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Engenharia de Resiliência :
uma abordagem sócio -técnica para 

gestão da segurança em sistemas gestão da segurança em sistemas 
complexos



O que seria a abordagem sócio -técnica?

� Relacionada as formas de organização do trabalho

� A organização como um sistema fechado
� Escola clássica

� Administração Científica de Taylor

� Modelo Burocrático de Weber

� Escola Fisiológica e Anatômica de Fayol & Gulick� Escola Fisiológica e Anatômica de Fayol & Gulick

� Escola de relações humanas

� A organização como um sistema aberto
� Abordagem sócio-técnica

� TAVISTOCK INSTITUTE OF HUMAN RELATIONS, junto às minas de carvão de
Durham, ao norte da Inglaterra, no ano de 1949



O que seria a abordagem sócio -técnica?

� A organização na perspectiva sócio-técnica é, antes de mais nada, um
sistema aberto
� Ela interage com o ambiente, é capaz de auto-regulação e possui a propriedade da

equifinalidade, isto é, pode alcançar um mesmo objetivo a partir de diferentes
caminhos e usando diferentes recursos;

� A organização é formada por dois subsistemas:
� o subsistema técnico - que são as máquinas, equipamentos, técnicos etc.;

� o subsistema social - que são os indivíduos e grupos de indivíduos, seus
comportamentos, capacidades, cultura, sentimentos e tudo de humano que os
acompanha;

� A escola sócio-técnica considera que o comportamento das pessoas, face
ao trabalho, depende da forma de organização deste trabalho e do
conteúdo das tarefas a serem executadas;



O que seria a abordagem sócio -técnica?

� Para a Ergonomia:



O que são sistemas complexos?

� O termo complexidade, em suas mais diferentes definições e
aplicações, tem sido cada vez mais utilizado em estudos
relacionados a sistemas produtivos.

� Muito se fala em sistemas complexos, trabalho complexo, tarefa
complexa, em especial devido AS CARACTERÍSTICAScomplexa, em especial devido AS CARACTERÍSTICAS
PREDOMINAMENTE COGNITIVAS que as atividades de trabalho
tem adquirido nos últimos tempos, com a interação com sistemas de
alta tecnologia e automatizados (p. ex. aeronáutica) e atividades
relacionadas a solução de problemas ou necessidade de tomar
decisões arriscadas (medicina e engenharia) (VASCONCELOS et al,
2008).



� Segundo Morin (2000) e Le Moigne (2000), tudo pode ser
considerado complexo, não existindo na natureza objetos simples.

� Assim, encontrar uma única definição para o termo complexidade
torna-se uma tarefa difícil.

O que são sistemas complexos?

torna-se uma tarefa difícil.

� Conforme afirma Heylighen (2007), muitos foram os autores que
propuseram definições, algumas mais qualitativas, que tendem a
ser muito vagas, e outras mais quantitativas, sendo muito
específicas e aplicáveis a determinadas áreas, não abrangendo
sistemas complexos em geral.



� Para se iniciar um entendimento da complexidade e de suas
implicações mais profundas, torna-se importante diferenciar
sistemas simples, complicado e complexo:
� Simples aquele no qual é perfeitamente possível descrever suas

finalidades, fronteiras, entradas, saídas e relações entre os componentes e

O que são sistemas complexos?

subsistemas

� Complicado teria sua essência simples, entretanto seria integrado por um
grande número de combinações internas e externas, adicionado por um
elevado grau de subdivisões em subsistemas e componentes

� Complexo seria difícil, senão impossível, restringir sua descrição a um
limitado número de parâmetros ou características sem perder suas
propriedades essenciais.



