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RESUMO 

 

Os perigos e os riscos presentes no meio industrial, não podendo ser ignorados, devem e 

podem ser reduzidos, para que os acidentes sejam minimizados e eliminados no decorrer do tempo. 

O projeto de intervenção teve como objetivo capacitar uma equipe multidisciplinar da própria 

empresa composta por profissionais do SESMT, Cipa, manutenção, operadores da produção, 

planejamento e controle da produção, para avaliar e encontrar soluções de transformação às 

situações com potencial risco de acidentes e/ou afastamentos do trabalho (identificação dos 

perigos). O projeto foi concebido para ter como eixos norteadores I) análise das condições de 

conformidade legal; II) desenvolver e aprimorar as competências; III) fomentar o trabalho em 

equipe e IV) realizar a devolutiva dos resultados de todo o processo para a empresa. Os 

participantes foram instigados a trabalhar em equipe, discutir suas visões e experiências para 

antecipar os riscos. A intervenção atingiu os resultados esperados, ocorrendo boa interação entre 

todos os participantes, independente do grau de escolaridade ou setor da empresa, as discussões 

permitiram o reconhecimento sobre os riscos e perigos nos locais de trabalho, visto que muitos 

possuíam pouco conhecimento sobre os conceitos apresentados. Ressalta-se a evolução dos níveis 
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de conhecimento antes e depois do processo, relatado pelos participantes e evidenciada pela 

pesquisa de reação de treinamento.  

 

Palavras-chave: ergonomia participativa, prevenção de acidentes, condições de trabalho, 

comportamento seguro, segurança e saúde no trabalho.. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO  

 

Os agravos à saúde do trabalhador vêm, historicamente, acompanhando o crescimento 

econômico e as mudanças dos processos produtivos. Atualmente, as empresas têm procurado 

adotar estratégias que permitam garantir sua competitividade no mercado. Destacam-se dentre 

essas estratégias aquelas relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores, pois são fatores que 

levam em consideração o bem-estar dos funcionários, sendo desta forma valorizados pelos 

consumidores, principalmente pelos mercados mais exigentes.  

Os frigoríficos apresentam de modo geral, uma organização de trabalho composta 

principalmente por máquinas e equipamentos de corte, possuindo potenciais riscos de acidentes de 

trabalho e de doenças ocupacionais. 

O presente trabalho é fruto da experiência de intervenção aprovada no Edital Sesi Senai de 

Inovação de 2013. Essa iniciativa seleciona boas ideias oferecendo suporte e recursos para que, em 

parceria, Sesi, indústrias e CNPq sistematizem projetos inovadores. A meta é incentivar o 

desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores na indústria nacional para o 

aumento da competitividade e produtividade, por meio da promoção da qualidade de vida do 

trabalhador.  

O projeto teve como objetivo geral oferecer às indústrias que apresentam elevado grau de 

risco de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais uma ferramenta para identificação e 

proposição de soluções, por meio da capacitação de equipe multidisciplinar de profissionais das 

empresas para que possam reconhecer e avaliar os riscos e perigos existentes no ambiente laboral. 
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Os objetivos específicos foram: 

 Desenvolver e validar metodologia para análise das condições de saúde e segurança no 

ambiente laboral; 

 Identificar, no âmbito das empresas, as principais fontes de riscos de acidentes de trabalho 

e doenças ocupacionais; 

 Reduzir a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais nas empresas que apresentam 

maior grau de riscos e perigos; 

 Oferecer às empresas uma metodologia para identificação de riscos e perigos existentes 

no ambiente laboral; 

 Capacitar uma equipe multidisciplinar – engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, 

comissão interna de prevenção de acidentes, profissionais da área de manutenção, 

operadores e outros profissionais das próprias empresas atendidas com intuito de 

identificar os riscos e perigos, bem como propor soluções para melhoria; 

 Conscientizar os trabalhadores envolvidos, visando ao aprimoramento da cultura de 

comportamento seguro nas empresas. 

 

O projeto foi concebido para ter quatro eixos norteadores: 

1. Análise das condições de conformidade legal; 

2. Desenvolver e aprimorar as competências; 

3. Fomentar o trabalho em equipe; 

4. Devolutiva dos resultados para a empresa. 

 

O trabalho desenvolvido neste projeto é oriundo da ideia original dos Les Grands Ateliers 

desenvolvidos na Europa, trazido ao Brasil pelos representantes da Université de Technologie de 

Compiègne – UTC e do Ministério do Emprego, Trabalho e da Coesão Social Francês.  

