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Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar as dificuldades referentes à Segurança e 
Saúde no Trabalho (SST) em empresa construtora de médio porte da cidade do Recife, que já 
possui a certificação ISO 9001 e com qualificação nível A do Sistema de Avaliação da 
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil do Programa Brasileiro 
da Qualidade e Produtividade do Habitat - SiAC/PBQP-H, e que está em processo de 
implantação um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho (SGSST), baseado no 
modelo OHSAS 18001(Ocucupational Health and Safety Assessment Series). Para o 
levantamento de dados foram elaboradas listas de verificação com os requisitos da OHSAS 
18001 e da NR 18, foram realizadas visitas técnicas com entrevistas na sede da empresa e 
nos canteiros de obras, bem como um levantamento de documentos referente à SST. Espera-
se que os resultados obtidos e discutidos possam contribuir com orientações para empresas 
construtoras que pretendem implantar um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho. 
Palavras-chave: Segurança e saúde ocupacional na construção de edificações urbanas; 
Gestão da segurança e saúde ocupacional em empresas construtora;  

1. Introdução 
É consenso que doenças ocupacionais e acidentes, mesmo sem lesões graves nos 

trabalhadores, resultam em custos diretos e indiretos que são associados aos custos do 
processo de produção, podendo gerar um significativo prejuízo econômico as empresas e 
demais partes interessadas. O investimento em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) pode 
proporcionar uma melhoria na produtividade e qualidade, bem como, diminuir o custo do seu 
produto tornando-se o empreendimento mais competitivo. 

Ao analisar segurança como vantagem competitiva, Rechenthin (2004) mostra que o 
maior impacto da segurança na vantagem competitiva é na construção do capital humano e 
intelectual, uma vez que programas de segurança são primariamente orientados para os 
funcionários e conclui que uma organização segura requer mão de obra treinada, 
positivamente motivada e compromissada, e trabalhando num sistema de gestão que apóie os 
programas de segurança. 

A gestão da SST deve estar incluída na estratégia de gestão de uma organização, 
contribuindo para o seu melhor desempenho. Vasconcelos et al (2005), apresentam alguns 
argumentos como melhoria da produtividade e qualidade, estrategia competitiva, 
desenvolvimento sustentável e responsabilidade social corporativa e cultura da segurança que 
contribuem para a fundamentação da gestão da segurança e saúde no trabalho como estratégia 
de negócio de uma organização.  

A complexidade do processo de construção e a pouca agilidade na introdução de 
inovações tecnológica impõe desafios à implantação de sistemas de gestão em empresas 
construtoras. No desejo de modernização, empresas do setor de construção no Brasil, 
seguindo a tendência mundial, vêm tentando adotar sistemas de gestão, baseados em modelos 
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internacionalmente reconhecidos. Neste contexto, a introdução da segurança e saúde no 
trabalho de forma sistêmica na gestão das empresas construtoras pode tornar-se um 
diferencial competitivo. 

Este trabalho apresenta uma avaliação sobre aspectos de segurança e saúde no trabalho 
em uma empresa de construção civil de médio porte da cidade de Recife e tem por objetivo 
mostrar algumas dificuldades referentes ao processo de implantação de um sistema de gestão 
baseado nos requisitos da OHSAS 18001 – Occupational Health and Safty Assessment Series, 
bem como realçar algumas medidas preventivas para evitar acidentes e incidentes. 

A OHSAS 18001 é uma especificação para sistemas de gestão da SST, que foi criada 
de forma a ser compatível com as normas ISO 9000 e ISO 14000 com o objetivo de possíveis 
integrações com estes sistemas. É importante salientar que este documento não é uma norma 
nacional nem internacional, entretanto, tem sido bem aceito como modelo de sistema de 
gestão da segurança e saúde no trabalho (Labodová, 2004 e Jorgensen et al, 2005). 

No estado de Pernambuco apenas uma empresa construtora tem certificação de 
sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho segundo o modelo OHSAS 18001. O 
propósito final deste artigo é avaliar aspectos da segurança e saúde no trabalho 
proporcionando orientações para implantação de SGSST em empresas construtoras de médio 
porte. 

