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Resumo
O objetivo geral deste trabalho é analisar as ocorrências de anomalias de segurança do 
trabalho em empresas contratadas para ampliação e modernização de uma refinaria, numa 
obra de construção e montagem industrial. Este trabalho fundamenta-se no acompanhamento 
de dados gerados de uma unidade de Implementação de Empreendimentos no ramo de 
construção e montagem industrial, na busca de melhorias no sistema de gestão sobre 
ocorrências das empresas prestadoras de serviço, referentes aos anos de 2010 e 2011.  Foi 
proposto um plano de ação para tomada de ações das contratadas, com acompanhamento. 
Concluiu-se que o monitoramento permanente das empresas de construção e montagem se 
torna necessário. Através dos resultados alcançados pelas empresas contratadas, é possível 
tomar decisões de linha e atuações diferenciadas, quando necessário. Com a aplicação do 
Plano de Ação, criou-se o IAPL (Índice de Aderência ao Plano de Ação), na qual, através do 
acompanhamento e monitoramento deste indicador proativo, consegue-se mensurar o 
comprometimento das empresas contratadas com a segurança do trabalho, utilizando 
metodologia de pontuação e pesos e prazos. 
Palavras-chave: Anomalias, Plano de Ação, Segurança, Construção, Monitoramento.
Abstract
The aim of this study was analyze instances of anomalies safety contractors for work in 
extension and modernization in refinery, on a construction and industrial assembly. This 
paper is based on tracking data generated in one unit Implementing of Projects, in the field of 
construction and industrial assembly, seeking enhancements to the management system on 
events of service companies in the years 2010 and 2011. It has been proposed an Plan of 
Action to taking actions of contractors, with accompaniment. It was concluded that 
continuous monitoring of the construction companies and assembly is required. From the 
results reached by the contractors, it is possible to take decisions and actions distinguished 
line when necessary. With the implementation of the Plan of Action, was created the IAPL 
Index (Adherence to the Plan of Action), where in monitoring and proactively tracking for 
this indicator, it is possible measure the involvement of contractors on work safety, using 
scoring methodology and weights and deadlines.
Keywords: Anomalies, Action’s Plan, Safety, Construction, Monitoring.

1. INTRODUÇÃO
No ano de 2010, o setor de construção civil, acompanhou a tendência nacional, com 
crescimento de 11,6%, sendo melhor desempenho dos últimos 24 anos, segundo dados do PIB 
setorial. O cenário da construção civil vivenciou um período de instabilidade até o ano de 
2003, caracterizado pela falta de incentivo, pela tímida disponibilidade de recursos e por uma 
inexpressiva presença de financiamento imobiliário. A partir de 2004, o setor começou a 
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apresentar sinais de expansão, com o aumento dos investimentos em obras de infraestrutura e 
em unidades habitacionais, inclusive superando as taxas negativas de crescimento (DIEESE, 
2011).

A taxa de acidentes desta indústria é assustadora, representando perdas consideráveis, do 
ponto de vista econômico e social, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores, bem 
como para o Governo (ARAÚJO, 2002). A construção é um dos setores de atividade 
econômica que mais absorve acidentes de trabalho e onde o risco de acidente é maior. De 
acordo com as estimativas da OIT, dos aproximadamente 355 mil acidentes mortais que 
acontecem anualmente no mundo, pelo menos 60 mil ocorrem em obras de construção (LIMA 
JÚNIOR et al., 2005).

Assim, faz-se necessário um programa que visa implantar uma série de ações de forma a 
minimizar as vulnerabilidades do sistema de gestão. Muitas dessas ações dependem de 
atitudes e comportamento pró-ativo. A palavra mudança sempre estará presente na 
implementação de valores de segurança do trabalho, por isso é tão difícil estabelecer um nível 
desejável a ser alcançado; sempre existirá espaço para a melhoria contínua. As organizações 
devem sistematizar ações que possam evidenciar, na prática, a sedimentação desses valores 
dentro da cultura organizacional (MORAES, 2009).
O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as ocorrências de anomalias de segurança do 
trabalho em empresas contratadas para ampliação e modernização de uma refinaria, numa 
obra de construção e montagem industrial.

