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RESUMO DO MÉTODO 

 
EVITE cinco comportamentos negativos: 

1. Ritmo inadequado 

2. Falta de motivação 

3. Cansaço 

4. Desrespeito aos procedimentos 

5. Improvisação 

Que podem causar ou contribuir 
para 2 FALHAS CRÍTICAS que 

Informações pessoais 

 
 
 
 

Empresa 

causam erros ou acidentes: 

1. Falta de atenção na tarefa 

2. Falta de atenção na zona de perigo 
 

ADOTE as 3 técnicas para evitar 
os comportamentos negativos e 
garantir Zero 24x7: 

1. Autoconhecimento 

2. Adoção de Comportamento Seguro 

3. Cuidado com a Segurança Coletiva 
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Nº Registro Data Admissão 

 

 
Nome do Funcionário 

 

 
Empreendimento 

 

 
Função 

 

 
Este manual é de porte obrigatório 

durante o horário de trabalho. 
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Preste atenção para a atividade a ser 
realizada. 
Analisar os riscos. 
Realizar as ações necessárias para 
eliminá-los. 
Executar o seu trabalho somente 
com SEGURANÇA 

 



 

CULTURA DE QSMS 
 

 

Zero é normalmente uma coisa ruim? 

Parecido como não ter dinheiro no bolso... 

ou quando seu time perde de 3 X 0... ou 

quando tiramos zero numa prova. 

Mas e se zero significasse uma coisa boa: 

• zero erros • zero desperdício 

• zero acidentes • zero poluição 

• zero doenças • zero mortes 

• zero lesões • zero... 
 

Faça ZERO a sua meta, 

24 horas por dia, 7 dias por semana. 

É possível e só depende de você! 

Depende dos seus hábitos! 

Depende do seu comportamento! 
 

É possível viver bem, 

com segurança e produtividade, 

24 horas por dia, 7 dias por semana, 

no trabalho, na rua e no seu lar! 
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O Programa “ZERO 24x7” oferece uma maneira 

a mais de pensar em Qualidade, Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde: 

o programa não tem como objetivo lhe dizer o que 

fazer tecnicamente. 

o programa não substitui práticas sólidas de 

engenharia ou boas práticas administrativas. 

o programa não substitui o treinamento em riscos 

específicos no local de trabalho. 

o programa tem como objetivo manter esses riscos 

em mente e à vista, no trabalho, fora do trabalho e 

no trânsito. 

o programa tem como objetivo mostrar que é o seu 

comportamento que faz a diferença. 

 

Mesmo que as pessoas estejam propositalmente 

desejando aumentar o risco de uma situação (como, por 

exemplo, atender ao telefone celular ao dirigir um veículo, 

executando uma tarefa com a ferramenta inadequada 

etc.), dificilmente qualquer uma delas estaria tentando se 

machucar ou errar. 

Nessa situação, algo inesperado tem que acontecer para 

que ocorra um acidente ou erro e normalmente não temos 

reflexo, em cima da hora, para evitar o acidente, ou não 

percebemos que estamos executando algo errado. Isso 

é um padrão de risco que pode ser evitado, única e 

exclusivamente por decisão sua. 

 
 
 

 

  



Pergunte-se: por que 
as coisas dão errado? 

 

Temos diversos 

procedimentos, 

mas algumas 

vezes as pessoas 

não os seguem. 

 

Temos bons 

EPIs, mas 

algumas vezes 

as pessoas não 

os utilizam. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Temos programas 

de treinamento, 

mas as vezes as 

pessoas não agem da 

maneira correta que 

aprenderam. 

Temos bons profissionais, 

selecionados a partir de 

critérios que envolvem 

experiência, treinamento 

e habilidades, mas as 

vezes as pessoas não 

utilizam sua inteligência 

ou seu bom senso. 

 
O que mais devemos fazer? Qual é o 

comportamento que deve ser adotado? 
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Cinco comportamentos negativos... 
 