2. Conceitos básicos de segurança e saúde no trabalho 
A seguir serão apresentados alguns conceitos e definições básicos a respeito da 

Segurança e Saúde no Trabalho, que são abordados ao longo deste artigo e que são de 
fundamental relevância para a eficácia das ações nas empresas. 

Perigo e risco são conceitos estratégicos importantes no que se refere à gestão da SST. 
Para os modelos BSI-OHSAS-18001 e BS-8800, perigo é definido como: “Fonte ou situação 
com potencial para provocar danos ao ser humano, como doenças, lesões ou morte, danos à 
propriedade ou danos ao meio ambiente, ou ainda uma combinação destes danos”. Desta 
forma pode-se associar perigo a causa que pode acarretar um acidente. 

De maneira geral o termo dano pode ser empregado para definir toda e qualquer 
modificação adversa na saúde do ser humano (como lesões, doenças ou morte), no patrimônio 
das pessoas ou empresas, ou no meio ambiente. Corresponde, assim, a impacto adverso. Ou 
seja, dano é a conseqüência negativa caso o acidente ocorra. 

A BSI-OHSAS-18001 também define risco, como: “Combinações da probabilidade de 
ocorrência e da(s) conseqüência(s) de um determinado evento perigoso”. Assim pode-se dizer 
que risco corresponde à relação probabilidade versus conseqüência de ocorrência de um 
evento. 

É necessário que todos os funcionários tenham o correto entendimento do significado 
de risco para poder ser adequadamente identificado e avaliado. Barbosa Filho (2001) mostra 
que a conscientização e a capacidade dos indivíduos em reconhecer as possibilidades de risco 
de acidente, propiciam as condições mínimas necessárias para que possam colaborar 
ativamente na condução do gerenciamento do ambiente em que estão inseridos como 
trabalhadores. 

Um outro conceito importante para SST é o de acidente. Existem varias definições 
para acidente, porém a definição legal dada pela lei 8.213, de 24 de julho de 1991, é: “o que 
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho 
dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
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morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho permanente ou temporária”. Este tipo 
de definição, por sua vez, leva em consideração apenas as perdas humanas. Por outro lado 
acidentes nem sempre geram danos pessoais. Portanto, convém associar ao conceito de 
acidente os demais danos, referentes a materiais, equipamentos, tempo de paralisação, tempo 
necessário para o replanejamento das atividades, transtornos sociais diversos e outros fatores 
que prejudicam a produção e geram perdas para a empresa. 

Relacionado ainda a acidentes no trabalho está o conceito de incidente, que pode ser 
definido como a ocorrência anormal de um evento perigoso ou indesejável, mas que não 
resulta em dano, ou por medidas de controle ou outros fatores (CARDELLA, 1999). 

O conceito de saúde está associado ao estado de uma pessoa cujas funções orgânicas, 
físicas e mentais se acham em situação normal, que é caracterizado pela ausência de doença. 
Por sua vez, o conceito de segurança esta relacionado à manutenção da integridade orgânica, 
física e mental das pessoas, conseqüência da ausência de acidentes. Ambos os conceitos 
refletem a ausência de dor e sofrimento físico e psíquico. Portanto saúde e segurança dizem 
respeito ao conjunto de condições e fatores que afetam o bem-estar das pessoas. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “o completo bem estar físico, 
mental e social”. 

Entende-se por Saúde a Segurança no Trabalho o conjunto conhecimento técnico e 
científico com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes e doenças provenientes do 
exercício das atividades profissionais, e mitigar suas conseqüências, protegendo a integridade 
e a capacidade de trabalho dos trabalhadores. 

No sentido mais abrangente, Saúde a Segurança no Trabalho diz respeito não só a 
funcionários, mas também aos trabalhadores temporários, pessoal contratado, visitantes ou 
qualquer outra pessoa no local de trabalho. 