Os objetivos específicos desta pesquisa foram:

• Analisar os dados de anomalias de SMS do ano de 2010, por classe e tipo;
• Elaboração, acompanhamento e monitoramento de um plano de ação com 11 (onze) 

diretrizes/requisitos, durante os meses de abril a dezembro de 2010;
• Criação de indicador, métodos de pontuação e pesos para mensuração e acompanhamento 

dos resultados de implantação avanço do plano de ação;
• Comparar os dados de anomalias de SMS de 2010 com 2011, verificando a necessidade de 

manter o acompanhamento e realizar manutenção do mesmo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A indústria da construção e montagem industrial
A indústria da construção civil difere das demais em muitos aspectos, apresentando 
peculiaridades que refletem uma estrutura dinâmica e complexa. Dentre estas peculiaridades, 
podem ser citadas as relativas ao tamanho das empresas, à curta duração das obras, à sua 
diversidade e a rotatividade da mão-de-obra (ARAÚJO, 1998).

Para Araújo (1998), a taxa de acidentes desta indústria é assustadora, representando perdas 
consideráveis do ponto de vista econômico e social, tanto para a empresa quanto para os 
trabalhadores, bem como para o Governo.

2.2. A segurança e saúde no  trabalho
A preocupação crescente com o seu cliente interno, conseqüência até de uma austera 
fiscalização das entidades governamentais e sindicados, fez com que as empresas alterassem 
suas formas de se pensar estrategicamente com relação à segurança do trabalho (ABIB,2011). 
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Em uma organização, segundo Abib (2011, apud Tavares, 2011), a segurança do trabalho 
exerce uma função consultiva, que consiste na conscientização, aconselhamento, orientação e 
coordenação de programas de motivação e preventivos de acidentes e doenças profissionais. 

Theobald e Lima (2007) afirmam que o desempenho em segurança do trabalho reduz do risco 
de acidentes e promove a saúde e satisfação dos trabalhadores. Loureiro et al. (2008) destaca 
que a própria sociedade considera a questão da segurança e saúde, além da qualidade e meio 
ambiente, como um dos valores importantes para as organizações trabalharem.

2.3. Acidente de trabalho
A conceituação legal de acidente do trabalho está no artigo 19, da lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, onde descreve: Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa 
ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando, direta ou indiretamente, 
lesão corporal, doença ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 2011).

2.3.1. Incidente
Segundo a definição da terminologia da Petrobrás (2010), é um evento imprevisto indesejável 
que poderia ter resultado em dano à pessoa, ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou 
impacto ao meio ambiente.
Para a ANBT NBR 18801 (2010), incidente é qualquer ocorrência não programada que por 
circunstância possa resultar em lesões, danos materiais ou econômicos à organização ou 
anormalidade no processo operacional e/ou administrativo.

2.3.2. Determinação de classes de anomalias
Para a engenharia da Petrobrás (2010), existem as seguintes classes de anomalias:

• Incidente com Alto Potencial - incidente que poderia ter causado morte, incapacidade 
permanente ou dano material classificado como grande ou impacto ao meio ambiente 
classificado como maior.

• Acidente classe I - acidente classe I é classificado com lesão sem afastamento, primeiros 
socorros.

• Acidente classe II - acidente classe II é quando ocorre uma lesão sem afastamento, 
somente com tratamento médico ou também com restrição para o trabalho.

• Acidente classe III - acidente classe IIII é classificado a partir de uma lesão com 
afastamento, - incapacidade permanente (menor ou igual há 200 dias a debitar, ou 
incapacidade temporária ou com múltiplos acidentados (maior ou igual a 5 acidentados) 
com lesão, sem afastamento.

• Acidente classe IV - acidente classe IV é quando ocorre morte. Também, classifica-se 
nesta classe lesão com afastamento – incapacidade permanente superior a 200 dias a 
débito ou quando ocorrer queimaduras físicas ou químicas com as seguintes lesões: 

1) Segundo grau profundo ou terceiro grau que aferem: genitália, articulações, 
orifícios da cabeça, face em mais de 3% de área total da superfície corporal com 
área maior que 20%. 
2) Segundo grau superficial com área maior que 50% da superfície corporal. 

