 34.696 8,77 34.889 8,83 

1997 421.343 347.482 82,47 37.213 8,83 36.648 8,70 

1998 414.341 347.738 83,92 36.114 8,71 30.489 7,37 

1999 387.820 326.404 84,16 37.513 9,67 23.903 6,17 

2000 363.868 304.963 83,81 39.300 10,80 19.605 5,39 

2001 340.251 282.965 83,16 38.799 11,40 18.487 5,44 

2002 393.071 323.879 82,39 46.881 11,92 22.311 5,69 

2003 399.077 325.577 81,58 49.642 12,43 23.858 5,99 

2004 465.700 375.171 80,56 60.335 12,95 30.194 6,49 

2005 491.711 393.921 80,10 67.456 13,71 30.334 6,19 

Fonte:DATAPREV, CAT(2005) 
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 Todavia, o mesmo não aconteceu com a saúde ocupacional e nos a partir de meados 

dos anos 1990 esse sistema parece ter atingido um limite em sua capacidade de reduzir os 

acidentes de trabalho.            

 Internacionalmente, nos anos 1980 a OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration), o órgão de governo nos Estados Unidos responsável pela regulação e 

fiscalização da segurança e saúde ocupacional no país implementou uma iniciativa baseada 

em sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional (SGSSO) denominada VPP – 

Voluntary Protection Program. Os resultados de desempenho de segurança e saúde 

ocupacional (SSO) das empresas que aderiram ao VPP foram 50% melhores das que não 

aderiram, sugerindo que o modelo de SGSSO parece ser superior ao do tradicional 

esquema de legislação e controle via fiscalização (OSHA, 1982). 

Por seu turno, o sucesso da ISO 9000 e na seqüência o surgimento da ISO 14001 de 

sistema de gestão de riscos ambientais, mais próximo ao contexto da segurança e saúde 

ocupacional, levou a surgimento de várias iniciativas de modelos de SGSSO no mundo, 

tais como o modelo do BSI (British Standards Institution) OHSAS 18001 lançado 

inicialmente em 1999 e em sua segunda versão em 2007, o da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) ILO/OSH 2001, lançado em 2001, o da ANSI/AIHA Z-10 

lançado em 2005, e do CSA (Canadian Standards ) Z 1000 lançado em 2006.  

            Esses modelos de sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional tiveram 

como precursor da norma britânica BS 8800 (BSI,1996), que apontava uma diretriz para 

SGSSO em várias possibilidades. 

            Nesse contexto internacional e em particular com o surgimento de um modelo 

proposto pela OIT, o Brasil assinou em 24 de outubro de 2005 o termo de declaração de 

intenções entre o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e a Organização Internacional 

do Trabalho – OIT,  visando  desenvolver ações com vistas a promover as diretrizes da 

OIT sobre sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho. 

           Todavia, a adoção de uma perspectiva de um sistema nacional baseado em sistema 

de gestão, como sugerido pela OIT, tem várias possibilidades e deve ser pensado em 

termos de cada contexto nacional. Nesta perspectiva, este trabalho tenta contribuir em 

avançar esta discussão e apontar cenários para mudanças. 
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1.2 Objetivo    

 Investigar prospectivamente modelos de arranjos institucionais para adoção, no 

Brasil, de mudanças no sistema nacional de segurança e saúde ocupacional na direção do 

conceito de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. 

1.3 Relevância 

Este trabalho torna-se relevante em função de se ter um parecer sobre o ponto de 

vista de profissionais diretamente ligados a área da segurança e saúde ocupacional, ou seja, 

Auditores-Fiscais do MTE, Engenheiros de Segurança do Trabalho e dos professores 

universitários do curso de especialização em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho em relação  à adoção, no Brasil, de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 

Ocupacional, propiciando assim, a identificação dos principais fatores de mudanças 

necessários à gerência de segurança e saúde do trabalhador com vistas à implementação  

dos modelos  de gestão apresentados nesta pesquisa. 

         Após assinatura de declaração de intenções celebradas entre o MTE e a OIT, visando 

desenvolver, no Brasil, ações com vistas a promover as diretrizes da OIT sobre Sistema de 

Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, as informações resultantes da pesquisa servirá 

como termômetro a respeito do grau de dificuldade de adoção desse ou de outros modelos 

de sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional.          

1.4 Organização da Tese 

 Além desta Introdução, esta Tese está organizada em outros quatro capítulos.   

O capítulo dois apresenta os principais modelos de sistema de gestão de segurança 

e saúde ocupacional, como o modelo brasileiro das normas regulamentares e uma 

abordagem dos modelos internacionais selecionados, no caso o OSHA/VPP dos EUA; 

Também será apresentado o esquema ISO para sistema de gestão e os modelos de sistema 

de gestão de segurança e saúde ocupacional OHSAS 18001, OIT (2001) e o Z -10(2006) 

além do esquema dos modelos propostos para a análise. 

No capítulo três é descrita a metodologia da pesquisa, apresentando o tipo do 

estudo, a escolha dos sujeitos pesquisados, os instrumentos de coletas de dados e os 

métodos e critérios de análise de dados. 
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O capítulo quatro apresenta os resultados e discussão da pesquisa de campo, ou 

seja: o resultado da pesquisa aplicada mediante questionários, o universo da pesquisa, a 

validação da pesquisa, o perfil dos respondentes, análise sobre viabilidade da adoção dos 

modelos propostos, análise sobre as mudanças necessárias e os efeitos para os Auditores-

Fiscais. 

O capítulo cinco traz as conclusões e recomendações gerais  onde são abordados os 

principais resultados, as  limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros 

relacionados com sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional.   
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Capítulo 2          

Os Modelos de Sistema de Gestão 

de Segurança e Saúde 

Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 Neste capítulo é feita uma apresentação dos modelos de sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional, abordando, em especial, o modelo brasileiro das Normas 

Regulamentares, as abordagens dos modelos internacionais: OSHA/VPP nos Estados 

Unidos, os modelos OHSAS 18001:1999, OIT:2001 e ANSI/AIHA Z10:2006, bem como 

os cenários decorrentes para implementação de um esquema baseado em SGSSO. 

2.1 O Modelo Brasileiro das Normas Regulamentadoras 

           Assim como outras nações do mundo, o Brasil tem buscado desenvolver algumas 

estratégias no sentido de diminuir o elevado índice de acidentes do trabalho. Porém, o 

avanço concreto, nesse sentido, ocorreu com a nova redação da Lei nº 6.514, de 22 de 

dezembro de 1977 do Capítulo V  do título II da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 em maio de 1943 e posteriormente através da 

Portaria Ministerial nº 3.214 em 08 de junho de 1978,  que aprovou as Normas 

Regulamentadoras – NR – relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 

           Atualmente existem 32 Normas Regulamentadoras (NR-1 a NR-32) que são de 

observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT. Além disso, as disposições contidas nessas Normas aplicam-se também aos 
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trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que lhes tomem o serviço e aos sindicatos 

representativos das respectivas categorias profissionais.  

           O órgão de âmbito nacional competente para coordenar, orientar, controlar e 

supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive 

a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CANPAT, o Programa de 

Alimentação do Trabalhador - PAT e ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos 

legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho em todo o território 

nacional é a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST).  

           Visando uma maior descentralização e ao mesmo tempo uma ação mais direta no 

controle, orientação e fiscalização das atividades relacionadas com a segurança e medicina 

do trabalho existem as Delegacias Regionais do Trabalho – DRT’s, que é um órgão 

vinculado a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, com as seguintes competências: 

• Adotar medidas necessárias a fiel observância dos preceitos legais e regulamentares 

sobre   segurança e medicina do trabalho; 

• Impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos  preceitos legais e 

regulamentares  sobre segurança e medicina do trabalho;  

• Embargar obra, interditar estabelecimentos, setor de serviço, canteiro de obra, 

frente de  trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos; 

• Notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou neutralização de  

            insalubridade; 

•    Atender os requisitos judiciais para realização de perícias sobre  segurança e 

   medicina do trabalho nas localidades onde não houver médico do trabalho ou   

   engenheiro de segurança  do trabalho registrado no MTE.  