O projeto educativo1 destes grandes workshops é baseado na pesquisa e experimentação em 

escolas de arquitetura, particularmente aqueles realizados em vários laboratórios e equipes de 

pesquisa.  Este tipo de trabalho e pensamento encontra convergências em outras escolas, graças à 

                                                 
1  Retirado originalmente do site do projeto http://www.lesgrandsateliers.org/. Tradução livre dos 

autores. 
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rede "culturas construtivas" que levaram várias escolas de arquitetura francesa e europeia para 

discussões de aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento de competências acadêmicas. 

Tem como objetivo a reunião entre os atores envolvidos na construção, desde a 

implementação dos materiais para o ambiente construído: trazer estas culturas historicamente 

distantes de gerenciamento de projetos que são comuns na arte, arquitetura, engenharia e design; 

reunião entre formação, pesquisa e as profissões: mais educação e pesquisa, Universidade e 

indústria e desenvolver o mix entre arte, arquitetura e engenharia de culturas; promover a reunião 

sobre a importância e o pensamento em torno da questão da construção: uso de materiais, conclusão 

de formulários, criação e inovação, trabalhando com materiais e técnicas para a construção da 

estrutura e espaços em tamanho real. 

No Brasil foram executados cinco Ateliês para empresas associadas a sindicatos empresarias, 

por se acreditar que as oportunidades de melhoria poderiam ser compartilhadas para várias 

empresas do setor. Os sindicatos parceiros na aplicação foram: 1) Sindicato da Indústria do 

Mobiliário e Marcenaria do Estado do Paraná, 2) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 

e de Material Elétrico do Estado do Paraná, 3) Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado 

do Paraná, 4) Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná e 5)Sindicato das 

Indústrias de Móveis de Arapongas. 

As atividades desenvolvidas por ocasião do Atelier giraram em torno dos seguintes tópicos: 

 

a) Acolhida inicial e integração dos participantes;  

b) Nivelamento teórico em SST (princípios básicos sobre prevenção, ergonomia, 

comportamento seguro, proteção de máquinas e equipamentos);  

c) Visita a duas empresas para conhecer seus processos produtivos;  

d) Identificação das demandas (principais perigos e riscos levantados);  

e) Instrução das demandas (escolha de cinco temas para trabalho em grupos);  

f) Pesquisa em base de dados nacional e internacional de soluções existentes; 

g) Concepção preliminar de soluções;  

h) Validação em banca de especialistas e recomendação de ajustes;  

i) Consolidação da concepção e construção de maquetes;  

j) Apresentação/Exposição geral;  

k) Encerramento. 
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Tomando como base o modelo acima descrito, Buczek et al (2011), descrevem uma 

intervenção realizada em uma fábrica de papel no interior do Paraná para dificuldades encontradas 

em um processo de consultoria em segurança e saúde no trabalho. Ao término desta intervenção, 

constatou-se que havia a possibilidade de aperfeiçoamento e disseminação de uma metodologia 

que, ao mesmo tempo, estimula-se a participação dos trabalhadores colocando-os como atores no 

processo e desenvolvesse as competências preventivas em segurança e saúde no trabalho. 

Partindo destes pressupostos iniciais, foi concebido o projeto de inovação Ateliê in Company 

- Oficina de Segurança e Saúde. Teve como ideia central conceber sistemas/métodos de 

neutralização de fontes de risco ou agravos à saúde, em torno de problemas comuns de segurança, 

saúde, ergonomia, comportamento seguro, máquinas e equipamentos, entre outros, onde os 

trabalhadores indicados pelas empresas são atores importantes no processo de busca de melhoria e 

instigados, tecnicamente, a proporem soluções.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Há algum tempo se fala sobre como conseguir conciliar as questões organizacionais com a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores (QVT). Walton (apud Fernandes 1996) descreve 

que um programa de QVT tem como objetivo central reformulações no nível do trabalho, 

concomitantemente visa garantir uma maior eficácia e produtividade, para atender as necessidades 

básicas dos trabalhadores. Em suas palavras, um programa de QVT tem como meta “gerar uma 

organização mais humanizada, na qual o trabalho envolve, simultaneamente, relativo grau de 

responsabilidade e de autonomia no nível do cargo, recebimento de recursos de feedback sobre o 

desempenho, com tarefas adequadas, variedade, enriquecimento do trabalho e com ênfase no 

desenvolvimento pessoal do indivíduo. ” (Walton, apud Fernandes, 1996). 