3) Qualquer lesão que a escala de trauma seja menor ou igual a 3.
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2.3.3. Análise de acidentes do trabalho
A compreensão de como realmente aconteceu o acidente, com a definição das variáveis que 
contribuíram para tal, é de suma importância para a proposição de medidas corretivas que 
deverão ser feitas pelo Serviço de Segurança do Trabalho. A análise causal de acidentes deve 
ser iniciada imediatamente após o ocorrido; para tal necessita-se: 

• Conhecer totalmente o posto de trabalho e a atividade real do momento, 
• As condições em que se realizam o trabalho no momento do acidente, 
• As rotinas e práticas laborais, 
• Os equipamentos e máquinas envolvidos, 
• Os dados pessoais do acidentado etc. 
Só a partir disto, podem-se formular as hipóteses para as causas reais do acidente e proporem-
se soluções corretivas e definitivas para que acidentes semelhantes possam ser evitados 
(VIEIRA, 2000).

2.3.4. Estatísticas de Acidentes de Trabalho
É bastante comum ouvirem-se comentários, quanto às estatísticas de acidentes, do tipo: são 
irreais, são maquiadas, representam meias verdades, dentre outros (ARAUJO, 2002). 

Fazer estatísticas de acidentes não significa meramente saber quantos acidentes ocorreram em 
um determinado período de tempo numa empresa, uma vez que desta forma não são levados 
em consideração fatores importantes como, por exemplo, o número de trabalhadores 
envolvidos e o número de horas trabalhadas; fatores estes que variarão de empresa para 
empresa. 
Portanto, o uso de coeficientes para a mensuração de acidentes do trabalho é muito 
importante; porém, para que se possa realmente identificar e analisar a problemática dos 
acidentes, e até comparar empresas com o mesmo grau de risco, necessita-se adotar como 
denominador destes coeficientes o número de horas reais em que os trabalhadores estiveram 
expostos ao risco de acidente (s). É convenção denominar este fator de Horas-Homem.

2.3.5. Sistema de Gestão
Para a ANBT NBR 18801 (2010), sistema de gestão é uma estrutura organizacional com 
definições de responsabilidade técnicas e administrativas para desenvolver e implementar sua 
política de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional e para gerenciar seus riscos por meio 
de técnicas e das melhores práticas disponíveis de Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional.

2.3.6. Análise de acidentes
A gerência de riscos busca “a priori” a não ocorrência do acidente ou quase acidente, ou seja, 
preconiza a ausência de acontecimentos e infortúnios indesejáveis no exercício das atividades 
laborais, porém um meio empregado para detectar causas é a análise do acidente. 

Destaca que o acidente é um sintoma do mau funcionamento de um sistema onde cada 
indivíduo executa uma tarefa, com ajuda de um material no contexto de um meio ambiente, 
onde o desarranjo em qualquer um destes itens pode provocar um acidente ou quase acidente 
(FARIA, 2005).
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2.3.7. Plano de Ação para controle de riscos
Conforme descreve o Ministério do Trabalho e Emprego (2010), a análise do evento adverso 
pode identificar várias medidas de controle de risco que falharam, ou que se tivessem sido 
implantadas anteriormente, poderiam ter interrompido a sequência de fatores que levaram a 
ocorrência do evento. 

Nesta etapa, deve ser elaborada uma lista de todas as medidas alternativas para prevenir 
eventos adversos similares. Algumas dessas medidas são mais difíceis de serem 
implementadas que outras, mas isso não deve impedir sua inclusão na relação de possíveis 
medidas de controle de risco. 
O momento para se avaliar estas limitações é posterior, quando as medidas a serem 
implementadas são selecionadas e priorizadas. É preciso avaliar cada possível medida de 
controle de risco baseado na sua capacidade de prevenir recorrências, e se pode ser 
implementada com sucesso ou não.

2.3.8. Plano de Controle e Avaliação
Conforme citam Moraes e Barbosa (2006), o plano de controle e avaliação é um documento 
que apresenta de forma estruturada todos os procedimentos necessários para acompanhamento 
e avaliação sistemática da execução do projeto e dos resultados alcançados. A expressão 
controle está associada a monitoramento, ou seja, acompanhamento sistemático e detalhado 
dos processos que serão executados e dos produtos e serviços correspondentes. 
Este plano estabelece procedimentos para realizar observações e verificações das condições e 
do estado em que se encontra o projeto em pontos estratégicos ao longo de sua execução. 
Permite também avaliar em que medidas os resultados esperados estão sendo alcançados.