           Uma vez regulamentadas as normas sobre segurança e medicina do trabalho cabe ao 

empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e elaborar ordens de serviço 

sobre segurança e medicina do trabalho objetivando prevenir atos inseguros no 

desempenho do trabalho, divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam 

conhecer, conscientizar os empregados de que serão passíveis de punição  em caso de 

descumprimento das ordens expedidas, determinar os procedimentos que deverão  ser 

adotados em caso de acidentes do trabalho  e doenças profissionais bem como medida para 

eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de trabalho. Ainda, 

segundo a NR-1, é tarefa cabível  ao empregador informar aos trabalhadores os riscos 
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profissionais e os meios para prevenir tais riscos, como também os resultados das 

avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. 

           Por outro lado, cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo 

empregador.      

           A Figura 2.1 apresenta o modelo existente no Brasil decorrente da CLT, NR´s e 

papéis definidos para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O MTE atua através da 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho conjuntamente com as Diretorias Regionais 

do Trabalho atuam diretamente nas empresas através dos Auditores-Fiscais que, dentre 

outras atribuições, exercem a fiscalização às empresas verificando o cumprimento das 

NR’s – ou caso contrário aplicando penalidades – notificações e multas – quando houver 

infração.  

           

Figura 2.1Esquema de Segurança e Saúde Ocupacional das NR’s (BRASIL, 1978) 

 

       As Normas Regulamentadoras – NR’s – aprovadas pelo Ministério do Trabalho por 

intermédio da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, previstas no capítulo V, da 

Consolidação das Lei do Trabalho – CLT, totalizam 37 (trinta e sete)  NR´s, sendo 32 

(trinta e duas) as NR’s do trabalho urbano e 05 (cinco) as NR’s do trabalho rural 

       A NR-01 – Disposições Gerais - Estabelece o campo de aplicação de todas as Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho do Trabalho Urbano, bem como 
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os direitos e obrigações do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores no tocante a 

este tema específico. 

       A NR-02 – Inspeção Prévia – Estabelece as situações em que as empresas deverão 

solicitar ao MTE a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos, bem como a 

forma de sua realização. 

       A NR-03 – Embargo e Interdição – Estabelece as situações em que as empresas se 

sujeitam a sofrer paralisação de seus serviços, máquinas ou equipamentos, bem como os 

procedimentos a serem observados, pela fiscalização trabalhista, na adoção de tais medidas 

punitivas no tocante à Segurança e a Medicina do Trabalho. .  

       A NR-04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) – Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, que 

possuam empregados regidos pela CLT, de organizarem e manterem em funcionamento, 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 

SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho. 

       A NR-05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – Estabelece a 

obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em 

funcionamento, por estabelecimento, uma comissão constituída exclusivamente por 

empregados com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, através da apresentação de 

sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as condições de trabalho, 

eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.  

       A NR-06 – EPI – Equipamento de Proteção Individual – Estabelece e define os tipos 

de EPI's a que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as 

condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores, bem como os requisitos de comercialização, fabricação e importação. 

       A NR-07 – PCMSO – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e 

preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores expostos aos agentes físicos, 

químicos e biológicos definidos pela NR-09 (PPRA).  
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       NR-08 – Edificações – Dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos que devem ser 

observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham.   

       NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) – Estabelece a 

obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle 

da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais 

       NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade – Estabelece as condições mínimas 

exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, 

em suas diversas etapas, incluindo elaboração de projetos, execução, operação, 

manutenção, reforma e ampliação, assim como a segurança de usuários e de terceiros, em 

quaisquer das fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, 

observando-se, para tanto, as normas técnicas oficiais vigentes e, na falta destas, as normas 

técnicas internacionais.  

       NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais – 

Estabelece os requisitos de segurança, a serem observados nos locais de trabalho, no que se 

refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de 

forma mecânica, quanto manual, de modo a evitar acidentes de trabalho. 

       A NR-12 – Máquinas e Equipamentos – Estabelece as medidas prevencionista de 

segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção de 

máquinas e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho. 

       A NR-13 – Caldeiras e Vasos sob Pressão – Estabelece todos os requisitos técnicos e 

legais relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, de 

modo a prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho. 

       A NR-14 – Fornos – Estabelece as recomendações técnicas legais pertinentes à 

construção, operação e manutenção de fornos industriais, nos ambientes de trabalho. 

       A NR-15 – Atividades e Operações Insalubres – Descreve as atividades, operações e 

agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo, assim, as situações que, 

quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, ensejam a 
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caracterização do exercício insalubre, e também os meios de proteger os trabalhadores de 

tais exposições nocivas à sua saúde e o adicional devido para cada caso. 

       A NR-16 – Atividades e Operações Perigosas – Estabelece as atividades e as 

operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações 

prevencionista correspondentes e o adicional devido. Especificamente em atividades com 

explosivos e combustíveis com baixo ponto de inflamação. 

       A NR-17 – Ergonomia – Estabelece parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

       A NR-18 – Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento de 

organização, que objetivem a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na 

industria da construção civil.  

       A NR-19 – Explosivos - Estabelece as disposições regulamentadoras acerca do 

depósito, manuseio e transporte de explosivos, objetivando a proteção da saúde e 

integridade física dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho. 

       A NR-20 – Líquidos Combustíveis Inflamáveis – Estabelece as disposições 

regulamentares acerca do armazenamento, manuseio e transporte de líquidos combustíveis 

e inflamáveis, objetivando a proteção da saúde e a integridade física dos trabalhadores em 

seus ambientes de trabalho. 

       A NR-21 – Trabalho a Céu Aberto – Estabelece medidas preventivas relacionadas à 

prevenção de acidentes nas atividades a céu aberto, tais como, minas ao ar livre e 

pedreiras. 

       A NR-22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração – Estabelece métodos e 

procedimentos, nos locais de trabalho métodos de segurança a serem observados pelas 

empresas que desenvolvam trabalhos subterrâneos de modo a proporcionar a seus 

empregados satisfatórias condições de segurança e saúde no trabalho de mineração. 

       A NR-23 – Proteção contra Incêndios – Estabelece as medidas de proteção contra 

incêndio que devem dispor os locais de trabalho, visando à prevenção da saúde e da 

integridade física dos trabalhadores. 
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       A NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho – Estabelece 

os preceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de trabalho, 

especialmente no que se refere a: banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e 

água potável, visando à higiene dos locais de trabalho e a proteção à saúde dos 

trabalhadores. 

       A NR-25 – Resíduos Industriais – Estabelece as medidas preventivas a serem 

observadas, pelas empresas, no destino final a ser dado aos resíduos industriais resultantes 

dos ambientes de trabalho de modo a proteger a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores. 

       A NR-26 – Sinalização de Segurança – Estabelece a padronização das cores a serem 

utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, visando à prevenção 

da saúde e da integridade física dos trabalhadores. 

       A NR-27 – Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério 

do Trabalho – Estabelece os requisitos para o registro profissional  para o exercício da 

função de técnico de segurança do trabalho. 

       A NR-28 – Fiscalização e Penalidades – Estabelece os procedimentos a serem 

adotados pela fiscalização trabalhista de Segurança e Medicina do Trabalho, tanto no que 

diz respeito à concessão de prazos às empresas para no que diz respeito à concessão de 

prazos às empresas para a correção das irregularidades técnicas, como também, no que 

concerne ao procedimento de autuação por infração às Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Medicina do Trabalho.  

       A NR-29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – Estabelece como objetivo 

regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiro 

socorros a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde 

aos trabalhadores portuários. 

       A NR-30 – Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário -  Estabelece os requisitos 

mínimos de segurança no trabalho aquaviário e tem como objetivo a proteção obrigatória 

contra acidentes e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores  

aquaviário. 

 A NR-31 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura -  Estabelece os 

preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar 
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compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, 

silvicultura, exploração florestal e aqüicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do 

trabalho. 

 A NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde – Estabelece as 

diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de 

promoção e assistência à saúde em geral. 

2.2 Estados Unidos – OSHA e o Voluntary Protection Program (VPP) 

 O congresso americano dirigido pelo Senador Harrison A. Williams Jr. e o 

representante William  A. Steiger,  aprovaram a  Lei de  Segurança  e   Saúde   

Ocupacional  de 1970 (OSH) com a finalidade de “assegurar na medida do possível a todos 

trabalhadores do país condições de trabalho seguras e saudáveis  e preservar nossos 

recursos humanos.” O projeto lei aprovado e sancionado pelo então Presidente Richard M. 

Nixon em 29 de dezembro de 1970, estabeleceu a OSHA – Occupational Safety and 

Health Administration como a única responsável pela proteção do trabalhador em matéria 

de segurança e saúde ocupacional. 