3. Metodologia 
A metodologia empregada foi adaptada daquela estabelecida pelo Núcleo de Gestão 

do Programa Estadual da Construção Civil – PECC, da Seção de Segurança e Saúde do 
Trabalhador da Delegacia Regional do Trabalho no Estado de São Paulo (2001). Foi 
incorporada uma lista de verificação sobre a OHSAS 18001 com a intenção de verificar o 
estágio em que se encontra a empresa em relação aos requisitos deste modelo de SGSST. O 
foco das entrevistas foi também modificado dando ênfase às dificuldades da SST. A estratégia 
de ação consistiu em: 

 Escolha dos canteiros de obra; 

 Elaboração de um questionário sobre SST com questões abertas voltado para a direção, 
engenheiros e a equipe do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT (ANEXO 1) para orientação das entrevistas; 

 Elaboração de uma lista de verificação com os requisitos da NR 18 – Condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria de construção; 

 Elaboração de uma lista de verificação com os requisitos da OHSAS 18001; 

 Visita à sede da empresa: 

o Entrevista com o representante da direção; 

o Levantamento do histórico de acidente do trabalho da empresa; 

 Visita aos canteiros de obra: 
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o Verificação do cumprimento das NR 18 (e outras NRs pertinentes como a NR4 e a 
NR5); 

o Entrevistas com engenheiros, SESMT e pessoal da produção; 

 Análise dos dados; 

 Considerações finais. 

É pertinente ressaltar que o objetivo do trabalho não é o de “fiscalização”, do ponto de 
vista exclusivamente de atendimento a legislação, como foi idealizada a estratégia aplicada 
pela equipe da DRT de São Paulo. Muito embora, trata-se de uma orientação adequada 
também a uma análise mais abrangente da gestão da segurança e saúde no trabalho. 

Convém ainda destacar que o atendimento as NRs, por si só, não corresponde ao 
modelo universal de gestão de SST proposto pela OIT (IOHA, 1998 e OIT, 2001), por outro 
lado elas devem ser atendidas não só pelo aspecto legal, mas também por apresentarem 
requisitos que, de fato, contribuem para a gestão eficaz da segurança e saúde no trabalho 
(Almeida, 2001). 

4. Análise dos resultados  
A empresa estudada está no mercado de construção civil há 40 anos, obteve sua 

certificação ISO 9001 em 2003 e pretende implantar os sistemas de Gestão de Segurança e 
Saúde no Trabalho, segundo a OHSAS 18001, e o de Gestão Ambiental, conforme a NBR 
ISO 14001, de forma integrada a gestão da qualidade. Atualmente a empresa possui cerca de 
650 funcionários, distribuídos em 7 canteiros de obra, sendo 6 obras residenciais e uma obra 
industrial. 

O trabalho de campo foi realizado em dois canteiros de obra de edifícios residenciais 
(edifícios altos) na cidade do Recife, em estágios de construção diferentes, permitindo o 
enfoque da avaliação segundo estes estágios. O canteiro A estava na fase de execução da 
estrutura e possuía 29 funcionários e o canteiro B estava na fase de execução de revestimento 
da alvenaria e possuía 55 funcionários. A equipe do SESMT, em cada canteiro, era composta 
de 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 Técnico de Segurança do Trabalho. O Médico 
do Trabalho atua em todos os canteiros. Segundo o Quadro II da NR-4, que trata do 
dimensionamento do SESMT, apenas um técnico de segurança e saúde no trabalho é 
necessário para cada canteiro de obra. 

As entrevistas foram feitas com a representante da direção responsável pelo 
desempenho da SST, com os engenheiros de obra e de segurança, os técnicos de segurança, e 
com os mestres de obra. Os resultados do questionário e das listas de verificação são 
discutidos a seguir mostrando algumas iniciativas adotadas pela construtora como medidas 
preventivas que não estão previstas nas NR’s, as principais dificuldades que a empresa tem 
em relação a SST e os requisitos da OHSAS 180001 em implantação na empresa. 

4.1. Síntese das entrevistas 

Durante a visita a empresa foi realizado um levantamento dos acidentes típicos e de 
trajeto mais freqüentes, com base nas Comunicações de Acidente do Trabalho (CAT)1 e em 

                                                 
1 No Brasil exige-se que a ocorrência de um acidente, com lesão ao trabalhador, seja notificada a DRT. Esta 
notificação é feita através da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), prevista inicialmente na Lei nº 
5.316/67 com todas as alterações ocorridas posteriormente até a Lei nº 9.032/95, regulamentada pelo Decreto nº 
2.172/97. 
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registros próprios da empresa para aqueles acidentes nos quais não houve lesões nos 
trabalhadores, mas ocorreram outros danos significativos que, na interpretação da empresa, 
poderiam resultar nestas lesões. O resultado deste levantamento, em porcentagem, está 
apresentado na figura 1. 

