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Resumo 

A Indústria da Construção Civil (ICC) é considerada uma das mais perigosas devido à sua natureza 

dinâmica, o que reflete em altos índices de acidentes de trabalho. Por ser um sistema sociotécnico, há 

demanda por diferentes tipos de indicadores com uma visão macroeronômica. Para gestão de segurança e 

saúde no trabalho, as construtoras devem estabelecer implementar e manter processos para 

monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho de segurança. Todavia, as práticas atuais de 

monitoramento proativo dependem de esforços manuais que são trabalhosos e propensos a erros. O 

Smartsafety é uma plataforma tecnológica que foi desenvolvida para solucionar essas questões e auxiliar 

gestores de obras, de forma efetiva e integrada, a cumprir as legislações vigentes de Segurança e Saúde 

no Trabalho e a promover comportamento seguro nos canteiros de obra, a fim de reduzir acidentes e custos 

com ações reclamatórias trabalhistas. O objetivo desta pesquisa é propor indicadores de acordo com as 

funcionalidades do Smartsafety para avaliar o desempenho de segurança nos canteiros de obra, e agregá-

los em um indicador composto que sirva como suporte à tomada de decisão. Os indicadores criados são 

relacionados a fatores humanos (capacitação, habilitação, atestado de saúde ocupacional, comportamento 

seguro, painel emocional) e fatores ambientais (manutenção de máquinas e equipamentos, inspeções 

checklist normativo), e foram ponderados através da opinião de 26 especialistas pelo método Análise 

Hierárquica de Processos de decisão multiatributo. Este estudo produziu resultados que envolvem a 

determinação de pesos quantitativos e a classificação de fatores de influência para segurança em canteiros 

de obras, juntamente com seus significados e implicações. Os pesos determinados no estudo atual, 

juntamente com as avaliações do canteiro de obra e seus valores correspondentes nas escalas de nota 

foram integrados em um único modelo de forma a permitir o cálculo de índices de segurança para canteiros 

de obras. A relevância deste estudo para a indústria está ligada à possibilidade de fornecer, por meio do 

uso da metodologia proposta, escores de nível de segurança para os canteiros de obras que possam 

resultar em melhoria da segurança. Palavras Chave: Indústria da Construção Civil. Indicadores de 

Segurança. Análise Hierárquica de Processos 
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