         A OSHA utiliza basicamente três estratégicas para auxiliar empregadores e 

empregados que desejam reduzir as lesões, doenças e mortes no exercício do trabalho. 

 - A aplicação sólida, justa e eficaz. 

 - A extensão, a educação e a ajuda na conformidade. 

 - As associações e outros programas cooperativos. 

          Tomando por base essa estratégia, a OSHA possui uma série de programas e 

atividades que fomentam a segurança e a saúde no local de trabalho, uma vez que  quando 

os trabalhadores estão ilesos e com saúde os gastos com seguros e indenizações  

trabalhistas são menores, ocorrem menos despesas  médicas com internações de 

acidentados, etc. Ocorre também os benefícios indiretos como um maior rendimento e uma 

melhoria na produtividade e uma economia pelo fato de não ser necessário capacitar novos 

trabalhadores e não necessitar trabalhar em regime de horas extras por causa de acidentes 

do trabalho.  

Objetivos da OSHA: 



 15

•  Incentivar  empregadores e empregados a reduzir os riscos no ambiente do 

trabalho e a  implementar novos sistemas de gestão de segurança e saúde no 

trabalho e a melhorar os sistemas já existente; 

• Desenvolver normas obrigatórias de segurança e saúde ocupacional e  aplicar 

através de inspeções no local de trabalho colaborando com o empregador à 

aplicação das mesmas  sob pena de advertência ou penalidades mais severas; 

• Estabelecer as responsabilidades e os direitos dos empregadores e dos empregados 

objetivando melhores condiçõescondiçessabilidades e os direitos dos empregadores 

e dos empregados 

objetivando15151515151515151515151515151515151515151515151515151515

1515151515151515151515151515151515151515 segurança e saúde ocupacional;  

• Proporcionar ambientes de trabalho seguros e saudáveis mediante acordo com 

associações e programas cooperativos; 

• Apoiar o desenvolvimento de novas formas de solucionar os riscos presentes no 

ambiente de trabalho; 

• Manter um sistema de informação e registro para monitorar as lesões e doenças 

associadas ao trabalho; 

• Estabelecer programas de formação visando aumentar a perícia do pessoal de 

segurança e saúde ocupacional; 

• Oferecer ajuda técnica para conformidade bem como para formação e educação de 

empregadores  que desejam reduzir os acidentes e lesões dos trabalhadores; 

• Colaborar com os estados que dirigem seus próprios programas de segurança e 

saúde ocupacional. 

          Em 1982 como parte de uma tentativa relacionada a um enfoque de gestão de 

segurança e saúde ocupacional a OHSA criou o Programa de Proteção Voluntário 

(Voluntary Protection Program - VPP) para reconhecer os locais de trabalhos que 

executam  sistemas exemplar para controlar a segurança e a saúde dos trabalhadores.  

          Usando um conjunto de critérios flexíveis, o processo VPP ressalta que a direção da 

organização é a principal responsável para com a segurança e a saúde do trabalhador, a 

identificação e controle ou eliminação dos riscos ambientais assim como pela participação 

ativa dos colaboradores em sua própria proteção. 
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 O VPP inclui cinco elementos a serem considerados como parte de um sistema de 

gestão: 

• Desempenho de SSO – medido em taxas de acidentes e doenças ocupacionais 

comparados à média do setor em que se situa a empresa. O objetivo final do 

VPP, assim, é o desempenho de SSO. 

• Lideração da Administração e Envolvimento dos Empregados – o VPP exige o 

comprometimento do principal dirigente da unidade da empresa considerada, e 

efetiva participação dos trabalhadores em atividades e tomada de decisão 

relativa a SSO. 

• Análise do Local de Trabalho – o VPP requer a análise dos agentes de risco que 

identifique e documente os agentes de risco definidos nas regulamentações da 

OSHA, auto-inspeções trimestrais de todo o local de trabalho, e investigação de 

acidentes, e análise de dados estatísticos de acidentes e doenças, 

principalmente. 

• Prevenção e Controle de Agentes de Risco – o VPP prioriza a eliminação ou 

controle dos agentes de risco por soluções de engenharia e em último caso pelo 

uso equipamentos de proteção individual. A empresa deve ter capacidade de 

rastrear as ações de prevenção e controle, e também estabelecer serviços 

médicos básicos próximos e treinamento em primeiros socorros, dentre outras 

ações. 

• Treinamento em Segurança e Saúde – o VPP requer que a empresa treine o 

corpo gerencial e supervisores em SSO e seus papéis de liderança, treine todos 

os trabalhadores nos aspectos de SSO do local de trabalho, possua métodos de 

avaliar o treinamento e documente seus resultados. 

          O VPP aposta na cooperação significativa e na confiança entre as parcerias. As 

empresas que optarem por adotar o programa VPP em seu ambiente de trabalho deverá 

assumir um compromisso com a proteção a segurança e saúde do trabalhador, ou seja, 

devem colocar em prática um sistema eficaz de gestão de segurança e saúde, além de todos 

os padrões relevantes aos critérios estabelecidos pela OSHA. 

            A verificação na conformidade de tais requisitos por parte da OSHA inclui uma 

revisão da aplicação dos critérios de segurança e saúde no local de trabalho. Essa revisão é 
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realizada por uma equipe de peritos em segurança e saúde ocupacional vinculados a 

OSHA.  

           Após a inspeção e aprovação vem o reconhecimento público do sistema exemplar 

de gestão de segurança e saúde ocupacional, então a empresa será qualificado  em um dos 

três programas:  Estrela, Mérito e Demonstração. 

• Estrela – É concedido às empresas que possuem em sistema eficaz de 

gestão de segurança e saúde ocupacional e que tem conseguido baixar os 

índices de lesões e doenças do trabalho abaixo da  média nacional. 

• Mérito – É concedido às empresas que possuem o potencial e assumem o 

compromisso em atingir a qualidade “Estrela” dentro de três anos. 

• Demonstração – É concedido para os locais de trabalho que possuem um 

bom sistema de segurança e saúde ocupacional no padrão “Estrela” que 

pretendem testar alternativas às exigências atuais da elegibilidade e 

desempenho da “Estrela”. 

          Periodicamente os auditores da OSHA fazem uma reavaliação dos participantes do 

programa VPP. Nas empresas que possuem o título de Estrela a visita ao local de trabalho 

ocorre entre 2,5 a 5 anos, para os detentores do título de Mérito de 18 a 24 meses e para as 

que possuem títulos de Demonstração o período é de 12 a 18 meses. 

           

Figura 2.2 Modelo Instituicional dos EUA – OSHA 

 É importante ressaltar que as empresas que possuam seus programas VPP em plena 

atividade, estarão isentas de inspeções rotineiras programadas pela  OSHA  uma vez que as 
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violações dos padrões que possam acontecer no local de trabalho serão prontamente 

corrigidas e registradas. Porém é necessário que todos os participantes do programa 

apresentem anualmente às agencias regionais da OSHA relatórios das ações desenvolvida 

no que se refere segurança e saúde do trabalhador.  

2.3 O Esquema ISO para Sistema de Gestão 

 A ISO é uma organização internacional de normas técnicas sem fins lucrativos que 

reúne organizações nacionais do mesmo tipo. A ISO está organizada conforme a figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Estrutura da ISO 

 O esquema geral da ISO é de uma entidade nacional de credenciamento 

(acreditação) que tem a função de registrar profissionais e organizações auditoras 

geralmente. A Tabela 2.1 ilustra essas entidades em alguns países do mundo. 
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Tabela 2.1 Entidades de Credencimento em países selecionados (ISO, 2007) 

País Entidade de Credenciamento Descrição 

Austrália Joint Accreditation System of Australia 
and New Zealand (JAS-ANZ) 

Entidade não governamental sem fins 
lucrativos, designada pelo governo 
para atuar como órgão de acreditação. 

Alemanha Trägergemeinschaft für Akkreditierung 
GmbH (TGA) 

Associação Alemã para Acreditação 

Entidade privada (Ltda) que responde 
pelo processo de Acreditação nacional 

Reino Unido UKAS - United Kingdom Accreditation 
Service 

 

Empresa privada sem fins lucrativos, 
operando com designação do governo. 

França Comité français d'accréditation 
(COFRAC) 

Entidade sem fins lucrativos regida por 
Lei (1901). 