As abordagens orientadas para a ação participativa estão ganhando importância em vários 

setores preventivos, refletindo as tendências internacionais em direção a avaliação pró-ativa de 

risco e controle no trabalho com procedimentos essencialmente práticos. Para Kazutaka (2012) a 

ênfase dada à prevenção primária, com a participação dos trabalhadores e dos gestores é de suma 

importância. Etapas participativas, construídas sobre as boas práticas locais, podem levar a 

melhorias no local de trabalho, tendo como foco as opções vários aspectos, mas principalmente 

sendo viáveis pelo baixo custo de aplicabilidade. 

Em levantamento realizado por Taveira Filho (1993), o termo Ergonomia Participativa foi 

instituído por Noro e lmada em 1984 e um dos seus pressupostos é o sujeito como parte inerente e 

interessada nas soluções ergonômicas nas quais eles estarão envolvidos, e nas palavras de Imada, 

"(...) a ergonomia participativa requer que os usuários finais (os beneficiários da ergonomia) 
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estejam vitalmente envolvidos no desenvolvimento e implementação da tecnologia". (Imada, apud 

Taveira Filho, 1993). 

Kazutaka (2012) descreve os pontos fortes sobre o processo de participação dos 

trabalhadores seguindo os princípios de um ciclo do PDCA, sendo o retorno de sua aplicação em 

empresas de pequeno porte pode trazer bons resultados. Parte-se do princípio do Ciclo Deming, 

conhecida metodologia que foi desenvolvida nos anos 50 para verificar os processos de qualidade.  

Outro enfoque que privilegia a ação dos próprios funcionários na busca de melhoria do 

ambiente laboral é o enfoque macroergonômico, pela qual a implantação de intervenção se dá com 

base na ergonomia participativa, a qual propõe o envolvimento dos trabalhadores em todas as 

etapas do processo (Guimarães, 2000). Com a visão da ergonomia participativa, busca-se o 

envolvimento de vários níveis da organização para buscarem a resolução de problemas não só 

chamados ergonômicos, mas que podem afetar tanto a produtividade como questões de segurança 

e saúde ocupacionais.  

Hendrick e Kleiner (2000) acreditam que com uma abordagem participativa, a 

macroergonomia consegue reconhecer os trabalhadores como agentes de transformação dentro do 

contexto organizacional. Busca-se com este tipo de parceria com os funcionários, a melhoria das 

condições do local de trabalho, contribuindo consideravelmente com a redução dos distúrbios 

musculoesqueléticos relacionados com o trabalho.  

A importância da participação dos trabalhadores foi destaca por Buczek et al. (2011) ao 

relatarem uma experiência sobre o desenvolvimento das competências de prevenção de acidentes 

e doenças ocupacionais, ou seja, dando ao trabalhador as informações necessárias para que ele 

possa internalizar, compreender e promover o comportamento seguro, conceito produzido por Bley 

(2014, p. 42) de, que “é a capacidade de identificar e controlar os riscos presentes numa atividade 

no presente de forma a reduzir a probabilidade de ocorrências indesejadas no futuro, para si e para 

os outros (de um trabalhador, de um grupo ou de uma organização)”. Encontra-se, ainda, dentro 

do ambiente de segurança e saúde no trabalho o conceito de ato inseguro, iniciando a análise como 

um aspecto negativo, inferindo algumas vezes até como um erro proposital. Para reverter este 

aspecto negativo e inclusive para aumentar a noção de comportamento seguro, ressaltasse a 

importância do treinamento em saúde e segurança. 