RITMO INADEQUADO → 

O ritmo inadequado é quando 
a atividade é realizada de 
forma acelerada ou lenta 
demais em relação ao 
considerado normal seja 
trabalhando, dirigindo, 
caminhando, correndo, 
erguendo, movendo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANSAçO → O excesso de 
cansaço físico ou mental 
provoca dificuldade de 
concentração na tarefa e afeta 
a velocidade de reação a 
situações de risco, contribuindo 
significativamente para a 
ocorrência de acidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FALTA DE MOTIVAçÃO → Pode 
ter sua origem em fatores internos 
ou externos ao ambiente de 
trabalho. Equipamentos com 
defeitos, ferramentas inadequadas, 
objetivos conflitantes, pressão, 
desentendimentos, orgulho, 
vaidade e egoísmo são elementos 
que afetam a motivação das 
pessoas. 
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DESRESPEITO AOS 

PROCEDIMENTOS → Tem sua 
origem em situações onde 
as pessoas se consideram 
suficientemente familiarizadas 
com os riscos, se tornando 
menos preocupadas com o 
passar do tempo deixando de 
observar regras, procedimentos 
e medidas de controle que 
poderiam evitar acidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPROVISAçÃO → 

É resultante de algo feito 
às pressas, sem esmero, 
malfeito, sem cuidado, sem 
planejamento. 
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FALTA DE ATENçÃO NA TAREFA 

→ Não se concentrar no 
trabalho, não estar ciente dos 
perigos e deficiências, esquecer 
coisas, cometer mais erros 
do que o normal funcionar 
no “piloto automático”, 
estar no “mundo da lua” e 
não conseguir ver onde está 
pisando ou colocando a mão 
podendo fazê-lo perder o 

equilíbrio, a tração ou a firmeza 
o que vai contribuir fortemente 
para que um acidente aconteça. PRIMEIRA FALHA CRíTICA 

 

...podem causar ou contribuir para 2 falhas 
críticas que causam erros ou acidentes... 

FALTA DE ATENçÃO NA ZONA 

DE PERIGO → Realizar algo 
sem observar o entorno e 
as eventuais interferências. 
Estar consciente de onde está 
indo e o que está vindo em 
sua direção ou de onde está 
em relação a uma energia 
perigosa. A atenção na zona de 
perigo é exigida principalmente 
em atividades como dirigir 
um veículo, serrar ou furar 
um material, movimentar ou 
soldar uma peça, usar escada 

Não podemos permitir que a urgência de certas 

atividades nos coloque numa situação de risco. 

Por exemplo: 

uso de ferramentas inadequadas para a atividade. 

executar mais de uma atividade ao mesmo tempo 

(dirigir e atender ao telefone, executar uma atividade 

e olhar para os lados ou conversar com alguém 

enquanto executa a tarefa, andar pelas ruas e não 

observar possíveis imperfeições no piso, etc.). 

usar uma faca para apertar um parafuso. 

usar bancos em cima de outros para alcançar uma 

lâmpada a ser trocada. 

usar uma tomada elétrica para ligar vários aparelhos 

ao mesmo tempo. 

 
Lembre-se que o improviso acaba se tornando 

o permanente. 

Podemos perder a vida por causa de um pequeno 

improviso. 

Use sua capacidade intelectual para planejar e fazer 

o certo e nunca para improvisar. 

Não seja enganado pela autoconfiança. 

 
Se as condições de trabalho não estiverem adequadas, 

solicite a adequação necessária e não se submeta a 

riscos desnecessários ao executar uma atividade. 

SEGUNDA FALHA CRíTICA 
para executar uma atividade 13



 
 

 

1. Autoconhecimento 

Quem conhece a si mesmo tende a valorizar mais a 

própria vida e fortalecer sua autoestima. 
 

É importante conhecermos não apenas nossas qualidades, 

para que possamos valorizá-las e desenvolvê-las, como 

também nossos defeitos. Assim, será possível avaliar 

o que incomoda e precisa ser alterado ou transformado. 

 
 

 

 
O autoconhecimento exige uma autoavaliação. 

Você precisa voltar-se para si mesmo e perceber suas 

qualidades, seus defeitos, seus limites, o que perturba, 

o que liga seu sinal de alerta, o que o deixa inseguro, o 

que faz com que você cometa erros. Enfim, abrir as portas 

para fazer todas as perguntas possíveis, encarar todas 

as respostas e adotar medidas que promovam 

o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
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2. Adoção do Comportamento Seguro 

Nada muda se você não mudar. Não há meio termo entre 

uma ou outra situação: muda-se ou não se muda. 