Portugal Instituto Português de Acreditação, I.P. 
(IPAC) 

Entidade governamental criado pelo 
Decreto-Lei 125/2004 

Estados Unidos ANSI-ASQ National Accreditation Board  Organismo criado por parceria entre a 
entidade de normas dos EUA ANSI 
(privada, sem fins lucrativos) e uma 
sociedade profissional – ASQ 
(American Society for Quality. 

Brasil INMETRO Autarquia do Governo Federal 

Argentina Organismo Argentino de Acreditación Entidade privada sem fins lucrativos 
atuando por meio do Decreto 1474/94. 

  

 No caso do Brasil  o esquema da ISO se dá com a atuação da ABNT em 

normalização, e do INMETRO em credenciamento de profissionais e organizações de 

certificação, como se vê na Figura 2.4. 

ISO

ABNT INMETRO
Desenvolve as normas 
de sistema de gestão 
(ISO 9001) e auditoria 
(ISO 19011).

Usa Diretrizes ISO/IEC
para credencimento de 
organizações de 
certificação.

 

Figura 2.4Esquema Geral ISO no Brasil 
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                 O Brasil é membro da ISO, sendo representado pelo Comitê n.25 - Comitê da 

Qualidade da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

                A ABNT é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo 

conteúdo é de responsabilidade dos comitês brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de 

Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), 

formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, 

consumidores e outros (universidades, laboratórios e outros). 

               Além da ABNT, outro órgão que exerce papel fundamental na certificação ISO 

no Brasil é o  SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial, o qual é constituído por entidades públicas e privadas que exercem atividades 

relacionadas com metrologia, normalização e qualidade industrial e certificação de 

conformidade e tem como órgão político e normativo o CONMETRO - Conselho Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e, como órgão executivo central, o 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

             O INMETRO atua no SINMETRO de três formas diferentes, conforme mostra a 

figura 2.5. 

            A primeira delas é como órgão operador do Sistema, ou seja, o INMETRO faz o 

papel não só de Secretaria Executiva do CONMETRO, mas também de Secretaria 

Executiva de todos os Comitês Técnicos do CONMETRO. 

            A segunda forma de atuação do INMETRO no SINMETRO é como organismo 

fiscalizador. Nesta função, o INMETRO, além da área de metrologia legal, onde também 

está fortemente caracterizada uma ação fiscalizatória, o Instituto atua como órgão 

fiscalizador e verificador da qualidade dos produtos que são oferecidos aos consumidores. 

Utiliza, para isto, ensaios e interpretações de dados para a verificação da conformidade 

desses produtos, principalmente aos regulamentos técnicos federais. 
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INMETROINMETROINMETRO

Organismo OperadorOrganismo Operador
CONMETROCONMETRO
COMITÊSCOMITÊS

Organismo FiscalizadorOrganismo Fiscalizador
Metrologia LegalMetrologia Legal
Produtos e ServiçosProdutos e Serviços
IPEMIPEM

Organismo de CredenciamentoOrganismo de Credenciamento
OCCOCC
OICOIC
OTCOTC
RBLE/RBCRBLE/RBC  

Figura 2.5 Atuação do INMETRO no Sistema Brasileiro de Certificação 

            

 O trabalho de fiscalização e verificação do INMETRO para produtos e serviços 

certificados compulsoriamente é que vai dar o "feedback" à área da certificação 

compulsória para que ela possa efetuar a correção necessária, tanto no que se refere aos 

regulamentos técnicos propriamente ditos, como às normas correspondentes, quando 

houver, e ainda na capacitação técnica e na confiabilidade dos organismos certificadores, 

laboratórios e organismos de inspeção, os quais atuam no Sistema como credenciados.  

            É importante ressaltar que o INMETRO delega a atividade de fiscalização e 

verificação aos IPEM’s – Institutos Estaduais de Pesos e Medidas. 

            A terceira forma de atuação do INMETRO é como organismo credenciador. O 

INMETRO é o único organismo credenciador reconhecido no SINMETRO. 
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POLÍTICASPOLÍTICAS
 NACIONAIS NACIONAIS

GUIAS NACIONAIS EGUIAS NACIONAIS E
INTERNACIONAISINTERNACIONAIS

ASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOS

REGRAS EREGRAS E
PROCEDIMENTOSPROCEDIMENTOS

OCCOCC

SISTEMA DE CREDENCIAMENTOSISTEMA DE CREDENCIAMENTO

INMETROINMETRO
CRITÉRIOS DECRITÉRIOS DE

CREDENCIAMENTOSCREDENCIAMENTOS

LABLAB

OICOIC

OTCOTC

ABNT/ISO/IEC GUIA 25ABNT/ISO/IEC GUIA 25
ABNT/ISO/IEC GUIA 39ABNT/ISO/IEC GUIA 39

 

Figura 2.6 Sistema de Credencimento do INMETRO 

 

         Cabe aqui fazer um esclarecimento, pois, de um modo geral, existem algumas 

incompreensões a respeito do papel do organismo credenciador. O Brasil segue o exemplo 

dos sistemas mais modernos, onde somente um organismo credenciador por país ou 

economia é reconhecido e onde existe uma separação clara entre as atividades de 

certificação e de credenciamento. 

 

INMETROINMETROINMETRO

OCCOCCOCC

Sistemas de Gestão da QualidadeSistemas de Gestão da Qualidade

CERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃO

Sistemas de Gestão AmbientalSistemas de Gestão AmbientalSistemas de Gestão Ambiental

Produtos e ServiçosProdutos e ServiçosProdutos e Serviços

PessoalPessoalPessoal

CredenciamentoCredenciamento

CertificaçãoCertificação

 

Figura 2.7 INMETRO – Papel no Sistema de Certificação 
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            A Figura 2.8 resume o esquema geral ISO para qualidade (ISO 9000), auditoria da 

qualidade (ISO 19011) e credenciamento de auditores e organizações de certificação 

(ISO/IEC). 

INMETROINMETRO

ISOISO

ABNTABNT

ORGANISMOS DE 
CERTIFICAÇÃO

ORGANISMOS DE 
CERTIFICAÇÃO

ISO9001ISO9001

NBR
ISO9001

NBR
ISO9001

EMPRESASEMPRESAS

ISO/IECISO/IEC

AUDITORESAUDITORES ISO
9001

ISO
9001

NBR
ISO19011

NBR
ISO19011

ISO19011ISO19011

CONSULTORIACONSULTORIA

 

Figura 2.8 Esquema Geral ISO no Brasil (ISO 9000 e ISO 19011) 

2.4 OHSAS 18001 

       A OHSAS 18001 (Occupation Health and Safety Assessment Series 18001) foi 

desenvolvida por diversos organismos certificadores: Bureau Veritas Quality International 

(BVQI), Det Norske Veritas (DNV) British Standards Institution (BSI) Lloyds Register 

Quality Assurance e SGS Yarsley International Certification Services    e  entidades 

nacionais de normalização da Irlanda, Austrália, África do Sul, Espanha e Malásia. Essa 

norma foi oficialmente publicada pela BSI em 15 de abril de 1999 e utilizou como base 

para sua elaboração o guia  BS 8800 o que iria facilitar a sua compatibilidade com série 

ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade e com a série  ISO 14000 – Sistema de 

Gestão Ambiental. 

       De Cicco (1999), aponta os seguintes benefícios advindos da implantação de um 

sistema de gestão segundo a OHSAS 18001: 

- Assegurar aos clientes o comprometimento com uma gestão de segurança e saúde; 

- Manter boas relações com sindicatos e trabalhadores; 

- Obter seguros a custo razoáveis; 
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- Fortalecer a imagem da empresa junto ao mercado; 

- Reduzir  acidentes que impliquem em responsabilidade civil; 

- Facilitar  a obtenção de licenças e autorizações; 

- Compartilhar soluções de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; 

- Melhorar as relações entre a organização e os órgãos governamentais. 

       Segundo Almeida (2002), é importante destacar que o pré-requisito principal para o 

êxito obtido da implantação do sistema depende do envolvimento de todos os empregados, 

independente do nível e função que ocupem, em especial aos membros da alta 

administração. 

       A OHSAS 18001 é uma norma especifica para o sistema de gerenciamento de 

Segurança e Saúde Ocupacional e foi desenvolvida em resposta às necessidades de 

gerenciar suas obrigações de SSO de uma maneira mais eficiente. Nesse sentido, essa 

norma é aplicável a toda e qualquer organização que tenha como objetivo: estabelecer um 

sistema de gestão de SSO para eliminar ou minimizar riscos aos empregados e outra partes 

interessadas que possam estar expostas aos riscos associados as suas atividades; 

implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de SSO; assegurar-se 

de sua conformidade com a política de SSO definida; demonstrar sua conformidade a 

terceiros; buscar a certificação de seu sistema de gestão por uma organização externa e 

realizar uma auto avaliação de conformidade com a norma. 