Estes dados servem como indicador para a gestão da SST, fornecendo orientações para 
a definição e centralização das medidas de controle nas atividades de maior incidência de 
acidentes. Observa-se que o serviço de execução de estrutura apresenta o maior número de 
acidentes, sendo hoje o principal foco das atenções do SESMT. 

7%
16%

39%

15%

23% Serviços preliminares
Fundação
Estrutura
Vedação 
Trajeto

 
FIGURA 1 – Estatística de acidentes por atividades. 

Estes dados são também de grande importância no processo de avaliação dos riscos, 
porque demonstram o histórico dos acidentes e podem orientar na definição de ações 
preventivas. Percebe-se, portanto, que o registro dos acidentes apenas não é suficiente, é 
necessário avaliar sistematicamente também as possíveis causas dos acidentes, para que as 
medidas de controle possam ser definidas de modo mais eficaz e implantadas de forma 
preventiva no canteiro de obra evitando a ocorrência de acidentes. 

A empresa, após analisar os acidentes, constatou que, apesar da serem estabelecidas, 
as ações preventivas e corretivas, de fato, não estão sendo eficazes, uma vez que acidentes 
sem lesões graves continuam a ocorrer, e conclui que, como os acidentes não são 
considerados graves, as ações de fato não são implantadas e assim continuam se repetindo. 

Na verdade, constata-se a necessidade de maior conscientização por parte de toda a 
equipe de produção, na aplicação do controle operacional, principalmente no que diz respeito 
ao uso de  Equipamentos de Proteção Individua (EPI) e atos seguros. Percebe-se também que 
é necessário um maior monitoramento por parte da equipe de segurança da obra com relação 
às medidas de controle para as operações associadas aos riscos de acidentes no trabalho. 

Constata-se ainda que a equipe de segurança dedica mais atenção ao serviço de 
execução de revestimento devido a gravidade dos acidentes ser mais alta (queda de alturas 
elevadas). O monitoramento das medidas de controle é mais rigoroso nesta atividade e assim 
deveria ser feito em todas as etapas da obra. Contribui também para o menor número de 
acidentes nesta atividade a maior conscientização dos funcionários quanto aos riscos de 
acidentes. 

Uma outra observação é que o número de acidentes de trajeto vem aumentando nos 
últimos meses, tornando uma das maiores dificuldades da empresa. Como medida preventiva 
o SESMT incluiu nas palestras regulares sobre SST informações necessária a maior atenção 
no percurso de casa ao trabalho, promovendo a conscientização de seus funcionários quanto 
aos riscos deste acidentes. 
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A respeito dos custos com SST foi verificado que são contabilizados apenas os gastos 
com EPI’s e com proteções coletivas; não são contabilizados os demais custos com acidentes 
do trabalho. Após a ocorrência do acidente, nas reuniões para análise de causas, não há o 
hábito de analisar os custos gerados pelo acidente. A empresa reconheceu, entretanto, que os 
custos com os acidentes podem afetar substancialmente o cronograma e o orçamento de uma 
obra. Assim, foi estabelecida como meta a identificação e quantificação das despesas oriundas 
dos acidentes. 

Com relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) empresa afirma 
não está satisfeita com o seu funcionamento; uma vez que se trata apenas de uma 
formalização para cumprir a legislação. Constata-se falta de motivação por parte dos cipeiros. 
Aqui convém ressaltar que o modelo de gestão previsto pela OIT (OIT, 2001) prevê a 
participação dos funcionários nas ações referentes à segurança e saúde no trabalho. Por sua 
vez, a NBR ISO 9001 também considera, em seus princípios, o envolvimento das pessoas na 
gestão da qualidade. Portanto, é fundamental a participação ativa e eficaz dos funcionários 
para o bom desempenho da empresa na gestão da segurança e saúde no trabalho. 