Faça uma análise das situações onde você diz: “Quase que 

eu caí da escada...”, “quase que bati o carro...”, “quase 

atropelei a criança...”, “quase cortei minha mão...”, “quase 

errei os cálculos...”, “quase enviei o relatório errado...”. 

Pergunte-se: 

1) Qual comportamento negativo estava me dominando 

naquele momento? 

2) Que lições eu tiro dessa situação em que quase 

aconteceu o pior? 

3) O que posso fazer para mudar meu comportamento 

daqui em diante? 

Procure por situações que possam aumentar os riscos e 

trabalhe para evitá-las. Por exemplo: 

✘ fazer parte daquele “bolo” de carros que vai se 

formando ao seu redor. ✘ manter pouca distância do 

veículo que vai à sua frente. ✘ atender o celular enquanto 

faz alguma coisa. ✘ não respeitar os limites de velocidade. 

✘ improvisar (ferramentas, escadas, ligações elétricas, 

etc.). ✘ criar atalhos para fazer algo mais “rapidamente”. 

✘ consumir álcool e fazer alguma coisa que necessite 

atenção e reflexos rápidos. ✘ executar um trabalho sem 

antes verificar as condições de segurança. ✘ executar um 
trabalho sem planejamento. 
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DISTRAçÃO 

CONCENTRAçÃO 

 

 

 

 



 

3. Cuidado com a Segurança Coletiva 

Trabalho em equipe é quando um grupo ou uma 

sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver 

um problema. 
 

 

 
Aprendendo o verdadeiro significado de trabalho e da 

vida em equipe, paramos de olhar para nós mesmos como 

seres separados dos outros e começamos a ver nosso 

elo com toda a humanidade, com a natureza e com o 

universo. Nessa realização, aprendemos a ciência e a arte 

da cooperação. 

Se você é a única pessoa em seu grupo de trabalho que 

está tentando melhorar as coisas, isso seria mais difícil do 

que se todos do seu grupo estiverem fazendo o mesmo. 

Se todos estiverem procurando situações que aumentem 

o risco de erros e acidentes em outras pessoas, assim 

como neles mesmos, os erros e acidentes em curto prazo 

iriam diminuir. 

 
Como essas habilidades referem-se a comportamento 

de risco (erros e hábitos) não intencional, é possível que 

alguém cometa um erro sem querer. Por exemplo: 

um motorista, com pressa, não vê a placa de pare e 

passa um cruzamento sem se dar conta do risco de 

acidente que acabou de aceitar. 

alguém passa correndo por trás de uma 

empilhadeira em funcionamento sem fazer contato 

visual com o operador. 

alguém resolve ir mais rápido e passa embaixo de 

uma carga suspensa por um guindaste. 

alguém resolve correr para atravessar uma avenida 

lotada de carros em alta velocidade, fora da faixa de 

segurança e não avalia que pode tropeçar e cair. 
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VOCÊ ESTÁ CONVIDADO A PARTICIPAR 

DO NOSSO ESFORçO PARA VIVERMOS BEM 

24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA. 

Vamos utilizar uma técnica simples e eficaz e a 

chamaremos de técnica de observação de 

comportamentos inadequados. 

Devemos observar padrões inadequados de 

comportamento em nós e nos outros. 

Quando observarmos padrões inadequados de 

comportamento nas outras pessoas, devemos falar 

com elas e ajudá-las a enxergar e modificar seu 

comportamento. 

É importante falarmos com as pessoas. Elas podem 

nem saber que cometeram erros. E ninguém erra 

porque quer errar. 

Ao mencionar isso com a pessoa, faça-o 

educadamente, dê ênfase ao que ela cometeu de 

errado e não faça julgamentos. Mostre que você está 

querendo ajudá-la. 

Em alguns casos não será possível falar com a 

pessoa na hora do acontecimento, fale com ela 

num momento mais conveniente, mas não deixe de falar 

e registrar. 

Devemos registrar os possíveis comportamentos negativos, 

as possíveis falhas críticas e o que poderia ter sido 

feito para evitar o problema. Fazendo isso teremos 

dados suficientes para responder a pergunta: Por que as 

coisas “dão” errado ? 