       O modelo proposto pela norma OHSAS 18001 abrange as seguintes etapas: 

- Análise Crítica Inicial pela Administração; 

- Política de Segurança e Saúde Ocupacional; 

- Implementação e Operação; 

- Planejamento; 

- Monitoramento e Mensuração do Desempenho; 

- Auditoria e Análise Crítica pela Administração. 

       A gestão de segurança e saúde ocupacional, tal como a OHSAS 18001, apareceu da 

necessidade de  preencher uma lacuna existente dentro das organizações no sentido de 

favorecer uma interligação sistemática entre os programas exigidos pelas Normas 

Regulamentadoras (NR’s), tais como, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  (PCMSO), a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o Serviço Especializado em Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT), entre outros  e os programas corporativos particulares de  
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cada empresa. De forma que, tanto os programas particulares quanto os exigidos pela 

legislação, não sejam implementados de forma isolada, contando apenas com a 

participação de especialistas em segurança e saúde ocupacional e sem um verdadeiro 

sistema de gestão. 

2.5 O modelo da OIT – ILO/OSH-2001 

 A OIT definiu em 2001 uma orientação internacional para uma mudança no modo 

de tratar a segurança e saúde ocupacional nacional para uma perspectiva de sistema de 

gestão. A OIT elaborou assim seu modelo de SGSSO denominado ILO/OSH-2001 

Diretrizes sobre sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional (ILO, 2001).  A 

Figura 2.9 ilustra o esquema geral da estratégia da OIT para a implementação de SGSSO 

nos países. 

Diretrizes

Setorias sobre

SGSSO

SGSSO

nas

Organizações

Diretrizes OIT

sobre

SGSSO

Diretrizes

Nacionais de

SGSSO

 

Figura 2.9 Esquema Nacional da ILO/OSH-2001 

 Para a OIT, a necessidade de adoção do SGSSO resulta da consideração de que a 

legislação é essencial mas insuficiente em si mesma para lidar com as rápidas mudanças as 

condições  ambiente de trabalho, processos de trabalho e organização do trabalho 

decorrentes das mudanças tecnológicas e da pressão competitiva. Para a OIT, a legislação 

não consegue acompanhar o ritmo dessas mudanças e do surgimento de novos agentes de 

riscos e riscos. (ILO, 2001, Foreword). 

 Ainda, a OIT considera que já existe um reconhecimento por parte de governos, 

empregadores e trabalhadores do impacto positivo da introdução de SGSSO nas 

organizações.  
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 Para a OIT, o conceito de risco é dado por uma combinação da probabilidade de 

ocorrência de um evento que pode causar danos e a severidade da lesão ou dano à saúde 

das pessoas que pode ser causada por este evento. (ILO, 2001) 

 O modelo de SGSSO da OIT é similar ao da OHSAS no sentido de que ambos tem 

como referência básica a ISO 14001. A Figura 2.10 ilustra o modelo dos componentes do 

SGSSO da OIT (ILO, 2001). 

 Vários países do mundo vêm adotando nacionalmente o modelo da OIT desde 

2001, dentre eles Japão, Irlanda, Israel, Argentina. A França está estudando seu uso. O 

Brasil assinou com a OIT em 2005 um termo de intenção de adotar o modelo de SGSSO da 

OIT (BRASIL, 2005) 

 

Planejamento &

Implementação

Política

Organização
Ação para

Melhoria

Avaliação

Auditoria

 

Figura 2.10 Modelo dos SGSSO ILO/OSH-2001 (ILO, 2001) 

 A principal conseqüência desse modelo da OIT para o Brasil é a necessidade de 

mudar o esquema institucional atual. 
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2.6 ANSI/AIHA Z-10:2006 

 

O ASC (Accredited Standards Committee) Comitê Acreditado de Padrão Z10, 

aprovado através da AIHA com a ANSI em 1999, é formado por representantes da 

indústria, de sindicatos, do governo, das organizações profissionais e de participantes 

interessados pelo tema. Esse comitê, após análise dos padrões nacionais e internacionais, 

diretrizes e práticas nos âmbitos de sistemas de qualidade, ambientais e ocupacionais, 

desenvolveu uma norma compatível com os padrões internacionais de gestão de segurança 

e saúde ocupacional. 

Essa análise veio resultar, em 25 de julho de 2005,  na aprovação da norma 

ANSI/AIHA Z10:2005,  que é um padrão nacional de consenso para o sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional aplicável às organizações de todos os tamanhos e tipos. 

 

2.6.1 O Modelo do Sistema de Gestão 

Apresenta um modelo compatível com o padrão de sistema de gestão da qualidade e 

meio ambiente das séries ISO 9000 e ISO 14000, bem como com as abordagens das 

diretrizes do sistema de gestão da OIT e as demais utilizadas pelas organizações dos 

Estados Unidos. 

 A adoção  a este sistema é voluntário e foi elaborado para auxiliar as organizações a 

fomentar a melhoria contínua permitindo assim uma integração da gestão de segurança e 

saúde ocupacional com os demais sistemas inseridos na organização. Esse modelo fornece 

uma ferramenta padrão objetivando redizir os riscos de ferimentos, doenças e mortalidades 

ocupacionais, e pode ser aplicado em qualquer tipo de organização independente das 

atividades exercidas e suas dimensões físicas. 

 O padrão ANSI Z10 não apresenta procedimentos, instruções de trabalho ou qualque 

outro mecanismo de documentação detalhada para o sistema de gestão, o seu foco principal 

está direcionado para os níveis estratégicos da política e dos processos. 

Para gerenciamento das atividades programadas da segurança e da saúde ocupacional 

é utilizada o ciclo de Deming tendo ao centro o ciclo contínuo da melhoria de SGSSO, 

conforme mostra a Figura 2.11 
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Figura  2.11 Estrutura do Padrão ANSI Z10 

O modelo ANSI Z10 é composta pelos seguintes elementos: 

1 – Liderança da administração e participação dos empregados 

2 – Planejamento 

3 – Implementação e operação 

4 – Verificação e ação corretiva 

5 – Análise crítica da administração 

O ciclo do SGSSO envolve a fase inicial de planejamento e implementação do 

sistema de gestão seguido pelo processo para verificar o desempenho dessas atividades e 

fazer ações corretivas adequadas. A etapa seguinte envolve a análise crítica da 

administração para a sua conveniência, adequação e a eficácia da sua política para este 

padrão. 

A repetição desse ciclo resultará em melhorias contínuas para segurança e saúde  

ocupacional, tais como redução de perigos, riscos, incidentes, custos de indenização e 

tempo perdido. Além dos benefícios diretos de melhoria na segurança e na saúde do 

empregado, também produzirá resultados positivos do negócio, como a satisfação do 

empregado que levará ao aumento da produtividade e consequentemente  desempenho 

financeiro da organização. 

 O padrão é organizado em duas colunas para auxiliar a distinguir as exigências das 

práticas recomendadas e da informação explicativa. A coluna esquerda contém as 

exigências do padrão, isto é, quando a organização deseja estar em conformidade com o 
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padrão é esperado que tais exigências sejam cumpridas. Na coluna direita encontra-se 

declarações que são as partes não obrigatórias, fornecidas para descrever práticas 

recomendadas ou notas explicativas das exigências da coluna esquerda. Ao final encontra-

se os apêndices (anexos) que fornecem exemplos práticos aos usuários. 

Os anexos informativos servem de auxílio aos usuários do padrão, contêm descrições 

e exemplos de ferramentas, experiências e diretrizes que podem integrar no sistema de 

gestão da organização. Os anexos não devem ser interpretados como exigências adicionais 

ao padrão, são compostos por: 

Anexo A – Declaração da Política 

Anexo B – Responsabilidade e Autoridade 

Anexo C – Participação dos Empregados 

Anexo D – Análise Crítica Inicial/Contínua 

Anexo E – Avaliação e Priorização 

Anexo F – Objetivos/Plano de Implementação 

Anexo G – Hierarquia das Medidas de Controles 

Anexo H – Investigação de Incidente 

Anexo I – Auditoria 

Anexo J – Processos de Análise Crítica da Administração. 