Características de Sistemas Complexos

� Característica 1: Sistemas complexos são sistemas abertos

� Característica 2: A interação em sistemas complexos não é linear

� Característica 3: A interação em sistemas complexos é potencialmente rica,

visto que os elementos influenciam e são influenciados durante o processo

Característica 4: Sistemas complexos trabalham longe do equilíbrio� Característica 4: Sistemas complexos trabalham longe do equilíbrio

� Característica 5: Sistemas complexos apresentam comportamento entre o

estável e o instável

� Característica 6: Sistemas complexos apresentam fenômenos emergentes

� Característica 7: Sistemas complexos necessitam de soluções padronizadas,

bem como soluções novas



Características de Sistemas Complexos

� Característica 8: Sistemas complexos apresentam caráter indireto e

distribuído das informações

� Característica 9: Sistemas complexos apresentam o fator incerteza em suas

interações

Característica 10: Sistemas complexos apresentam forte acoplamento� Característica 10: Sistemas complexos apresentam forte acoplamento

� Característica 11: Sistemas complexos apresentam uma história

� Característica 12: Sistemas complexos apresentam seus elementos sendo

ignorantes do comportamento do sistema como um todo

� Característica 13: Sistemas complexos não podem ser entendidos a partir do

estudo de suas partes
CHRISTOFFERSEN K.; WOODS, D. D. How complex humam-machine systems fail: putting “human error” in context. In:
The Occupational Ergonomics Handbook, CRC Press LCC, 1999.
CILLIERS P. Complexity and Postmodernism – Understanding complex systems, Routledge, Oxon, 1998.
PAVARD, B. Apport dês théories de la complexité à l´étude dês systémes coopératifs. In: BENCHEKROUN, T.; WEILL-
FASSINA, A. Le travail collectif: perspectives actuelles en ergonomie. 1 ed. Toulouse: Octares editions. p. 19-31. 2000
PAVARD, B.; DUDGALE, F. Tutorial on complexity – rede complexity in social sciences, 2000. Disponível em:
<http://www.irit.fr/COSI> Acessado em: 06 de fevereiro de 2011.
PERROW, C. Normal accidents: living with high-risk technologies. New York: Basic Books, 1999.



Características de Sistemas Complexos

� Forte encadeamento entre processos
� Rápida propagação de erros

� Dificuldade de antecipar impactos de ações individuais

� Grande número de variáveis a serem gerenciadas� Grande número de variáveis a serem gerenciadas
� Interações não-lineares

� Incerteza e variabilidade

� Muitos trade-offs
� (eficiência x segurança; centralização x distribuição,...)



Complexidade

Indústria, meio ambiente e sociedade

humana são todos sistemas

interdependentes

Indústria, meio ambiente e sociedade

humana são todos sistemas

interdependentes



O que é resiliência?

A habilidade de um sistema ajustar seu
funcionamento antes, durante, ou depois de
mudanças e perturbações, de modo que ele possa
manter as operações, tanto sob condições esperadasmanter as operações, tanto sob condições esperadas
quanto inesperadas.



Resiliência

Equilíbrio estável de 
organizações resilientes

Equilíbrio instável de 
organizações não resilientes



O quanto nós somos resilientes?

Center for Resilience – Joseph Fiskel, Ohio State University



Engenharia de Resiliência

� É um paradigma para gestão
da segurança que visa
auxiliar as organizações a
lidarem com complexidade sob
pressão e mesmo assim obter

Como acontecem, porque 
acontecem, como evitar, é 

possível evitar? 

pressão e mesmo assim obter
sucesso .

www.resilience-engineering.org



Engenharia de Resiliência

• Com o intuito de identificar, analisar, melhorar e desenvolver a
resiliência dentro dos sistemas (HOLLNAGEL; WOODS,
2006), a Engenharia de Resiliência tem seus conceitos,
fundamentos e ferramentas adequadas para a aplicação em
sistemas de alto risco, caracterizados como complexos.sistemas de alto risco, caracterizados como complexos.

• Ela trabalha com a perspectiva da variabilidade, focando no
seu controle, visto que a variabilidade do desempenho
humano está sempre presente dentro do sistema, sendo fonte
de sucesso e insucesso (REIMAN; OEDEWALD, 2009).



Engenharia de Resiliência

� Por ser uma área de pesquisa ainda recente, seus conceitos
ainda estão numa fase de desenvolvimento, não existindo uma
definição única para a resiliência aplicada ao contexto da
segurança do sistema, mas sim, várias versões.

� Para a Engenharia de Resiliência deve-se buscar abordar não
somente o que deveria ter sido feito e explicar o que
aconteceu quando ocorre uma falha, mas, e principalmente,
aprender com as quase falhas para entender as variabilidades
do sistema e, dessa forma, prever e preparar uma ação frente
às possíveis falhas (VARGAS; GUIMARÃES, 2006).