Medidas preventivas da construtora 
Os engenheiros de obra, técnicos de segurança e representantes da direção aplicam o 

método de identificação de perigo e avaliação dos riscos associados às diversas atividades 
executadas pela empresa, descrito em Vasconcelos et al (2006). Muitas empresas optam por 
desenvolver apenas uma APR – Análise Preliminar de Risco não estão preocupadas em 
calcular o índice de risco prejudicando o planejamento mais apropriado das medidas de 
controles. O método empregado proporciona uma forma de quantificação da relevância dos 
riscos, orientando medidas mitigadoras para os riscos classificados como não toleráveis. 

Diariamente antes de iniciar os trabalhos são feitas reuniões, chamadas de Diálogo 
Diário de Segurança (DDS), que duram em média de 30 a 50 minutos, onde a equipe de 
segurança discute com os funcionários sobre procedimentos de segurança. Para complementar 
este trabalho é realizado o Programa do Mestre, onde o mestre de obra conversa com os 
encarregados dos serviços sobre a utilização dos EPI’s e sobre as proteções coletivas. 

Os procedimentos de execução de serviço, documentados como previstos na gestão da 
qualidade, incluem os EPIs necessários a realização das atividades, quem deve utiliza-los e 
descrevem como se deve proceder para evitar acidentes, além das proteções coletivas 
necessárias. No canteiro foram colocadas placas com estas informações e qual EPI dever ser 
utilizado no local, em função da área de risco, e quem deve este presente nos setores de 
trabalho. 

Como parte do controle operacional, foram também inseridas nas planilhas de 
verificação de serviços as medidas de segurança e saúde no trabalho associadas aos diversos 
serviços, de acordo com os procedimentos de execução, facilitando assim o monitoramento 
das atividades. 

Uma forma encontrada pela empresa para atrair a atenção dos seus funcionários da 
importância de sua segurança foi estabelecer prêmios para o canteiro de obra que ocorrer 
menos acidentes e tiver menos infrações no procedimento de SST. 

4.2. Resultado da verificação da NR-18 
A lista de verificação da NR-18 foi elaborada seguindo os procedimentos adotados por 

Saurim (1997), fazendo com que os quesitos assinalados como “sim” representam-se os itens 
da norma atendidos e com “não” os que não são atendidos ou são atendidos de forma 
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inadequada; quando o item não se aplica ao canteiro marca NA. Os 28 itens previstos na NR-
18 foram distribuídos em 727 requisitos. Entre estes, 162 requisitos foram considerados não 
aplicáveis aos canteiros estudados. A TABELA 1 mostra um exemplo de como a lista de 
verificação foi idealizada. 

Dos requisitos aplicáveis, os dois canteiros de obra atendiam a 91% deles. O restante 
não era atendido ou por desconhecimento da legislação ou porque nenhuma providência havia 
sido tomada por não reconhecer sua necessidade. 

TABELA 1 – Exemplo da lista de verificação da NR – 18. 

  PERGUNTA SIM NÃO NA 
18.4 ÁREA DE VIVÊNCIA       

18.4.1 O canteiro de obras dispõe de:       
a) Instalações sanitárias? X     
b) Vestiário? X     
c) Alojamento? X     
d) Refeições? X     
e) Cozinha? X     
f) Lavanderia?   X   
g) Área de lazer? X     
h) Ambulatório?   X   

As principais dificuldades encontradas pela empresa na implantação dos requisitos da 
NR-18 foram detalhas a seguir: 

• Área de vivência: 

o Ausência de ambulatório: Uma caixa de primeiros socorros é disponibilizada nos 
canteiros de obra. Não existe um ambulatório formal para atendimentos aos 
acidentados. A área do refeitório é utilizada nestas situações. A empresa reconhece a 
necessidade de uma área destinada exclusivamente ao atendimento médico nos 
canteiros de obra, entretanto, como no planejamento inicial da obra esta área não é 
prevista fica mais difícil a sua instalação em alguns canteiros após o início da obra. A 
empresa reconhece que é viável a instalação de uma área específica para este fim, 
principalmente se planejado antecipadamente. 

o Ausência de lavanderia para os funcionários: A empresa entende que não é prática 
comum seus funcionários lavarem suas roupas no canteiro de obras, portanto não 
reconhece sua necessidade. Por outro lado, nenhuma iniciativa é tomada para a 
confirmação deste entendimento com seus funcionários. 

o Em um dos canteiros de obra a área do refeitório lazer foi considerada sem ventilação e 
iluminação adequadas; 

o Não foi identificada uma área específica para recreação dos funcionários: A área do 
refeitório é também utilizada como área de lazer; 

• Central de carpintaria e de corte e dobra de armações de aço: 

o As lâmpadas não estavam protegidas contra impactos provenientes da projeção de 
partículas; 

• Operação de soldagem e corte a quente; 
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o Não era estabelecida nenhuma medida de segurança para a proteção dos trabalhadores 
circunvizinhos. 