 

2.7 Cenários decorrentes 

 Com base no que foi visto, são formulados quatro cenários iniciais para 

implementação de um esquema baseado em SGSSO: um cenário sem muita mudança do 

atual, um segundo cenário que faz uso do potencial da Fundacentro, um terceiro cenário 

que combina a Fundacentro com um esquema ISO de organizações de auditoria, e um 

quarto cenário puramente baseado no mercado, fazendo uso do potencial da ABNT como 

entidade de normalização.  

Cenário 1 - O Ministério do Trabalho e Emprego é o responsável pela definição da 

Política Nacional, as Diretrizes para Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, as Normas 
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para Sistema de Gestão de Segurança a ser adotado pelas empresas e os Requisitos 

específicos por setor/empresa.  

A adoção de Sistema de Gestão é obrigatória para todas empresas. Pequenas 

empresas têm versão simplificada de sistema de gestão.  

Empresas de consultoria e Engenheiros de Segurança das empresas realizam a 

implementação do Sistema de Gestão nas Empresas.  

Os Auditores-Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizam e autuam em caso 

de não cumprimento das normas e requisitos (não-conformidades).  

A Figura 2.12 ilustra esse cenário. 

 

Ministério do Trabalho e Emprego

Empresas

Auditores-Fiscais
do MTE
- Fiscalizam

Diretrizes,
Normas,
Requisitos

Consultorias

Engenheiros de Segurança  

Figura 2.11 Cenário 1 

  

Cenário 2. O Ministério do Trabalho e Emprego define a política nacional, as diretrizes 

e objetivos estratégicos (plurianuais).  

A Fundacentro torna-se responsável por implementar a política nacional definindo 

objetivos específicos, normas do sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. 

A adoção é voluntária pelas empresas.  

A Fundacentro provê orientação para implementação do programa voluntário. Auditores 

da Fundacentro auditam empresas.  
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Para as empresas que aderirem ao programa voluntário, a ação dos Auditores-Fiscais do 

Ministério do Trabalho e Emprego é realizada a partir dos relatórios de auditoria da 

Fundacentro, autuando as empresas apenas em casos de falha sistêmica.  

Para as empresas que não adotarem o Sistema de Gestão, a fiscalização continua a mesma 

da atual.  

A Figura 2.13 ilustra este cenário. 
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Figura 2.12 Cenário 2 

 

Cenário 3. O Ministério do Trabalho e Emprego define Política Nacional, Normas 

Gerais e Normas para Credenciamento de Organizações de Auditoria do Trabalho.  

A Fundacentro é responsável por definir normas e requisitos específicos de SGSSO, 

normas para Auditores e Auditoria, e credenciamento de auditores profissionais 

independentes.  

A adoção é voluntária pelas empresas.  

Organizações de Auditoria do Trabalho – empresas independentes, realizam pelo MTE 

as auditorias de certificação e acompanhamento das empresas que implementam SGSSO, 

usando auditores seus ou contratando auditores credenciados atuantes no mercado.  
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Todos auditores (independentes ou de OAT’s) devem ser credenciados pela 

Fundacentro.  

O MTE  divide a atuação de seu pessoal em três grupos: (1) formulação e acompanhamento 

de políticas nacionais de SSO/SGSSO, com envolvimento direto com a Fundacentro; (2) 

formulação, acompanhamento e credenciamento do sistema de Organizações de 

Auditoria do Trabalho ; (3) Auditores-Fiscais que realizam as auditorias/fiscalização a 

partir dos relatórios das OAT’s, no caso das empresas que adotam o sistema 

voluntariamente, e da mesma forma que a atual no caso das empresas que não adotam o 

sistema.  

A Figura 2.14 ilustra esse cenário. 
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Figura 2.13 Cenário 3 

 

Cenário 4. O Ministério do Trabalho e Emprego define a Política Nacional, Normas 

Gerais e Normas para Credenciamento de Organizações de Auditoria do Trabalho.  

A ABNT torna-se responsável por definir normas e requisitos específicos de SGSSO, 

normas para Auditores e Auditoria, e credenciamento de auditores profissionais atuantes 

no mercado. 
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Organizações de Auditoria do Trabalho – empresas independentes, realizam pelo 

Ministério do Trabalho as auditorias de certificação das empresas que implementam 

SGSSO, usando auditores seus ou contratados no mercado.  

Todos auditores (independentes ou de OAT’s) devem ser credenciados no MTE.  

O MTE divide a atuação de seu pessoal em três grupos: (1) formulação e acompanhamento 

de políticas nacionais de SSO/SGSSO, com envolvimento direto com a ABNT; (2) 

formulação, acompanhamento e credenciamento do sistema de Organizações de Auditoria 

do Trabalho; (3) Auditores-Fiscais que realizam as auditorias/fiscalização a partir dos 

relatórios das OAT’s, no caso das empresas que adotam o sistema voluntariamente, e da 

mesma forma que a atual no caso das empresas que não adotam o sistema.  

A Figura 2.15 ilustra esse cenário. 
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Figura 2.14 Cenário 4 
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 A Tabela 2.2 apresenta uma síntese dos cenários. 

 

 

Tabela 2.2 Síntese dos Cenários 

Cenário Papel do MTE Quem elabora normas Quem audita 

1 Total, similar ao atual. MTE MTE 

2 Traça políticas para a Fundacentro, mas 
continua a realizar papel fiscal direto 

Fundacentro MTE 

3 Traça políticas estratégicas, regulação 
de alto nível, normas para entidades de 
normalização, auditores e organizações 
de auditoria 

Fundacentro 
Organizações de 
Auditoria, auditores 
independentes 

4 Traça políticas estratégicas, regulação 
de alto nível, normas para entidades de 
normalização, auditores e organizações 
de auditoria 

ABNT 
Organizações de 
Auditoria, auditores 
independentes 

 

 O capítulo 3 a seguir apresenta a metodologia da pesquisa de campo, enquanto o 

capítulo 4 discute os resultados. 
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Capítulo 3 

Metodologia da Pesquisa de 

Campo 

 

  

 

 

 

            Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia  utilizada na pesquisa.                                                            

O capítulo apresenta inicialmente a tipologia da pesquisa, em seguida a escolha dos 

pesquisados e o método de análise. 

3.1 Tipologia da pesquisa 

  

            O estudo proposto neste trabalho é do tipo Survey, de cunho exploratório e 

descritivo. Segundo Gil (1999) esse tipo de pesquisa se caracteriza pela interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. A opção pelo método descritivo foi 

para, segundo o mesmo autor, analisar as características da população pesquisada através 

de técnicas padronizadas de coletas de dado, nesse caso o questionário. 

            Assim, pode-se afirmar que a tipologia escolhida é adequada para se alcançar os 

objetivos da pesquisa proposta, pois as pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores preocupados com a atuação 

prática, conforme comenta Gil (1999).  

             

3.2 A escolha dos pesquisados 

            Neste estudo, a população foi constituída intencionalmente de Auditores-Fiscais do 

Ministério do Trabalho e Emprego, engenheiros de segurança e professores universitários 

de curso de especialização em engenharia de segurança. Para efeitos de amostra para 

pesquisa de campo foi escolhido Auditores-Fiscais do Trabalho lotados na Diretoria 
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Regional do Trabalho em Teresina PI.  Cada Auditor-Fiscal do universo estatístico recebeu 

uma carta de apresentação juntamente com o questionário da pesquisa. Do universo 

pesquisado, 4 (quatro) Auditores-Fiscais,   responderam ao questionário, enquanto que 

cerca de 32 Auditores-Fiscais do trabalho alegaram não ter opinião formada sobre o 

assunto por não atuarem diretamente na fiscalização específica da segurança e saúde 

ocupacional.  Também concorreram para o universo da amostra um total de 17 

Engenheiros de Segurança e Medicina do Trabalho e professores universitários do curso de 

especialização em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.       

 A escolha dos pesquisados foi direcionada para a expertise e conhecimento dos 

mesmos sobre segurança do trabalho e o marco institucional existente.   

3.3 Instrumento de coleta de dados 

           O instrumento de coleta de dados utilizados foi o questionário que está apresentado 

no anexo 2, com o objetivo de obter dados referentes a visão dos Auditores-Fiscais do 

trabalho, engenheiros do trabalho e professores do curso de especialização em engenharia 

de segurança do trabalho sobre a adoção de modelos baseado em sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional,  enfocando os seguinte tópicos: 

      A -    Sobre a Viabilidade da Adoção. 