E assim poderemos estabelecer bloqueios para 

eliminar o perigo. 
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COMO CUIDAR DA SUA SEGURANÇA 

E DA SEGURANÇA COLETIVA? 

 
1. As pessoas estão executando as tarefas na posição 

adequada? 

2. As pessoas demonstram atenção na tarefa que 

estão executando? 

3. Existem partes do corpo das pessoas expostas a 

superfícies pontiagudas, cortantes ou que possam 

ser prensadas ou queimadas? (mãos, pés, braços, 

cabeça, etc.) 

4. Existem pessoas executando tarefas no caminho de 

equipamentos ou materiais em movimento? 

5. Existem bloqueios adequados para as tarefas que 

estão sendo executadas e estão sujeitas à exposição 

de energias perigosas? (energia elétrica, pneumática, 

hidráulica, química, radioativa, gravitacional, 

mecânica ou energia residual) 

6. Os acessos e a área de trabalho estão limpos e 

organizados? 

7. Materiais e equipamentos estão armazenados 

adequadamente e não causam riscos de 

acidentes? 

8. Áreas que oferecem riscos de acidentes estão 

sinalizadas e isoladas? 

9. As ferramentas, equipamentos e máquinas estão 

sendo utilizados de acordo com sua finalidade 

original? 

10. As ferramentas, equipamentos e máquinas estão 

funcionando corretamente, em bom estado de 

conservação e manutenção? 

11. As ferramentas, equipamentos, máquinas e materiais 

estão devidamente armazenados e protegidos 

quando não estão em uso? 

12. Escadas estão sendo usadas de maneira correta? 

(adequadamente posicionadas, fixadas e utilizadas 

somente para acesso a um determinado lugar) 

13. Equipamentos de segurança aplicáveis estão 

disponíveis no local de execução das atividades? 

(extintores de incêndio, hidrantes, kits de mitigação 

contra vazamentos, etc.) 

14. As pessoas estão utilizando corretamente os 

corrimãos, andaimes, cintos de segurança, linhas de 

vida ao acessarem locais elevados? 

15. Ao acessarem ou executarem tarefas em locais 

elevados as pessoas estão fixando o cinto de 

segurança? (no mínimo um ponto, sempre fixado 

quando em movimento e dois pontos fixados, quando 

estiverem trabalhando paradas num local elevado) 

16. As pessoas estão usando os Equipamentos de 

Proteção Individual necessários? 
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Aconteceu...  

 
 

Potencial de lesão 

...comigo ...com outros 

 
 
 

grave 1º socorros 

   
 

 
 

 
O que aconteceu? 

 

 

 

 
Onde aconteceu? 

 

 

 

 

  

 
 

MODELO DO CARTÃO DE REGISTRO - FRENTE MODELO DO CARTÃO DE REGISTRO - VERSO 

 

Desvio comportamental 

Condição insegura 

Nome:_______________________ 
Local:_______________________ 
Data:___/___/____ 

Descrição:___________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
________________________ 
Ação setor responsável 
(Preenchimento pelo SESMT): 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

CARTÃO COMUNIQUE 



NOSSA CULTURA DE QUALIDADE E SEGURANÇA 

ENGLOBA OS SEGUINTES PRECEITOS: 
 

A maior parte dos erros e incidentes é resultado da 

tolerância que temos em relação aos riscos. 

 
 
 
 

Criamos nossa cultura de QSMS com base no que 

demonstramos pessoalmente e no que toleramos 

em outras pessoas. 

 
 
 
 
 

Uma cultura forte de QSMS começa quando nós 

fazemos dessas coisas um hábito. 

 
 
 
 
 

Criar um ambiente de qualidade e segurança é uma 

questão pessoal, bem como empresarial. 

 
Quando tratamos de preservar a qualidade e a 

segurança, certos desentendimentos não significam 

desrespeito ou insubordinação. 

 
 
 
 
 

Toda pessoa é responsável pela sua segurança, bem 

como pela segurança das pessoas ao seu redor. 

 
 

Confiança é essencial para nossa Cultura. 
 

Adote esse comportamento no 

trabalho, na rua e na sua casa. 
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