Conhecimentos que tem inspirado a ER

� High Reliability Organizations (HRO) 

� Cultura de segurança 

Engenharia de sistemas cognitivos � Engenharia de sistemas cognitivos 

� Visão sistêmica do erro humano 

� Sistemas complexos

� Sistemas sócio-técnicos



Como a ER pode contribuir?

� Articulação de conceitos, princípios e práticas (CPP) sobre
gestão da segurança

� Re-interpretação de CPP

� Ênfase no sistema e no contexto

� Porque os CPP são bons ou ruins? Como melhorar?

� Ênfase no trabalho normal e bem sucedido, ao invés de
aprender a partir das falhas



Níveis de Aplicações da ER

� Organizacional
� Mais enfatizado até o momento

� Sistemas de gestão, sistemas de relatos de incidentes, 
investigação de acidentes, projeto de processos e 
produtos, gestão de crises,...produtos, gestão de crises,...

� Equipe

� Individual



3 Dimensões da ER em Qualquer Nível 

� Prevenir a ocorrência de um acidente

� Limitar os impactos de um acidente que já ocorreu

� Recuperar o estado normal, após a ocorrência de um
acidente



Princípios da Engenharia de Resiliência

► Flexibilidade

► Consciência

► Aprendizagem

► Comprometimento da alta direção



Flexibilidade

� Adaptações nos procedimentos são legítimas e necessárias

� Estudar o que as pessoas realmente fazem e porque
fazem

� Projetar barreiras à prova de erros� Projetar barreiras à prova de erros

� Estimular variabilidade positiva e bloquear variabilidade
negativa

� Ex. positiva: autonomia de supervisores, kaizen
� Ex. negativa: quebras de máquinas, falta de recursos







Aprendizagem

� Ênfase na compreensão do trabalho normal , ao invés de
somente incidentes

� Monitorar a implantação dos procedimentos é tão
importante quanto desenvolvê-losimportante quanto desenvolvê-los

� Reduzir distância entre o trabalho como imaginado e como
realizado



Aprendizagem



Consciência

� Ter consciência do seu próprio status e do status das
defesas

� Possíveis meios de implantar:

� Medição de desempenho pró-ativa
� Capacitação em habilidades técnicas e HNT

Linha de frente 
como cliente



Comprometimento da alta direção

� Segurança como valor chave, não prioridade

� Fundamental para equilibrar pressões

� Como fazer:� Como fazer:

� Incentivar cultura justa

� Rever organograma 

� Diretrizes para julgamentos de sacrifício,....   



Rompimento com visões tradicionais

� Há culpados e esses normalmente são da linha de frente

� Segurança e produção são universos diferentes

� Segurança é responsabilidade de especialistas� Segurança é responsabilidade de especialistas

� Aprendizagem ocorre a partir de falhas

� Segurança é equivalente à ausência de acidentes

� Trabalhador processa informações como um computador (é
imune ao contexto)



Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras

• Artigo publicado no ENEGEP 2011

• Objetivo de apresentar um panorama das publicações que
abordam o tema Engenharia de Resiliência, sob a perspectiva da
segurança.

• estudo bibliométrico; palavras-chave “resilience engineering” e
“safety”

• Base dados ScienceDirect, Emerald e Sage + HumanFactors,
Theoretical Issues in Ergonomcs Science, Occupational
Ergonomics, International Journal Cognitive Ergonomics, The
Ergonomics Open Journal, Ergonomics, Ciência Ergo Sum



Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras

• A coleta inicial resultou em 77 pesquisas que apresentavam
disponibilidade de acesso ao trabalho na íntegra.

• Após esta pesquisa inicial, os trabalhos foram selecionados de acordo com
o seguinte critério: deveriam representar artigos de pesquisa
(independente da metodologia utilizada), sendo excluídos trabalhos que(independente da metodologia utilizada), sendo excluídos trabalhos que
fossem revisões de livros e sessões editoriais.

• O resultado final da seleção encontra-se em um banco de dados composto
por 67 artigos relacionados à Engenharia de Resiliência e Segurança,
publicados entre os anos de 2010 e 2006.