Areosa (2012) descreve que a percepção do risco tem ligação direta na maneira como o 

indivíduo pensa, reflete, representa, classifica ou analisa as diversas formas de ameaça (risco) no 

momento em que ele se encontra exposto ou mesmo se tem conhecimento da mesma. Acredita que 

“qualquer percepção de riscos laboral é sempre um processo interpretativo de uma dada realidade 

organizacional, contendo em si mesmo certo grau de subjetividade.” (Areosa, 2012 p.57).  
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Para Brugni (2006) são vários os fatores que contribuem para a repetição de comportamentos 

inseguros dentro das organizações, incluindo fatores organizacionais e falha de gestão, falta de 

conhecimento, experiência e treinamento. Relata que o principal objetivo de um treinamento em 

segurança e saúde no trabalho deveria ser em garantir aos trabalhadores que os mesmos tenham 

clareza dos riscos relativos ao seu trabalho. A busca pela eficiência no desenvolvimento destas 

competências ajudará a empresa na redução dos índices de acidentes e afastamentos, reduzindo 

seus custos com acidentes e doenças ocupacionais.  

Ressalta que os treinamentos devem levar em consideração aspectos andragógicos, ou seja, 

que levem em consideração que os trabalhadores são aprendizes adultos. Para isso, as estratégias 

têm que ter conexão com as experiências da vida real, que as lições aprendidas tenham 

aplicabilidade imediata. Observa (p. 215) que para se planejar treinamentos, devem-se seguir os 

preceitos do modelo de Knowles (modelo andragógico), “pois adultos: 

 

 precisam entender por que precisam aprender algo;  

 precisam que o treinamento seja autodirigido;  

 precisam que o treinamento tenha relação com experiências anteriores; 

 precisam estar prontos para aprender;  

 precisam estar motivados a aprender e precisam acreditar que o que estão aprendendo está 

relacionado à solução de problemas.” 

 

O autor ressalta também a importância que os trabalhadores compreendam os benefícios de 

um treinamento em segurança, lembrando que ninguém está livre dos perigos. Por isso é 

recomendado que uma programação de treinamento vise aspectos nos quais os treinandos 

acreditem e entendam no propósito do mesmo, na importância em se seguir os procedimentos e as 

regras de segurança e as consequências em não conhecer os riscos e perigos. Complementando, 

descreve algumas maneiras para se garantir maior sucesso e efetividade nas ações de prevenção 

dentre de uma empresa, que envolve a participação regular em comitês de segurança, participação 

em grupos para solução de problemas específicos relativos a segurança, participação em auditorias 

e em programas de sugestões sobre como eliminar ou minimizar riscos. 

Para Brugni que o comportamento seguro só é alcançado com um programa de treinamento 

bem concebido e bem administrado, onde os trabalhadores conhecerão os riscos e os perigos a que 

estão expostos. O comprometimento para trabalhar com segurança vem com o tempo e com o 

hábito de exercer suas atividades de maneira segura. 
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Com base nestas premissas, foi desenvolvido o projeto de inovação Ateliê in Company, para 

fomentar a participação dos trabalhadores como atores ativos no processo de reconhecimento, 

avaliação e proposição de redução ou eliminação dos riscos e perigo dentro do contexto fabril. 

 

METODOLOGIA  

 

O início do projeto se deu com uma visita à empresa parceira para conhecer o processo 

industrial, o fluxo de trabalho, as condições ambientais e realizar uma avaliação prévia dos postos 

de trabalho. Foram realizadas, também, entrevista com os funcionários, coleta e análise de 

documentos. 

Em seguida foi aplicada uma lista de verificação das principais Normas Regulamentadoras, 

com duzentos e treze (213) questões que contemplam as obrigações e os aspectos legais. O Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho respondeu as perguntas e com 

isso obtém-se o “Índice Geral de Atendimento Legal”. A criação da lista teve como base os 

indicadores de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e a vivência que os profissionais 

do Sesi possuem com suas experiências em consultorias e assessorias para os mais variados 

segmentos industriais.  

Conhecendo a realidade da empresa e as necessidades de formação de competências em 

prevenção, foram desenvolvidos materiais de apoio para a realização das oficinas de capacitação. 

Foram realizadas quatro oficinas de capacitação, cada uma com duração aproximada de duas horas 

e trinta minutos na Associação dos Funcionários do Frigorífico Larissa. O direcionador para estas 

oficinas era o de apresentar aos trabalhadores conceitos básicos para a percepção dos riscos, 

desenvolvimento das competências em comportamento seguro e a importância do trabalho em 

equipe e multidisciplinar para desenvolvimento de uma cultura de segurança na empresa como um 

todo. Os temas da capacitação foram: a) conceitos de perigo e risco e comportamento seguro no 

ambiente de trabalho; b) princípios de proteção de máquinas e equipamentos; c) ergonomia 

aplicada ao contexto industrial. 

