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OBJETIVO GERAL
Mapear e propor ações necessárias ao fortalecimento de cultura de 

segurança em uma indústria metalúrgica do nordeste do RS.

METODOLOGIA
Estudo de caso de caráter quantitativo a partir da 

aplicação do instrumento denominado "Continuum 
dos fatores e subfatores núcleo de cultura de 

segurança", desenvolvido por Madalozzo e Zanelli 
(2016). 

RESULTADOS ESPERADOS
A pesquisa deverá contribuir para a 
preservaçaõ de vidas e da saúde das 

pessoas, na medida em que possibilitará 
aumentar o grau de consciência sobre a 
influência de fatores subjetivos como 

crenças, valores e percepções sobre perigos 
compartilhados coletivamente, na incubaçaõ 

de erros que podem contribuir para 
aumentar a vulnerabilidade individual e 

organizacional para acidentes. Em 
consequência, também deverá contribuir 

para a reduçaõ de custos com acidentes de 
trabalho e de doenças. Também deverá 

fornecer subsı́dios para fortalecer práticas 
prevencionistas em contextos metalúrgicos, 

ao compreender melhor os fatores que 
influenciam a ocorrência de 

comportamentos seguros na indústria 
pesquisada. Nesse sentido, contribuirá para 
promover reflexões quanto aos ganhos de 

conceber a saúde como um valor 
estratégico, junto aos dirigentes de 

empresas da regiaõ nordeste do RS. De 
acordo com Boedeker e Kramer, (2008), 

medidas preventivas podem reduzir fatores 
de risco e de doenças e ainda ter um retorno 

positivo sobre o investimento (ROI – 
Retorno sobre o Investimento). Os efeitos 

observados saõ, entre outras coisas, a 
reduçaõ do absenteı́smo, menos visitas ao 
médico, menos prescrições de produtos 
farmacêuticos, bem como menos dias 

passados no hospital.  

   

 

 

PROCEDIMENTOS
Em janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, Brasil, 242 jovens morreram no 

incêndio da Boate Kiss. Em março de 2015 um jovem piloto é responsável por uma 
tragédia que matou 150 pessoas nos Alpes franceses com a queda do voo 4U9525 

da Germanwings. Em novembro de 2015, toneladas de lama com rejeitos de 
minério de ferro saõ despejados na cidade de Mariana (MG), matando 19 pessoas e 
deixando um rastro de destruiçaõ ambiental muito além do local. Acaso? Destino? 
Pidgeon e O’Leary (2000) desenvolveram estudos para compreender processos de 

incubaçaõ de erros que se acumulam no decorrer de anos e aumentam a 
vulnerabilidade de grupos, organizações e sociedade para acidentes e catástrofes. 

Essas fragilidades derivam da multideterminaçaõ de fatores que envolvem as 
dimensões macro ambientais, grupais, individuais e também organizacionais. 

Considerando esse contexto, percebeu-se como relevante desenvolver uma pesquisa 
para mapear fatores e subfatores núcleo de cultura de segurança, por meio de um 
instrumento desenvolvido por Madalozzo e Zanelli (2016). Será fundamentada 

teoricamente no modelo de análise da cultura organizacional proposto por Schein 
(1984, 2004, 2009) e nos fatores e subfatores núcleo de cultura de segurança 

identificados nas pesquisas de Pidgeon e O’Leary (2000) e de Frazier, Ludwig, 
Whitaker e Roberts (2013), quais sejam: preocupaçaõ da gestaõ, responsabilidade 

pessoal para a segurança, suporte aos pares e sistema de gestaõ de segurança e 
outros doze subfatores que agregaram valor a existência de cultura de segurança na  

organização pesquisada. 
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