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DADOS ALARMANTES!!!

• Gastos com acidentes de trabalho entre 

2012 e 2018 ultrapassam R$ 27,3 bilhões 

(04/04/18 – Ministério Público do 

Trabalho)

• De 2012 a 2018 os brasileiros perderam 

318,4 mil dias de trabalho em razão 

acidentes (04/04/18 – Ministério Público 

do Trabalho)

• O uso de máquinas e equipamentos 

respondeu por 15% dos acidentes de 

trabalho. Entre as principais causas estão 

ainda os agentes químicos (14%) e queda 

do mesmo nível (13%)
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Matriz de Gerenciamento do Tempo
Dr. Covey - Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

Reativo Pró-Ativo

Prioridades 
Equivocadas

Atividades 
Desnecessárias

Importante

Não Importante

Urgente Não Urgente



5

© 2018 Templum Consultoria

E O QUE A ALTA DIREÇÃO TEM A 

VER COM ISTO???
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A Norma – ISO 45001
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AS 7 PRÁTICAS DE LIDERANÇA

Desafie

Escute

Ensine

Apoie

Trabalhe em 
equipe

Apoie

RESULTADOS 
E 

DESEMPENHO

Performance 

sustentável

VÁ VER VOCÊ MESMO

Fonte: Livro Lead with Respect

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_why_good_leaders_make_you_feel_safe/transcript?6&language=pt-br
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A Norma – ISO 45001

0.3 FATORES DE SUCESSO

A implementação de um sistema de gestão da SST é uma decisão estratégica e 

operacional para uma organização. O sucesso do sistema de gestão da SST depende de 

liderança, comprometimento e participação de todos os níveis e funções da organização. A 

implementação e manutenção de um sistema de gestão da SST, sua eficácia e sua 

capacidade de alcançar os resultados pretendidos dependem de uma série de fatores-

chave
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A Norma – ISO 45001
0.3 FATORES DE SUCESSO - LIDERANÇA

a) liderança, comprometimento, responsabilidades e responsabilização por prestar contas da Alta 

Direção;

b) Alta Direção desenvolvendo, liderando e promovendo uma cultura na organização que apoie os 

resultados pretendidos do sistema de gestão da SST;

c) comunicação;

d) consulta e participação dos trabalhadores e, onde existam, de representantes dos trabalhadores;

e) alocação dos recursos necessários para mantê-lo;

f) políticas de SST, que sejam compatíveis com os objetivos estratégicos gerais e direcionamento da 

organização;

g) processo (s) eficaz (es) para identificar perigos, controlar riscos de SST e aproveitar oportunidades de 

SST;

h) h) avaliação contínua do desempenho e monitoramento do sistema de gestão da SST para melhorar o 

desempenho de SST; 

i) integração do sistema de gestão da SST nos processos de negócio da organização;

j) objetivos de SST que se alinhem à política de SST e levem em consideração os perigos da 

organização, os riscos de SST e as oportunidades de SST;

k) atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. 
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ISO 45001 – Consulta e Participação dos 

Trabalhadores

• Consulta: necessidade de coletar 

informações dos trabalhadores, mas 

não precisa influenciar na decisão

• Participação: precisa coletar 

informações dos trabalhadores, e 

elas devem influenciar nas decisões 

tomadas.
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ISO 45001 – Consulta
d) enfatizar a consulta aos trabalhadores com funções não gerenciais sobre o seguinte:

1. determinação das necessidades e expectativas de partes interessadas (ver 4.2);

2. estabelecimento da política de SST (ver 5.2);

3. atribuição de papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, como aplicável (ver 

5.3);

4. determinação de como atender aos requisitos legais e outros requisitos (ver 6.1.3);

5. estabelecimento dos objetivos de SST e planejamento de como alcançá-los (ver 6.2);

6. determinação dos controles aplicáveis à terceirização, aquisição e contratados (ver 8.1.4)

7. determinação do que precisa ser monitorado, medido e avaliado (ver 9.1);

8. planejamento, estabelecimento, implementação e manutenção de programa(s) de auditoria 

(ver 9.2.2);

9. ações para assegurar a melhoria contínua (ver 10.3)
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ISO 45001 – Participação
e) enfatizar a participação dos trabalhadores com funções não gerenciais sobre o seguinte:

1. determinação dos mecanismos de consulta e participação;

2. identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades (ver 6.1.1 e 6.1.2);

3. determinação de ações para eliminar perigos e reduzir riscos de SST (ver 6.1.4);

4. determinação de requisitos de competência, necessidades de treinamento, 

treinamentos e avaliação de treinamentos (ver 7.2); 

5. determinação do que precisa ser comunicado e de como isso será feito (ver 7.4);

6. determinação de medidas de controle e sua implementação e uso eficazes (ver 8.1,8.1. e 

8.2);

7. investigação de incidentes e não conformidades determinação de ações corretivas (ver 

10.2). 



Carolina de Carvalho

Carolina.carvalho@templum.com.br

OBRIGADA!!!


