
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

QUALIFICAÇÃO DE TESE 

 

Resumo 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada 15 segundos um trabalhador morre em razão de acidente ou 

doença do trabalho e 160 pessoas são vítimas de acidentes relacionados ao trabalho. Buscando reduzir esses índices de acidentes e 

doenças são geradas as atividades de controle dos riscos ocupacionais, na procura de melhorar a qualidade de vida do trabalhador e a 

produtividade das empresas, proporcionando condições para contribuir na melhoria contínua da organização. Nessas atividades é 

aplicada a ergonomia, mas deve ser considerado não só no relativo aos riscos físicos do posto de trabalho, senão, involucrando, 

adicionalmente, os domínios cognitivo e organizacional para melhorar a interação homem-máquina-ambiente e propor as atividades de 

controle.  A ergonomia é uma disciplina científica da adaptação do trabalho ao homem.  Como parte da ergonomia encontra-se o 

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) o qual é um conjunto de elementos inter-relacionados utilizados em 

uma organização para estabelecer políticas, objetivos, e processos para prevenir lesões e problemas de saúde dos trabalhadores, 

fornecendo locais de trabalho saudáveis. Considera-se o SGSST como uma parte da ergonomia e seus domínios físico, cognitivo e 

organizacional, os quais podem contribuir para estruturar as atividades de prevenção e controle de riscos no trabalho de forma 

sistemática, na procura de obter a melhoria contínua. Nesse sentido, para mensurar o comportamento das atividades de prevenção de 

riscos e seu aporte na melhoria contínua da organização é necessário executar a avaliação do desempenho.  Esta avaliação consiste 

em atribuir valor àquilo que uma organização considera importante, se apoiando na concepção de indicadores de desempenho, diante 

de seus objetivos estratégicos, propondo ações de melhoria. Utilizados como uma medida estratégica de sobrevivência das 

organizações os indicadores de desempenho são considerados uma ferramenta gerencial. Por conseguinte, o projeto de pesquisa tem 

por objetivo avaliar o desempenho do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho definindo indicadores desde a 

perspectiva da ergonomia física, cognitiva e organizacional por médio da MCDA-C. Procura-se desenvolver uma estrutura e etapas que 

ofereçam a possibilidade de definir indicadores de desempenho coerentes às particularidades de cada empresa, que permitam 

conhecer o estágio atual desse SGSST, para propor e executar as atividades de melhoria contínua pertinentes. A avaliação de 

desempenho do SGSST permitirá medir qualitativa e quantitativamente as atividades realizadas por uma organização para efetuar o 

controle dos fatores de riscos. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada e objetivo 

exploratório, cujos procedimentos técnicos definem-na como pesquisa bibliográfica e estudo de caso. A pesquisa divide-se em três 

fases: (i) Fundamentação Teórica; (ii) Construção da Metodologia; e (iii) Estudo de caso para avaliar a metodologia proposta. 

Considera-se que a avaliação e a optimização contínua das atividades de segurança podem conduzir a uma redução do nível dos 

riscos no trabalho (físico, químico, biológico, ergonômico ou acidental) geradores de acidentes ocupacionais, casos de morte, lesões e 

doenças profissionais. Como resultado será apresentada uma metodologia para avaliar o desempenho do SGSST desde a perspectiva 

da ergonomia física, cognitiva e organizacional e definindo indicadores ajustados às necessidades e contexto, os quais podem 

contribuir na melhoria contínua.  Para avaliar a metodologia proposta será realizado um estudo de caso e apresentados dos resultados. 
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