Ao todo participaram trinta e quatro trabalhadores, com profissionais do almoxarifado, 

Secretaria de Inspeção Federal, controle da qualidade, recursos humanos, manutenção, Sesmt e 

encarregados de vários setores da produção.  

A primeira oficina teve como assunto principal a introdução aos conceitos de perigo e risco 

e trabalho seguro no ambiente de trabalho. Foram apresentados os conceitos e a diferença entre 

perigo e risco. Nesta fase foram enfatizadas algumas dicas práticas para a diferenciação dos 

conceitos e entendimento. Por exemplo, para compreender quais são os perigos em um ambiente 
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de trabalho podemos fazer a pergunta “o que pode me machucar neste local?”. Para o conceito de 

risco, pode utilizar a frase “o que pode dar errado neste trabalho?”. E para enfatizar a ação 

preventiva, pergunta-se “o que estamos fazendo para que não aconteça o acidente?” Para esta etapa 

do processo de ensino, também foi utilizado o material desenvolvido pelo Departamento Nacional 

do Serviço Social da Indústria para a formação de membros da Cipa (Sesi, 2009). 

Foram apresentados alguns perigos críticos, tais como trabalho em altura, eletricidade, 

trabalhos em espaços confinados, equipamentos móveis, de guindar e transportar, máquinas e 

equipamentos em geral e os perigos específicos conforme cada empresa. 

O primeiro dia de capacitação encerrou-se com a apresentação dos conceitos de proteção de 

máquinas e equipamentos. Em estudo produzido por Mendes (2001) verificou-se que máquinas e 

equipamentos obsoletos e inseguros são responsáveis por quase vinte e cinco por cento de acidentes 

de trabalho grave ou incapacitantes. Foi recomendado aos treinandos que primeiramente saibam 

identificar a fonte do perigo para eliminar o risco na fonte (essência da prevenção), ou adotar 

medidas coletivas de proteção, ou ainda, adotar medidas complementares, como medidas 

administrativas temporárias ou equipamentos de proteção individual. Foram apresentados os 

conceitos de risco mecânico e os seus tipos (arrastamento, impacto recebido, esmagamento, 

cisalhamento, perfuração e queimaduras), as medidas de segurança em instalações e serviços em 

eletricidade, os dispositivos de partida, acionamento, parada e emergência, e a importância da 

sinalização. 

O segundo dia de atividade iniciou com os conceitos da ergonomia aplicada ao contexto 

industrial. Os trabalhadores tiveram a apresentação dos fatores que impactam nas condições de 

trabalho, como o levantamento e transporte manual de cargas, os mobiliários (bancadas, mesas, 

escrivaninhas, assentos, etc.), equipamentos do posto de trabalho, as condições ambientais (ruído, 

temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do ar e iluminação) e a organização do trabalho 

(normas de produção e modo operatório, exigência do tempo, ritmo de trabalho e conteúdo das 

tarefas). Foi dada ênfase ao conceito que o objetivo central da ergonomia é adaptar o trabalho ao 

homem e nunca o contrário. Atenção especial foi dada à postura e o impacto para prevenção de 

doenças osteomusculares. Muitas vezes o trabalhador faz uma postura forçada em virtude do 

arranjo do posto de trabalho, não tendo como realizar a sua atividade de uma maneira segura. Os 

cuidados com a coluna também foram abordados, bem com o impacto da torção de tronco. Foram 

abordados, também os impactos dos alcances horizontais e verticais, espaço para apoiar os pés 

corretamente, a altura do posto de trabalho e a organização do leiaute de trabalho. Foi ressaltada a 

importância da realização de uma análise ergonômica para a correta avaliação e recomendações 

para melhoria do ambiente laboral. 
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Foram apresentados durante os três tópicos vídeos de segurança do Napo, personagem criado 

pela OIT e distribuído no Brasil pelo Sesi, bem como outros em consonância com os temas 

apresentados.  

Ao término do terceiro tópico, foi solicitado aos participantes que fosse respondido um 

formulário com sessenta e nove (69) itens para avaliar as condições de segurança e saúde no 

ambiente laboral de acordo com sua percepção dos riscos e perigos (apêndice II, após análise crítica 

e sugestões de melhoria dada pelos respondentes, o modelo atual conta com cinquenta e nove 

questões). A criação do formulário tomou como base os itens propostos pela OIT na publicação 

Pontos de Verificação Ergonômica, distribuído no Brasil pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo 

de Segurança e Medicina do Trabalho (OIT, 1996).  