• Escadas rampas e passarelas: 

o As madeiras das escadas possuíam imperfeições que poderia provocar um acidente.  

• Movimentação e transporte de materiais e pessoas: 

o O lançamento de concreto não era visível pelo operador do equipamento de 
bombeamento. 

• Proteção contra incêndio: 

o Não existe um sistema de alarme para incêndio. 

• Ordem e limpeza: 

o As vias de circulação do canteiro de obra não estavam totalmente desimpedidas. 

Segundo os engenheiros de obra as razões da não implantação dos itens acima 
descritos são: não são considerados como necessários ou o custo com sua implantação não 
compensa já que o risco é considerado muito irrelevante. No entanto, entendem que é 
necessária a inclusão de medidas mitigadoras relativas aos riscos referentes a estes itens da 
NR-18 que não foram atendidos. 

4.3 Implantação da OHSAS 18001 
A lista de verificação da OHSAS, exemplificada na tabela 2, consiste em um 

questionário, baseado em seus requisitos, que tem por finalidade avaliar o nível de 
atendimento destes requisitos pela organização. Para quantificar o nível de implantação foi 
utilizada uma escala likert, variando de 1 a 5, como determinado abaixo: 

 1 Não, não se realizou nenhuma ação neste sentido; 

 2 Não, mas encontra-se em fase de definição de procedimentos e documentação; 

 3 Sim, mas esta situação ainda não é totalmente definida e/ou formalizada; 

 4 Sim, está em fase de implementação formal; 

 5 Sim, está implementado(a). 

As notas foram atribuídas de acordo com o nível de implantação de cada requisito da 
norma. 

TABELA 2 – Exemplo de lista de verificação da OHSAS. 
Requisitos Descrição   

A organização estabeleceu e mantém procedimentos para 
identificar e ter acesso à legislação e a outros requisitos de SST 
que lhe são aplicáveis?  

3,0

A organização mantém essa informação atualizada? 2,0

 4.3.2 - 
Requisitos legais 

e outros 
requisitos A organização comunica as informações pertinentes sobre 

requisitos legais e outros requisitos a seus funcionários e às 
outras partes interessadas envolvidas?  

3,0

A organização estabeleceu e mantém objetivos de segurança e 
saúde no trabalho documentado, em cada nível e função 
pertinente da organização?    

4,0

4.3 - 
Planejamento 

4.3.3 - Objetivos 
Os objetivos são compatíveis com a política de SST, incluindo o 
comprometimento com a melhoria contínua?  3,0
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4.3.4 - 
Programa(s) de 
gestão da SST 

A organização estabeleceu e mantém programa de gestão da SST 
para atingir seus objetivos?  3,0

 

A figura 2 mostra o nível de implantação de cada requisito da OHSAS 18001, após 
seis meses do início da sua implantação. 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

R
eq

ui
si

to
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Política de SST

Planejamento

Implementação e operação

Verificação e ações corretivas

Análise crítica pela direção

 
FIGURA 2 – Nível de implantação da OHSAS 18001. 

Apenas o requisito referente à política de SST foi considerado já implantado 
formalmente. Já existe na empresa uma política de SST autorizada pela alta administração da 
organização, que estabelece claramente os objetivos globais de segurança e comprometimento 
com o atendimento da legislação e a melhoria do desempenho da SST. Ela é comunicada a 
todos os funcionários, com o objetivo de que todos tenham o conhecimento de suas 
obrigações individuais em relação a SST. 