      B -    Sobre as Mudanças Necessária. 

      C -    Sobre Efeitos para os Auditores-Fiscais. 

            As perguntas foram elaboradas com base nos modelos propostos, através de 

cenários, de  Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional de acordo com as NR’s 

(1978), OSHA/VPP (1982), ISO/OHSAS 18001 (1999)  e OIT (2001). 

3.4 Métodos de Análise 

 A análise é essencialmente descritiva, dado o tamanho da amostra ser pequeno, 

procurando identificar padrões de resposta para a discussão posterior. 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

 

 

 Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo comparados ao objetivo 

geral e à pesquisa bibliográfica realizada. 

4.1 Sobre a viabilidade da adoção 

 Uma primeira análise mostra uma diferença entre a visão dos auditores-fiscais e os 

engenheiros e professor quanto à viabilidade de adoção imediata. Os auditores julgam o 

cenário 1 bem mais viável que o 3 e o 4, enquanto os engenheiros tem uma tendência e o 

professor o caminho inverso. (Figura 4.1) 
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Figura 4.1 Viabilidade de adoção imediata (maior mais viável) 

 Em termos de adoção a longo prazo, cinco anos, os auditores continuam pessimista 

com os cenários 3 e 4, enquanto os professores torna-se otimista a ponto de considerar que 

os auditores podem perfeitamente se adaptarem com essa nova realidade no desempenho 

de suas  funções. 
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Figura 4.2 Viabilidade de adoção a longo prazo, 5 anos, (maior, mais viável) 

 

4.2 Sobre as mudanças necessárias 

 A visão das mudanças percorre caminho inverso à análise de viabilidade no caso do 

MTE e dos auditores tanto na visão dos auditores quanto dos engenheiros de segurança, 

com opinião inversa do professor (Figuras 4.3 e 4.4). 
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Figura 4.3 Mudanças no MTE devido aos cenários 
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Figura 4.4 Mudanças na qualificação dos auditores-fiscais 

 Em termos de mudança cultural dos auditores, tanto os auditores quanto os 

engenheiros consideram que há alguma mudança, mas que esta não se diferencia entre os 

cenários. Já o professor considera que haveria uma mudança muito grande nos cenários 1, 

3 e 4, porém uma mudança pequena no cenário 2, o que parece coerente na medida em que 

estes continuariam a fazer o que fazem hoje, apenas auditando SGSSO (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Mudança na Cultura dos Auditores 
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 Em termos de  mudança na qualificação dos engenheiros de segurança, mais uma 

vez os auditores e engenheiros consideram que será pequena e sem diferenciação entre os 

cenários.(Figura 4.6) 
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Figura 4.6 Mudança na qualificação dos engenheiros de segurança 

4.3       Sobre efeitos para os Auditores-Fiscais 

 Os auditores percebem que os cenários tendem a produzir uma desvalorização de 

seu trabalho ou no máximo preservá-lo (Figura 4.7). ao mesmo tempo em que engenheiros 

e professor consideram que o trabalho do auditor resultaria valorizado. 
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Figura 4.7 Valorização profissional dos auditores 
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 Em termos de qualidade técnica do trabalho, os auditores consideram que haveria 

no máximo uma manutenção da qualidade técnica, enquanto que engenheiros e professor 

consideram que haveria uma melhoria da qualidade técnica em quase todos os 

cenários.(Figura 4.8) 
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Figura 4.8 Qualidade técnica do trabalho 

 Em termos de responsabilidades, os auditores consideram que teriam uma redução 

de responsabilidades (exceto no cenário 4) enquanto que engenheiros e professor 

consideram, que as responsabilidades aumentam em todos os casos.(Figura 4.9) 
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 Figura 4.9 Responsabilidades
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4.4 Síntese dos resultados 

 Os resultados sugerem os auditores reativos às mudanças que vão na direção de 

colocá-los no topo da pirâmide de decisão. Provavelmente, a cultura de fiscalização-

autuação seja um dos obstáculos a serem vencidos para implementar uma cultura de 

SGSSO no país. 

  Ao longo do estudo percebe-se a possibilidade de um quinto cenário fusão dos 

cenários 3 e 4 no qual se tira proveito das expertises de ABNT (normalização) e 

Fundacentro (ST) para uma atuação conjunta em normas de SGSSO. 
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Capítulo 5 

Conclusões e Recomendações 

 

 

 

 

 

 

 Este capítulo apresenta uma síntese geral da Tese e as conclusões e eventuais 

recomendações a apresentar.  

5.1 Principais Resultados da Pesquisa 

 O trabalho gerou cenários alternativos para mudança institucional no campo da 

segurança do trabalho para uma adequação ao compromisso assumido junto à OIT e à 

comunidade internacional.  

 A pesquisa com auditores, engenheiros e professor sugere uma reação dos auditores 

a essas mudanças. 

5.2 Análise Crítica do Trabalho quanto aos resultados encontrados e ao objetivo.  

 Considerando o objetivo de investigar prospectivamente modelos organização 

institucional nacionais para adoção no Brasil de mudanças no sistema nacional de 

segurança e saúde ocupacional na direção do conceito de sistema de gestão de segurança e 

saúde ocupacional, o trabalho gerou cenários prospectivos e nesse aspecto atingiu o 

mesmo. 

 Todavia, em termos de prospectar os cenários junto ao público profissional da área, 

dada as dificuldades de obter participação dos auditores, o resultado foi parcial nesse 

aspecto. 
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5.3 Limitações do Trabalho 

 A principal limitação diz respeito à quantidade de pessoas pesquisadas para 

verificar os cenários gerados, em especial os auditores. Todavia, os resultados podem ser 

considerados como indicativos. 

5.4 Direções da Pesquisa 

 As principais direções de pesquisa são: 

• ampliar a pesquisa para validar cenários com mais auditores; 

• avançar alguma modelagem adicional de cenário. 

5.5 Recomendações decorrentes dos resultados constatados 

 As principais recomendações vão no sentido de que o MTE: 

• desenvolva um programa de informação e conscientização junto aos 

auditores-fiscais do trabalho sobre o significado dos esquemas possíveis; 

• trabalhe uma mudança de cultura que retire o auditor da fiscalização e o 

coloque em lugar mais estratégico; 

• desenvolva um programa para os engenheiros de segurança no sentido de 

capacitação para auditoria; 

• considere um cenário resultante da fusão dos cenários 3 e 4 apresentados. 
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Anexo 2. Questionário para 

Auditores 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Engenharia de Produção 

 
CENÁRIOS PARA ADOÇÃO NO BRASIL DE SISTEMA DE GESTÃO  DE SEGURANÇA 
E SAÚDE OCUPACIONAL 
 
Gostaríamos de convidá-lo a participar de uma pesquisa sobre sistema de gestão de segurança e 
saúde ocupacional no Brasil. Nesta pesquisa, buscamos identificar a visão dos Auditores-Fiscais do 
Ministério do Trabalho e Emprego sobre o assunto. 
 
Esta pesquisa faz parte de uma Tese de Mestrado do Professor Gilberto Liberato sobre cenários da 
adoção de sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional no Brasil. São apresentados 4 
cenários e solicita-se que você opine sobre os mesmos.  
 
A OIT desde 1996 iniciou estudos sobre a idéia de sistema de gestão de segurança e saúde 
ocupacional e em 2001 definiu um modelo que vem incentivando os países a adotar. Há várias 
possibilidades de modelagem dessa adoção e nesta pesquisa são apresentadas quatro situações de 
cenários. 
 
Em 2005 (ver anexo), o Brasil assumiu o compromisso de adotar no país o modelo de Sistema de 
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional definido pela OIT em 2001.  
 
Este modelo prevê: 
 
- Definição de Política Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 
- Definição de Diretrizes Nacionais de Segurança e Saúde Ocupacional 
- Definição de Normas para Modelo de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 
- Definição de Requisitos Específicos por Setor ou tipo de Empresa 
 
Nas folhas a seguir são apresentados são apresentados 4 cenários para sua consideração. 
 
Nesta pesquisa, estamos convidando os auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego para 
avaliar a viabilidade de cada um. 
 
Em cada um deles há uma descrição e em seguida perguntas. Pedimos sua colaboração em 
responder como apropriado. 
 
