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A maioria das empresas tem dedicado
recursos importantes em seus programas para
reduzir e prevenir acidentes de trabalho.
Sistemas de gestão de riscos operacionais
estão implementados, com ferramentas de
gestão adequadas e geralmente integrados a
seus sistemas de produção. Os resultados e
desempenho têm melhorado nessas empresas
1
ao longo dos últimos
anos, mas os acidentes
continuam a acontecer e muitas vezes,
acidentes graves que podem levar a
incapacidades permanentes. Sem uma
compreensão dos perigos e avaliação dos
riscos que seus funcionários enfrentam com
as tarefas que realizam todos os dias, é
impossível para uma empresa mantê-los
seguros.
De acordo com nossa experiência, existem
boas práticas quando da utilização de
análises de segurança através de ferramentas
tais como a análise preliminar de riscos (APR)
ou análise de segurança da tarefa (AST). A
ferramenta da APR ou AST é um estudo
prévio e detalhado sobre todas as etapas do
trabalho a serem executadas em determinado
local. O objetivo é identificar os perigos
envolvidos, avaliar os riscos para as pessoas,
para o meio ambiente, para o patrimônio, para
a imagem da empresa, bem como identificar

medidas de controle para mitigar o risco ou
prevenir que as consequências indesejadas
venham a acontecer.
Apresentamos 06 boas práticas para concluir
uma APR ou AST eficaz e discutiremos
algumas maneiras para que tais rotinas
ajudem a obter maior eficiência ao usar APRs
e ASTs e consequentemente, prevenir e evitar
acidentes de trabalho ou acidentes de
processo:

1) Selecionar e priorizar as atividades que
devem ter uma APR ou AST;

2) Nunca se basear apenas em informações:
sempre fazer verificações físicas na área do
trabalho;

3) Buscar ajuda de quem realmente está
envolvido com a atividade;

4) Identificar medidas de controle
preventivas e mitigadoras;

5) Comunicar os pontos principais para todos
os colaboradores envolvidos na atividade;

6) Revisar periodicamente as APRs ou ASTs;

Boa Prática #1: Selecionar e
priorizar as atividades que
devem ter uma APR ou AST.
Para iniciar o processo de analisar os riscos de
uma tarefa, deve-se escolher os trabalhos ou
tarefas que precisam ser avaliados.
Selecioná-los em alguns casos pode parecer
simples, mas pode ser um fator crítico quando
tem-se que escolher entre muitas atividades
executadas nas empresas. Nossa experiência
mostra que há empresas que conseguem
identificar centenas e até milhares de
atividades realizadas.
Em adição, faz-se necessário envolver várias
pessoas que possuem o conhecimento dos
diversos aspectos da atividade. Por essas
razões, uma boa prática é priorizar os trabalhos
a serem analisados. Dessa forma, mesmo que a
análise de todos os trabalhos não ocorra,
garantirá que os trabalhos mais críticos sejam
examinados primeiro.
Uma pergunta muito comum é como você
identifica e prioriza as tarefas a avaliar
primeiro? Nossa experiência indica alguns
critérios que devem ser utilizados:
• Atividades que têm apresentado o maior
número de acidentes ou quase-acidentes;
• Atividades que apresentem maior potencial
de gerar uma lesão grave;
• Atividades em que um simples erro humano
pode levar a um acidente grave;
• Atividades e processos
recém-implementados;
• Atividades que sofreram mudanças nos
processos e procedimentos;
• Atividades complexas o suficiente para exigir
instruções escritas;

•

Agile governance

•

Risk assessment and scenario plan

•

Resourcing for success

•

Supply chain reliability

• Operational readiness
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Observar um funcionário experiente na área de
trabalho ajuda a garantir que cada passo da
atividade seja executado na sequência
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a garantir que todos os passos, mesmo alguns
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A holistic approach to restart
At DSS, we provide you the expertise that you

determine dependencies and sequence them

need for a successful restart through a pragmatic,

such that we accelerate recovery. To address

rational process that addresses the following

uncertainties, we facilitate scenario planning
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A holistic approach to restart
At DSS, we provide you the expertise that you

determine dependencies and sequence them

need for a successful restart through a pragmatic,

such that we accelerate recovery. To address

rational process that addresses the following

uncertainties, we facilitate scenario planning

• Mudança de circunstâncias, situação ou
seven dimensions:
condições da operação (por ex: condições
ambientais tais como: chuva, vento, neblina,
• Employee well-being and stakeholder care
etc.);
Agile governance
• • Mudanças
de equipamentos, tecnologias.
•

Risk assessment and scenario planning

A gestão dos riscos operacionais é uma busca
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• Supply
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then help with the rapid setup of an Executive

and the development of alternate plans. We also
offer the full management of restart activities,
if requested.
We utilize innovative tools and approaches
to engage your organization to deliver the
following outcomes:
A workforce that is ready for a restart,
assured of its well-being and conﬁdent of
the plan that has been laid out
Processes that are robust, practical and
useful for ensuring safe, predictable restart
within the context of applicable constraints
An organization that is in control of its plan

Recovery Committee and review your restart

to recover to pre-disruption performance

plan and priorities. If an integrated plan is not

level, despite the uncertainties

available, we will facilitate the development
of one, based on your business strategy and

We can help you achieve a safe restart that

objectives. In collaboration with your workforce,

minimizes disruption and ultimately, improves

we will then identify critical restart activities,

your operations.

DSS is a leading provider of operations
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operacionais, inovar mais rapidamente e
aumentar a capacidade da força de trabalho.
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