O requisito planejamento encontra-se no inicio de sua implantação. A empresa 
emprega um método para identificar os perigos e avaliar os riscos referentes à saúde e 
segurança no trabalho associado às diversas atividades executadas pela empresa, nos seus 
canteiros de obra, no seu escritório central e nas suas demais instalações, bem como 
identificar a necessidade da elaboração de plano de resposta à emergência especifico. Este 
procedimento serve de base para orientar a adoção de medidas de controle das operações 
associadas a estes perigos e riscos, de modo a prevenir ou mitigar seus possíveis danos, 
atendendo a legislação, normas técnicas e exigências contratuais referentes à saúde e 
segurança no trabalho. No entanto, a organização não tem ainda um procedimento para 
comunicar as informações pertinentes sobre requisitos legais e outros requisitos aos seus 
funcionários e as outras partes interessadas. 

Com relação ao item implantação e operação está sendo elaborado um plano de 
preparação e atendimento a emergência, que tem como objetivo identificar o potencial e 
atender acidentes em situações de emergência. Este plano está sendo elaborado após a 
identificação dos riscos que correspondem a situações de emergência. 

Um outro ponto importante é que se encontra ainda em fase de elaboração 
procedimento documentado para controle operacional nos canteiros de obra, que inserido no 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) 
deverá completar a documentação necessária ao SGSST. 

Apesar da empresa ainda não ter um sistema de gestão da segurança e saúde no 
trabalho ela já possui alguns requisitos implantados na gestão da SST precisando apenas 
formalizar. Algumas documentações e requisitos da norma OHSAS 18001 são semelhantes 
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aos da ISO 9001 facilitando ainda mais o processo de implantação e de certificação. Os 
demais documentos necessários ao SGSST serão compartilhados com aqueles já elaborados 
para a gestão da qualidade, como pro exemplo: controle de documentos e registros, 
treinamento, auditoria interna, controle de produtos não conforme, ações corretivas e 
preventivas, e análise crítica pela alta direção. 

5. Considerações finais  
A metodologia apresentada neste trabalho serve como modelo de aplicação em 

empresas construtoras, funcionando como um instrumento para a avaliação e planejamento da 
SST, identificando os requisitos legais e os da OHSAS 18001 que não estão sendo atendidos.  

Os resultados obtidos e discutidos servem como orientações para empresas 
construtoras que pretende implantar sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho, 
mostrando as dificuldades que uma empresa pode encontrar em relação à implantação da SST 
em seus canteiros de obra e sugestões de medidas que devem tomar para iniciar a implantação 
do sistema de gestão. 

Percebe-se, ainda, que a abordagem das dificuldades de uma empresa serve como 
referência para o planejamento das formas de prevenção dos acidentes de trabalho, de modo 
mais consistente, no qual são previstas medidas também de caráter gerencial associadas aos 
procedimentos técnicos. Pode-se concluir, portanto, que o enfoque desta análise em 
construtoras contribui para a melhoria e adequação da SST, associando-a a gestão da empresa. 
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ANEXO1 – QUESTIONÁRIO SOBRE SST ELABORADO PARA A DIREÇÃO, 
ENGENHEIROS E EQUIPE DO SESMT. 

 

 

• Caracterização da empresa e dos canteiros 
1. Existe algum Sistema de gestão implantado na sua empresa: qual? Desde quando?  

2. A empresa pretende implantar um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho?  

3. Em que estágio encontra-se o canteiro A e B?  

4. Quantos funcionários tem na empresa, no canteiro A e no canteiro B? 

5. Quantas obras a empresa esta realizando no momento?  

 

• Questões sobre SST 
6. Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho é composto por: 

7. Quais são as maiores dificuldades relacionada a SST que a empresa enfrenta? 

8. Em escala quais são os tipos de acidente que ocorrem com mais frequência na 
empresa, no canteiro A e no canteiro B? 

9. Em escala quais os setores que mais ocorre acidente?  

10. Como são previstos os custos relacionados SST? Existe um histórico dos gastos com 
SST da empresa? 

11. É feito um levantamento dos custo com acidentes e doenças do trabalho? 

12. Seu pessoal tem autonomia para parar qualquer trabalho que julgue situação de grave e 
iminente risco? 

13. Qual é a participação da CIPA na SST da empresa?   

14. Quais são as medidas preventivas estabelecidas pela empresa? OBS: Medidas que não 
estão presentes nas NR’s 

15. São feitas auditorias para verificação do cumprimento de SST? 

16. Como gerencia as questões de SST na obra? E como é feito o gerenciamento das 
empresas contratadas em relação a SST? 

 