Agradecemos antecipadamente sua colaboração e colocamos a sua disposição artigos científicos, 
teses de mestrado/doutorado sobre o assunto. Caso deseje receber algum material e uma cópia 
digital dos resultados deste trabalho, entre em contato com: 
 
Prof. Gilberto Liberato de Carvalho - CEFET/PI 
gilberto@cefetflo.edu.br 
(89) 3515-2234 
 
 
Prof. Dr. Rubens E. B. Ramos – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
rubens@ct.ufrn.br 
(84) 3211-9239 
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Cenário 1. O Ministério do Trabalho e Emprego é o responsável pela definição da Política 
Nacional, as Diretrizes para Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, as Normas para Sistema de 
Gestão de Segurança a ser adotado pelas empresas e os Requisitos específicos por setor/empresa.  
A adoção de Sistema de Gestão é obrigatória para todas empresas. Pequenas empresas têm 
versão simplificada de sistema de gestão.  
Empresas de consultoria e Engenheiros de Segurança das empresas realizam a implementação do 
Sistema de Gestão nas Empresas.  
Os Auditores-Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizam e autuam em caso de não 
cumprimento das normas e requisitos (não-conformidades).  
A Figura 1 ilustra esse cenário. 
 

Ministério do Trabalho e Emprego

Empresas

Auditores-Fiscais
do MTE
- Fiscalizam

Diretrizes,
Normas,
Requisitos

Consultorias

Engenheiros de Segurança  
FIGURA 1. 

 
A – SOBRE A VIABILIDADE DA ADOÇÃO 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Inviável..........................Extremamente Viável-> Não sei avaliar 

1. Adoção imediata no Brasil [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Adoção em até 5 anos [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
B – SOBRE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Muito pequena ..........................Muito Grande-> Não sei avaliar 

1. No Ministério do Trabalho e Emprego [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
2. Na qualificação dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Na cultura dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

4. No perfil profissional dos Eng. de Seg. do Trab. [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
C – SOBRE EFEITOS PARA OS AUDITORES-FISCAIS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Diminui..............................................Aumenta-> Não sei avaliar 

1. Valorização Profissional [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Qualidade Técnica do Trabalho [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Responsabilidades [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
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Cenário 2. O Ministério do Trabalho e Emprego define a política nacional, as diretrizes e 
objetivos estratégicos (plurianuais).  
A Fundacentro torna-se responsável por implementar a política nacional definindo objetivos 
específicos, normas do sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. 
A adoção é voluntária pelas empresas.  
A Fundacentro provê orientação para implementação do programa voluntário. Auditores da 
Fundacentro auditam empresas.  
Para as empresas que aderirem ao programa voluntário, a ação dos Auditores-Fiscais do 
Ministério do Trabalho e Emprego é realizada a partir dos relatórios de auditoria da Fundacentro, 
autuando as empresas apenas em casos de falha sistêmica.  
Para as empresas que não adotarem o Sistema de Gestão, a fiscalização continua a mesma da atual.  
A Figura 2 ilustra este cenário. 
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FIGURA 2. 

A – SOBRE A VIABILIDADE DA ADOÇÃO 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Inviável..........................Extremamente Viável-> Não sei avaliar 

1. Adoção imediata no Brasil [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Adoção em até 5 anos [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
B – SOBRE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Muito pequena ..........................Muito Grande-> Não sei avaliar 

1. No Ministério do Trabalho e Emprego [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
2. Na qualificação dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Na cultura dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

4. No perfil profissional dos Eng. de Seg. do Trab. [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
C – SOBRE EFEITOS PARA OS AUDITORES-FISCAIS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Diminui..............................................Aumenta-> Não sei avaliar 

1. Valorização Profissional [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Qualidade Técnica do Trabalho [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Responsabilidades [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
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Cenário 3. O Ministério do Trabalho e Emprego define Política Nacional, Normas Gerais e 
Normas para Credenciamento de Organizações de Auditoria do Trabalho.  
A Fundacentro é responsável por definir normas e requisitos específicos de SGSSO, normas para 
Auditores e Auditoria, e credenciamento de auditores profissionais independentes.  
A adoção é voluntária pelas empresas.  
Organizações de Auditoria do Trabalho – empresas independentes, realizam pelo MTE as 
auditorias de certificação e acompanhamento das empresas que implementam SGSSO, usando 
auditores seus ou contratando auditores credenciados atuantes no mercado.  
Todos auditores (independentes ou de OAT’s) devem ser credenciados pela Fundacentro.  
O MTE  divide a atuação de seu pessoal em três grupos: (1) formulação e acompanhamento de 
políticas nacionais de SSO/SGSSO, com envolvimento direto com a Fundacentro; (2) formulação, 
acompanhamento e credenciamento do sistema de Organizações de Auditoria do Trabalho; (3) 
Auditores-Fiscais que realizam as auditorias/fiscalização a partir dos relatórios das OAT’s, no caso 
das empresas que adotam o sistema voluntariamente, e da mesma forma que a atual no caso das 
empresas que não adotam o sistema.  
A Figura 3 ilustra esse cenário. 
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FIGURA 3. 

A – SOBRE A VIABILIDADE DA ADOÇÃO 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Inviável..........................Extremamente Viável-> Não sei avaliar 

1. Adoção imediata no Brasil [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Adoção em até 5 anos [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
B – SOBRE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Muito pequena ..........................Muito Grande-> Não sei avaliar 

1. No Ministério do Trabalho e Emprego [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
2. Na qualificação dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Na cultura dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

4. No perfil profissional dos Eng. de Seg. do Trab. [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
C – SOBRE EFEITOS PARA OS AUDITORES-FISCAIS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Diminui..............................................Aumenta-> Não sei avaliar 

1. Valorização Profissional [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Qualidade Técnica do Trabalho [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Responsabilidades [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
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Cenário 4 . O Ministério do Trabalho e Emprego define a Política Nacional, Normas Gerais e 
Normas para Credenciamento de Organizações de Auditoria do Trabalho.  
A ABNT torna-se responsável por definir normas e requisitos específicos de SGSSO, normas para 
Auditores e Auditoria, e credenciamento de auditores profissionais atuantes no mercado. 
Organizações de Auditoria do Trabalho – empresas independentes, realizam pelo Ministério do 
Trabalho as auditorias de certificação das empresas que implementam SGSSO, usando auditores 
seus ou contratados no mercado.  
Todos auditores (independentes ou de OAT’s) devem ser credenciados no MTE.  
O MTE divide a atuação de seu pessoal em três grupos: (1) formulação e acompanhamento de 
políticas nacionais de SSO/SGSSO, com envolvimento direto com a ABNT; (2) formulação, 
acompanhamento e credenciamento do sistema de Organizações de Auditoria do Trabalho; (3) 
Auditores-Fiscais que realizam as auditorias/fiscalização a partir dos relatórios das OAT’s, no caso 
das empresas que adotam o sistema voluntariamente, e da mesma forma que a atual no caso das 
empresas que não adotam o sistema.  
A Figura 4 ilustra esse cenário. 
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FIGURA 4. 

A – SOBRE A VIABILIDADE DA ADOÇÃO 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Inviável..........................Extremamente Viável-> Não sei avaliar 

1. Adoção imediata no Brasil [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Adoção em até 5 anos [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
B – SOBRE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Muito pequena ..........................Muito Grande-> Não sei avaliar 

1. No Ministério do Trabalho e Emprego [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
2. Na qualificação dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Na cultura dos Auditores-Fiscais [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

4. No perfil profissional dos Eng. de Seg. do Trab. [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

 
C – SOBRE EFEITOS PARA OS AUDITORES-FISCAIS 
Por favor, avalie os itens conforme escala ao lado <- Diminui..............................................Aumenta-> Não sei avaliar 

1. Valorização Profissional [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

2. Qualidade Técnica do Trabalho [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 

3. Responsabilidades [1]      [2]     [3]     [4]     [5]     [6]     [7]     [8]     [9]     [10] [99] 
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ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ 
- Opcionais, mas úteis para comparação de suas respostas com os outros respondentes 
 
1. Sexo: [   ] M       [    ] F 
 
2. Ano de Nascimento: __________ 
 
3. Graduação: [  ] Engenharia    [    ] Arquitetura     [    ] Medicina       [    ] Outra 
 
4. Você tem formação em Engenharia de Segurança / Medicina do Trabalho? 
[  ] Engenharia de Segurança 
[  ] Medicina do Trabalho 
[  ] Nenhum dos dois  
 
5. Há quanto tempo você trabalha no Ministério do Trabalho como Auditor-Fiscal? 
_______ anos 
 

- Obrigado - 
 