• Entretanto, para o presente trabalho, foram analisados somente os artigos
publicados nos anos de 2010 e 2009, visto que esses correspondem a
77,6% (52) do total de artigos encontrados.



• Ano de publicação
• 67 artigos distribuídos entre os anos de 2010 e 2006
• 25 artigos em 2010 – somente no 1º semestre
• 27 artigos em 2009

Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras
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� Setor de atividade

Setor atividade Autor (ano)

Aviação
Yang e Hu (2010); Aust (2010); Kirwan (2010); Brokker (2010); Lofquist (2010); Teperi e
Leppanen (2010); Herrera et al (2009); Everdij et al (2009); Carcalho et al (2009)
Langan-Fox, Canty e Sankey (2009); Strove, Blom e Bakker (2009)

Biologia Heinimann (2010)
Construção Cambraia, Saurin e Formoso (2010); Mitropoulos e Cupido (2009)
Emergência Karagiannisa, Piatyszeka e Flausb (2010)

Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras

Ferroviário Blakstad, Hoveden e Rosness (2010)

Marítimo
Vinnem (2010); Nilsson, Garling e Lutzhoft (2009); Morel, Amalberti e Chauvin (2009);
Grabowski et al (2009); Chauvin, Clostermann e Hoc (2009); Antonsen (2009)

Petróleo Øien, Utne e Herrera (2010); Øien et al (2010)
Químico Le Coze (2010); Sonnemans, Katsakiori e Goutsos (2010)
Rodoviário Larsson, Dekker e Tingvalli (2009)

Saúde
Wears et al (2010); Williams e Smart (2010); Amalberti et al (2009); Grundgeigera e
Sandersona (2009); Iedema (2009); Benn et al (2009); Amalberti (2009); Iedema et al
(2009)

Tec. da Informação Antunes e Mourão (2010); Dix (2010)

Geral/Outros

Sgourou, Katsakiori e Goutsos (2010); Hamalainen, Saarela e Takala (2010);
Albrechtsen e Herrera (2010); Hovden, Størseth e Tinmannsvik (2010); Schobel e
Mansey (2010); Re e Macchi (2010); Costella, Saurin e Guimarães (2009); Amalberti et
al (2009); Harms-Ringdahl (2009); Vidal et al (2009); Woods (2009); Mearns (2009);
Koivisto et al (2009); Wreathall (2009); Knegtering e Pasman (2009); Lunderberg,
Rollenhagen e Hollnagel (2009)



� Principal contribuição

Contribuição Autor (ano)

Discussão teórica

Blakstad, Hoveden e Rosness (2010); Hamalainen, Saarela e Takala (2010);
Dix (2010); Albrechtsen e Herrera (2010); Wears et al (2010); Antunes e
Mourão (2010); Schobel e Manzey (2010); Teperi e Leppanen (2010); Re e
Macchi (2010); Alpera e Karshb (2009); Amalberti et al (2009); Vidal et al
(2009); Woods (2009); Mearns (2009); Koivisto et al (2009); Grundgeigera e

Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras

Discussão teórica (2009); Woods (2009); Mearns (2009); Koivisto et al (2009); Grundgeigera e
Sandersona (2009); Wreathall (2009); Iedema (2009); Knegtering e Pasman
(2009); Antonsen (2009); Lundberg, Rollenhagen e Hollnagel (2009); Amalberti
(2009); Iedema et al (2009); Grabowski et al (2009); Larsson, Dekker e Tingvall
(2009)

Discussão de modelos e métodos

Heinimann (2010); Sonnemans, Korvers e Pasman (2010); Sgourou, Katsakiori
e Goutosos (2010); Øien, Utne e Herrera (2010); Øien et al (2010); Yang e Hu
(2010); Cambraia, Saurin e Formoso (2010); Aust (2010); Karagiannisa,
Piatyszeka e Flausb (2010); Hovden, Størseth e Tinmannsvik (2010); Vinnem
(2010); Brooker (2010); Lofquist (2010); Williams e Smart (2010); Costella,
Saurin e Guimarães (2009); Harms-Ringdahl (2009); Herrera et al (2009);
Everdu et al (2009); Morel, Amalberti e Chauvin (2009); Langan-Fox, Canty e
Sankey (2009); Stroeve, Blom e Bakker (2009); Mitropoulos e Cupido (2009)