2.3.9. Indicadores
As empresas utilizam indicadores de desempenho para avaliar o seu desempenho com o 
objetivo de obter uma gestão empresarial mais eficaz e eficiente e uma produção otimizada. O 
resultado desta monitoração se traduz na obtenção de vantagem competitiva em relação a 
concorrentes, produção otimizada e com segurança e o conseqüente aporte de recursos 
(BORGES ARAUJO, 2006).

Segundo Oliveira (2005), os indicadores podem ser estruturados em três níveis: operacionais, 
gerenciais e estratégicos. Estes níveis são organizados de maneira hierárquica: indicadores 
gerenciais são utilizados pelas diversas gerências para aferição de seu desempenho. 
Indicadores estratégicos, são utilizados pela alta direção para a avaliação do desempenho da 
empresa como um todo e como sinalização de eventual necessidade de re-orientação dos 
rumos do gerenciamento (BORGES ARAÚJO, 2006).

Para Borges Araújo, (2006, apud Oliveira 2005) indicadores podem definir um parâmetro que 
medirá a diferença entre a situação desejada e a situação real, indicando um problema, 
permitindo quantificar um processo.
Os indicadores são sinais que chamam atenção sobre determinados comportamentos de um 
sistema. Um exemplo seria a temperatura do corpo, que seria um indicador do estado de saúde 
do paciente (BOTTANI, 2005).

3. METODOLOGIA
Este trabalho fundamenta-se no acompanhamento de dados gerados de uma unidade de 
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Implementação de Empreendimentos no ramo de construção e montagem industrial na busca 
de melhorias no sistema de gestão sobre ocorrências das empresas prestadoras de serviço, 
referentes aos anos de 2010 e 2011, conforme denominação de acidente e tipo de 
classificação. 

METODOLOGIA

Fase Exploratória Fase Descritiva Fase Análitica

Formulação do problema
da pesquisa;

Plano de trabalho;

Levantamento de
bibliografias;

Construção lógica
do trabalho;

Redação do referencial
teórico.

Levantamento de
dados;

Organização dos
dados.

Análise de dados;

Comprações das
anomalias de segurança
do trabalho entre os 
anos de 2010 e 2011;

Acompanhamento e
monitoramento do plano
de ação;

Acompanhamento do
IAPL (Índice de
Aderência ao Plano de
Ação);

Conclusões e
recomendações.

Figura 1 - Fluxograma da Metodologia adotada.

Também, propõe-se um plano de ação para tomada de ações das contratadas, com 
acompanhamento. O presente artigo está fundamentado em três diferentes fases. A primeira 
delas se constituiu na pesquisa exploratória, seguida da fase descritiva e por último a fase 
analítica (Figura 1).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como instrumento para o presente estudo de caso, foram apresentados dados estatísticos da 
distribuição de anomalias de segurança do trabalho, com base dos resultados obtidos na 
utilização das ferramentas preventidas de identificação de desvios, incidentes e acidentes e 
dos resultados dos indicadores de 2010 e 2011. 

As anomalias foram detalhadas por classe (Gráfico 1), destacando os principais tipos (Gráfico 
2), e analisando o resultado de 11 (onze) empresas contratadas de construção e montagem 
industria na implantação do plano de ação de segurança do trabalho, atravé da Aderência ao 
Plano de Açao  (IAPL).
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Classe 1 Classe 2 Classe 3 Incidentes de alto potencial

Gráfico 1 – Distribuição de anomalias de SMS por classe em 2010. Fonte: Paviani (2012).

16; 10%

8; 5%16; 10%

30; 18%

51; 30%

45; 27%

Transporte
Deslocamento em local inadequado
Movimentação de cargas
Trabalhos manuais de movimentação de peças e objetos
Ferramentas manuais
Queda de materiais

Gráfico 2 - Total das anomalias de SMS por tipo. Fonte: Paviani (2012).

Na finalização do plano de ação 2011, chegou-se aos seguintes indicadores do Índice de 
Aderência ao Plano de Ação (IAPL) que são apresentados na Tabela 1. 
Conforme Tabela 1, a empresa 1 chegou aos 95%. Apenas a atividade cinco impactou na 
aderência ao plano de ação. Os demais requisitos todos chegaram a 100%.
A empresa 2 atingiu o resultado global de aderência ao IAPL de 89%. Os requisitos quatro, 
cinco, seis, nove e dez tiveram avanço de 75%, na qual impactaram o indicador. As demais 
atividades tiveram o avanço de 100%. 