Os temas contemplados no formulário e avaliados pelos treinandos foram: manipulação e 

armazenagem de materiais; ferramentas manuais; segurança do maquinário de produção; melhoria 

do posto de trabalho; riscos ambientais e equipamentos de proteção individual. 

Cada pessoa respondeu individualmente o seu e na sequência foram formadas duplas para 

que fossem discutidas as visões e pontuando os locais com necessidade de intervenção, formando 

um documento único.  

Ao iniciar a terceira oficina, os trabalhadores foram divididos em quatro grupos para analisar 

as opiniões das duplas e aglutinar as percepções em um único documento, onde cada funcionário 

teve a oportunidade de apresentar seus pontos de vista. Após a explanação e argumentação de 

todos, foi solicitado que o grupo priorizasse três situações de maior risco, de acordo com suas 

respostas e levantamentos feitos.  

Cada grupo apresentou e argumentou suas prioridades, que foram colocadas projetadas na 

tela e transcritas em um documento único. Em seguida, cada participante recebeu dois adesivos e 

colocou ao lado da situação que acreditava ser mais importante a intervenção para melhoria 

Após a contagem dos votos, e discussão sobre as similaridades entre muitos dos postos ou 

situações elencadas e votadas, foram escolhidos dois postos de trabalho para estudo. Os quatro 

grupos foram agora divididos em apenas dois, onde, como lição de casa, para apresentação no 

próximo encontro: 1) Tirar fotos das situações escolhidas; 2) Descrever as situações de risco; 3) 

Discutir com o grupo as possíveis alterações possíveis e 4) Elaborar uma apresentação para o 

próximo encontro com a proposta de intervenção. 

No período entre os encontros, cada uma das duas equipes realizou pesquisas e estudos sobre 

a situação a ser melhorada, aplicabilidade e mudanças necessárias para prevenção de doenças e 

acidentes de trabalho. As mesmas fizeram a contextualização da situação atual e a proposta de 

melhoria discutida. Todos os participantes puderam contribuir com suas visões, criando assim um 

ambiente rico para o debate e discussão de melhoria do processo.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 23.07.2018 

 

 

Luciano Nadolny, Gilmar Roberto Tavares 11 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

Mesmo cada um dos dois grupos terem se reunido e discutido as soluções para as situações 

escolhidas, todos os participantes puderam contribuir com sugestões de melhoria no outro, fazendo 

com o debate fosse ainda mais produtivo, incluindo outras visões e experiências. 

Para encerrar as atividades, foi solicitado aos participantes que discutissem em grupo como 

dariam continuidade ao processo de melhoria das outras situações que foram pontuadas, mas que 

não puderam ser trabalhadas nas oficinas. Os dois grupos foram unanimes em elencar e designar a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) como o elo que poderia agregar esse desafio. 

Foi solicitado aos participantes que fizessem uma avaliação de todo o processo, desde o 

primeiro encontro, os temas abordados, a metodologia utilizada, a dinâmica e condução das 

atividades. Foram relatados vários aspectos positivos e da necessidade da continuidade de ações 

que envolvessem este tipo de atividade desenvolvida. 

Depois da fala dos participantes, foi entregue um formulário para avaliação do da eficácia da 

oficina. Foram avaliados os itens sobre o programa do curso, sobre o instrutor, sobre os recursos 

utilizados uma autoavaliação sobre a participação de cada. 

 

RESULTADOS 

 

Pode-se concluir que a metodologia proposta atingiu os resultados, pois houve interação 

entre todos os participantes, independente do grau de escolaridade ou setor da empresa, as 

discussões permitiram o reconhecimento sobre os riscos e perigos nos locais de trabalho, pois 

muitos ainda não tinham conhecimento sobre os conceitos. Outro fator positivo foi a evolução dos 

níveis de conhecimento antes e depois do processo, relatado pelos participantes na pesquisa de 

reação de treinamento. 

Ao longo do projeto, destaca-se o envolvimento dos funcionários participantes da 

capacitação. Esse envolvimento foi desde a interação no treinamento em si, buscando informação 

de conceitos, bem como em visitas em outras empresas para procurar alternativas para a solução 

dos riscos priorizados. 
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