Discussão sobre investigação de 
acidentes

Le Coze (2010); Kirwan (2010) ; Carvalho et al (2009)

Discussão de um experimento Nilsson, Garling e Lutzhoft (2009); Chauvin, Clostermann e Hoc (2009)



• Nacionalidade do primeiro autor
• Percebe-se uma concentração de pesquisas na Europa, seguida da 

Austrália, Brasil, Holanda e EUA
• Pesquisas brasileiras oriundas da UFRGS e UFRJ

Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras



� É notório que os conceitos, princípios e aplicações teóricas da ER
podem contribuir para um melhor entendimento da dinâmica atual
dos sistemas de trabalho, que se encontram cada vez mais
complexos. E já vem contribuindo, em alguns setores que utilizam
em suas práticas de segurança os preceitos dessa nova
abordagem.

Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras

abordagem.

� Entretanto, ao analisar as publicações relativas ao tema,
selecionadas a partir de bases de dados conceituadas perante o
meio acadêmico e cientifico, percebe-se que as ideias ainda
estão muito presentes no campo teórico, permanecendo as
abordagens tradicionais de segurança no momento da prática .



� Algumas publicações utilizam-se do “bordão” Engenharia de
Resiliência em vários momentos de seus textos, porém na
essência do estudo não se percebe a aplicação das ideias que
representam a abordagem proposta pela ER.

Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras

� Estudos envolvendo uma maior discussão sobre o tema do ponto
de vista teórico também ainda são incipientes.

� Artigos que apresentam contribuições significativas e consistentes
no que tange a utilização dessa nova abordagem de segurança em
seus estudos podem ser evidenciados, porém em menor número
quando comparado ao total de artigos selecionados.



� Torna-se importante que as pesquisas futuras procurem se
aprofundar no tema da Engenharia de Resiliência, visando
compreender o que se adapta para o seu contexto e de que forma
as contribuições da ER podem ser realmente efetivas na gestão da
segurança para o seu segmento.

Engenharia de Resiliência:
um panorama de seus estudos e perspectivas de 

pesquisas futuras

� Dessa forma, pesquisas envolvendo a ER, em diferentes setores,
com diferentes níveis de complexidade e variabilidade tornam-se
fundamentais para a evolução da teoria.



Método de Avaliação de Sistemas de Gestão de SST

► Engenharia de resiliência como filosofia subjacente

► Compatibiliza 3 modalidades de auditoria
► Estrutural: avalia o prescrito com base em documentos

Operacional: avalia o real com base em entrevistas e observações► Operacional: avalia o real com base em entrevistas e observações

► Desempenho: avalia resultados de indicadores

► Inclui 28 itens de avaliação distribuídos ao longo de 7 critérios

► Inclui um questionário com um roteiro detalhado para conduzir a
avaliação



1 – Planejamento do sistema 
de gestão 

1.1 – Objetivos e política do SGSST 

1.2 – Planejamento do SGSST 

1.3 – Estrutura e responsabilidade 

1.4 – Documentação e registros 

1.5 – Requisitos legais 

1.6 – Compromisso da alta direção 

2 – Processos de produção 

2.1 – Identificação de perigos de acidentes e doenças com enfoque tradicional 

2.2 – Identificação de perigos de acidentes e doenças com enfoque na ER 

2.3 – Avaliação de riscos 

2.4 – Planejamento de ações preventivas com enfoque tradicional 

2.5 – Planejamento de ações preventivas com enfoque na ER 

3 – Gestão e capacitação de 
pessoas 

3.1 – Participação dos trabalhadores 

3.2 – Treinamento e capacitação 

4.1 – Integração de sistemas de gestão 

4.2 – Gerenciamento das mudanças 
4 – Fatores genéricos da 

segurança 

4.2 – Gerenciamento das mudanças 

4.3 – Manutenção 

4.4 – Aquisição e contratação 

4.5 – Fatores externos 

5 – Planejamento do 
monitoramento de 

desempenho 

5.1 – Indicadores reativos 

5.2 – Indicadores pró-ativos 

5.3 – Auditoria interna 

6 – Retroalimentação e 
aprendizado 

6.1 – Investigação de incidentes  

6.2 - Investigação do trabalho normal 

6.3 – Ações preventivas  

6.4 – Ações corretivas 

6.5 – Condução da análise crítica e melhoria contínua 

7 – Resultados  
7.1 – Desempenho reativo 

7.2 – Desempenho pró-ativo 

 