A empresa 3 chegou ao final do plano de ação com aderência global ao IAPL de 91%. Os 
requisitos dois, cinco seis e oito é que impactaram com avanço de 75%. Os demais tiveram 
avanço de 100%. 
A empresa 4 chegou a aderência de 98% de avanço no plano de ação. Apenas o requisito 
cinco é que teve impacto de 75%. Os demais tiveram 100% de aderência ao plano de ação. 
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Tabela 1 – Acompanhamento da Aderência ao Plano de Ação (IAPL) final de 2011.

MÊS REQUISITO

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 100 100 75 100 75 100 100 100 50 100 100
3 100 100 100 100 100 25 100 100 100 100 100
4 100 75 100 100 100 100 100 100 50 100 100
5 50 75 75 75 75 100 50 100 100 75 75
6 100 75 75 100 100 100 100 100 100 75 100
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 100 100 75 100 100 50 100 100 100 100 100
9 100 75 100 100 100 100 100 100 100 75 75
10 100 75 100 100 100 75 100 100 100 100 75
11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

IAPL 100

DEZ

95 89 91 98 95 86 95 91 93 93

EMPRESA 
05

EMPRESA 
04

EMPRESA 
01

EMPRESA 
02

EMPRESA 
03

EMPRESA 
06

EMPRESA 
07

EMPRESA 
08

EMPRESA 
09

EMPRESA 
10

EMPRESA 
11

Fonte: Paviani (2012).

A empresa 5 teve uma aderência de 95%, sendo apenas as atividades dois e cinco com avanço 
de 75%. Os demais requisitos tiveram 100% de avanço. 

A empresa 6 teve a menor aderência do empreendimento, com aderência global de 86% ao 
plano de ação. O requisito três é que teve mais impacto, com avanço de 25% apenas. O 
requisito oito teve avanço de 50% e o requisito dez teve avanço de 75%. Os demais requisitos 
tiveram avanço de 100%. 

A empresa 7 teve o mesmo IAPL da empresa um, com aderência global de 95%. Apenas no 
requisito cinco teve avanço de 50%. 

A empresa 8 conseguiu aderência de 100% no lano de ação, com destaque para todas as 
iniciativas. 

A empresa 9, alcançou 91% do Índice de Aderência ao Plano de Ação. Os requisitos dois e 
quatro é que tiveram avanço de apenas 50%. Os demais requisitos chegaram a 100%. 

A empresa 10 teve aderência de 93% ao IAPL no índice global. As iniciativas cinco, seis e 
nove chegaram a 75% do previsto, equanto as demais chegaram a 100% de avanço. 

A empresa 11 teve o IAPL de 93% em dezembro. As iniciativas cinco, nove e dez ficaram em 
75%. As demais atingiram 100%.

4.1. Resultados das anomalias de segurança do trabalho em 2011
As anomalias de segurança do trabalho em 2011 encontradas estão detalhadas no Gráfico 3.

Classe III
36

10%

Classe II
174
48%

Classe I
105
29%

Incidente A.
49

13%

Gráfico 3 – Distribuição de anomalias de SMS por classe em 2011. Fonte: Paviani (2012).
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Analisando-se o Gráfico 3  pode-se concluir que os incidentes de alto potencial somaram 13% 
das anomalias de SMS em 2011, num total de 49 incidentes de alto potencial registrados. 
Comparando com 2010, a mesma categoria, incidentes de alto potencial, foi registrada 64, na 
qual correspondiam a 29% das anomalias de SMS. Isto significa uma redução de 76,56% de 
incidentes de alto potencial. 

Destaca-se que, de 2010 para 2011, houve um aumento de 23% de homens-hora exposto ao 
risco. Os acidentes classe III tiveram 36 registros, o que corresponde a 10% das anomalias. 
Em 2010, os acidentes classe III tiverem a mesma porcentagem, 10%. O número de registros 
aumentou de 2010 para 2011, de 22 registros para 36 registros, aumento de 63,63% em 
comparação aos anos. 