Instrumento de Coleta de Dados

2.5 – Planejamento de ações preventivas com enfoque na ER

Fontes de dados:

Observações (requisitos a, h), análise de documentos (a, b, e, f, g, i),
entrevistas com representantes da alta direção (g, d, f), gerente de produçãoentrevistas com representantes da alta direção (g, d, f), gerente de produção
(todos), representantes do setor de SST (todos), trabalhadores (todos)

(a) É realizado o monitoramento da conformidade com os procedimentos de SST e
produção ? Descreva como o monitoramento é realizado (periodicidade,
responsável, disseminação dos resultados, etc.)



Sistema de Pontuação (FPNQ, 2009)

0 20 40 60 80 100 

 Enfoque 

• As práticas de gestão são 
inadequadas aos requisitos 
do item ou não estão 
relatadas. 

• As práticas de gestão 
apresentadas são adequadas 
para algum(ns) dos requisitos 
do Item. 

• As práticas de gestão 
apresentadas são adequadas 
para muitos requisitos do 
item. 

• As práticas de gestão 
apresentadas são adequadas 
para a maioria dos requisitos. 

• As práticas de gestão 
apresentadas são adequadas 
para quase todos os 
requisitos do item. 

• As práticas de gestão 
apresentadas são adequadas a 
todos os requisitos do item. 

• O atendimento aos 
requisitos 
é reativo. 

• O atendimento a algum 
requisito é proativo. 

• O atendimento a muitos 
requisitos é proativo. 

• O atendimento à maioria 
dos requisitos é proativo. 

• O atendimento a quase 
todos os requisitos é 
proativo. 

• O atendimento a todos os 
requisitos é proativo. 

 
Aplicação 

• As práticas de gestão 
apresentadas não estão 
disseminadas. 

• O conjunto de práticas de 
gestão apresentadas abrange 
alguma das áreas, processos, 
produtos ou partes 
interessadas pertinentes. 

• O conjunto de práticas de 
gestão apresentadas abrange 
muitas áreas, processos, 
produtos ou partes 
interessadas pertinentes. 

• O conjunto de práticas de 
gestão apresentadas abrange 
a maioria das áreas, 
processos, produtos ou partes 
interessadas pertinentes. 

• O conjunto de práticas de 
gestão apresentadas abrange 
quase todas as áreas, 
processos, produtos ou partes 
interessadas pertinentes.. 

• O conjunto de práticas de 
gestão apresentadas abrange 
todas as áreas, processos, 
produtos ou partes 
interessadas pertinentes. 

• Uso não relatado. • Início de uso ou uso 
continuado de alguma prática 
de gestão apresentadas. 

• Uso continuado de muitas 
das práticas de gestão 
apresentadas. 

• Uso continuado da maioria 
das práticas de gestão 
apresentadas. 

• Uso continuado de quase 
todas as práticas de gestão 
apresentadas. 

• Uso continuado de todas as 
práticas de gestão 
apresentadas. 

 
Aprendizado 

• Não há melhorias sendo 
implantadas; e as práticas de 
gestão apresentadas não 
demonstram evidências de 
refinamento. 

• Há melhorias sendo 
implantadas; ou algumas 
práticas de gestão 
apresentadas são refinadas. 

• Muitas práticas de gestão 
apresentadas são refinadas. 

• A maioria das práticas de 
gestão apresentadas é 
refinada. 

• Quase todas as práticas de 
gestão apresentadas são 
refinadas e espelham o 
estado-da-arte mundial. 

• Todas as práticas de gestão 
apresentadas são refinadas e 
espelham o estado-da-arte 
mundial; alguma apresenta 
uma inovação de ruptura 
representando um novo 
referencial de excelência. 

 
Integração 

• As práticas de gestão 
apresentadas não são 
coerentes com as estratégias 
e objetivos da organização. 

• Quase todas as práticas de 
gestão apresentadas são 
coerentes com as estratégias 
e objetivos da organização. 

• Todas as práticas de gestão 
apresentadas são coerentes 
com as estratégias e objetivos 
da organização; quase todas 
as práticas de gestão 
apresentadas estão inter-
relacionadas com outras 
práticas de gestão da 
organização, quando 
apropriado. 

• Todas as práticas de gestão 
apresentadas são coerentes 
com estratégias e objetivos 
da organização e estão inter-
relacionadas com outras 
práticas de gestão, havendo 
cooperação entre quase todas 
as áreas da organização na 
sua implementação, quando 
apropriado. 

• Todas as práticas de gestão 
apresentadas são coerentes 
com estratégias e objetivos 
da organização e estão inter-
relacionadas com outras 
práticas de gestão, havendo 
cooperação entre quase todas 
as áreas da organização e 
com as partes interessadas 
pertinentes. 

• Plena integração das 
práticas de gestão; as áreas 
da organização trabalham em 
harmonia entre si e com as 
partes interessadas 
pertinentes, construindo 
parcerias e obtendo elevada 
sinergia. 



Estrutura de Avaliação dos Resultados

� Relatório item a item

+ 

� Identificação e classificação das:

� Fontes de resiliência

� Fontes de fragilidades



Plano de Ação

� Comparar classificações reais e desejáveis de cada fonte de
resiliência e fragilidade

� Recomendações estratégicas� Recomendações estratégicas

� Recomendações operacionais



Onde esse método já foi aplicado?

� Metalúrgica em SC

� Sistemas de exaustão para automóveis

� Pequena escola de aviação civil no RS� Pequena escola de aviação civil no RS

� Distribuidora de energia elétrica no RS  

� Construtoras no PR e RS



A perspectiva da ER para Sistemas de Medição de 
Desempenho em Segurança

� É impossível antecipar todos os riscos e suas interações
� É impossível monitorar todos

� Não é possível saber quais não estão sendo monitorados, pois não se
conhece o todo

� Conhecimento acerca do status do sistema é sempre incompleto e� Conhecimento acerca do status do sistema é sempre incompleto e
fragmentado entre os diversos intervenientes

� Passa a ser importante monitorar as capacidades de ajuste à
variabilidade do ambiente
� SMDSST deve discernir entre variabilidade positiva e negativa, para

impulsionar a primeira

� Ex. positiva: ações dos operadores de linha de frente sem esperar pelos
superiores



� O SMDS deve ser resiliente
� Alimentado por fontes de informações ricas, diversificadas e contínuas

� O SMDS também deveria ser monitorado (auditorias externas,
indicadores específicos para isso,...)

A perspectiva da ER para Sistemas de Medição de 
Desempenho em Segurança

� O SMDS deve monitorar vulnerabilidades em todo o sistema sócio-
técnico
� Segurança de processos, segurança pessoal, fatores organizacionais

� O SMDS deveria se aproximar do ideal de monitoramento em
tempo real
� Tecnologia da informação



� O SMDS deve levar em conta o desempenho em outras
dimensões, além da segurança (ex: custos, eficiência,
satisfação do cliente externo,...)

A perspectiva da ER para Sistemas de Medição de 
Desempenho em Segurança

� O SMDS deve buscar equilibrar o trade-off entre facilidade
de uso e abrangência / completude

OU 

� Quanto mais complexo for o sistema avaliado, mais
complicado será o SMDS



Filosofia da ER para a gestão da 
saúde e segurança do trabalhosaúde e segurança do trabalho



Próxima aula

� Prova
� contempla todo o conteúdo da disciplina

� Incluindo trabalhos realizados e apresentados

� vale 5,0 pontos

� Será considerado aprovado o aluno que obtiver MF igual ou
superior a 6,0.

� Somente realizarão exame aqueles alunos que atingirem MF
superior a 3,0 mas inferior a 6,0.

� O exame (E) consiste de uma prova sobre todo o conteúdo da
disciplina.

� A nota final da disciplina (NF) será obtida através da fórmula NF =
(MF + E)/2, a qual deverá ser igual ou superior a 6,0 para
aprovação.