Os acidentes classe I, em 2011, tiveram 105 registros, corresponde a 29% das anomalias. Em 
2010, a mesma classe de acidentes teve 22 registros, que correspondem a 22%. Realizando a 
comparação entre os anos, houve um aumento de 477,27% no registro de ocorrências classe I. 
No ano de 2011, o maior número de ocorrências registradas foi de classe II, com 174 
ocorrências. No total das anomalias, o percentual foi de 48%. Em porcentagem, comparando 
ao ano de 2010, os acidentes classe II tiveram uma redução, passando de 51% em 2010, para 
48% em 2011. 
Porém, o número de registros passou de 112 em 2010, para 174 em 2011, acréscimo de 45% 
nos registros. É importante destacar, que entre os anos de 2010 para 2011, houve uma 
mudança significativa sobre as atividades nas obras. Também, registra-se que não houveram 
acidentes classe IV nos anos de 2010 e 2011.
Observando o gráfico 4 – Distribuição de anomalias de SMS, incidentes de alto potencial, por 
tipo, em 2011, verifica-se que em primeiro lugar aparecem máquinas e equipamentos com 10 
registros, correspondendo a 20% das anomalias de incidente de alto potencial. Em segundo 
lugar, com 7 registros, na qual, corresponde a 14% das anomalias está queda de materiais. Em 
terceiro lugar, com 6 anomalias, corresponde a 12% das anomalias está comissionamento. Em 
quarto lugar, empatadas com 3 registros cada, que corresponde a 6% do total estão os 
trabalhos transporte, elétrica e altura.

Altura; 3; 6%

Elétrica; 3; 6%
transporte; 3; 6%

Comissionamento; 6; 12%

Queda de materiais ; 7; 
14%

Maquinas equipamento; 10; 
20%

Demolição

Espaço confinado

Movimentação de solo

Operação

Procedimento

Químicos

Trabalho manual
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Gráfico 4 – Distribuição de anomalias de SMS, incidentes de alto potencial, por tipo. Fonte: Paviani (2012).
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No ano de 2010, com 19% das anomalias de alto potencial, movimentação de cargas foi a 
primeira. A segunda, com maior número de registros foi queda de materiais. A terceira foi 
maquinas e equipamentos com 17% que em 2011 passou a ser a primeira, com 20% das 
ocorrências registradas, uma acrésimo de 17,64%. A quarta, em 2010 era transportes, com 
12%, e 2011 continuou sendo uma das quatro com maior registro de ocorrência, porém com 
redução para 6%, ou seja, 50% menor o número de registros.

5. CONCLUSÕES
Com os resultados alcançados, o monitoramento permanente das empresas de construção e 
montagem se torna necessário. Em 9 (nove) meses implementado o Plano de Ação nas 
empresas contratadas, verificam-se através dos dados estatísticos a necessidade de manter o 
acompanhamento e ao mesmo tempo realizar a manutenção deste Plano de Ação, na qual é 
acompanhado e medido através do Índice de Aderência (IAPL). Certamente, através dos 
resultados alcançados pelas empresas contratadas, é possível tomar decisões de linha e 
atuações diferenciadas, quando necessário. 

Conclui-se assim que das onze empresas analisadas, apenas uma empresa conseguiu aderência 
de 100% ao IAPL (Índice de Aderência ao Plano de Ação). Oito empresas ficaram na faixa de 
90% a 99% e duas empresas ficaram abaixo de 89%. Esse formato de sistemática para o 
monitoramento dos índices de objetivos e resultados específicos deve ser mantido para os 
próximos anos, bem como se sugere, a implementação nas fases iniciais dos novos 
empreendimentos.

Outra consideração final leva-se a possibilidade de garantir a aplicação de ferramentas, 
procedimentos, requisitos legais e contratuais para as empresas que apresentaram dificuldades 
detectadas com a aplicação do plano. Através do monitoramento do Índice de Aderência ao 
Plano de Ação (IAPL), indicador proativo, intensificam-se as ações de cumprimento, 
buscando o nível desejado da engenharia em relação a Segurança do Trabalho, a excelência.
Com a aplicação do Plano de Ação, criou-se o IAPL (Índice de Aderência ao Plano de Ação), 
na qual, através do acompanhamento e monitoramento deste indicador proativo, consegue-se 
mensurar o comprometimento das empresas contratadas com a segurança do trabalho, 
utilizando metodologia de pontuação e pesos e prazos. 
Sugere-se também a inclusão de diretrizes/requisitos de saúde do trabalho e meio ambiente, 
disciplinas paralelas que acabam se cruzando no andamento das atividades. Também, não se 
pode deixar de citar que este plano de ação aumenta o nível de qualidade dos trabalhos de 
segurança do trabalho, atingindo bons resultados na prevenção de acidentes.
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