
O que significa trabalhar com segurança 

Acredito que ele traz itens interessantes para que os trabalhadores possam refletir. Refletir se 

realmente estão trabalhando com segurança. 

PLANEJAR 

É impossível trabalhar de forma segura se não houver planejamento. A palavra planejar vem do 

Latim planus, “achatado, nivelado”, na nossa língua planejar seria algo como “definir os passos 

de uma estratégia”. 

Panejar no latim seria algo como nivelar o terreno para não ter desníveis de terreno depois. 

Quanto o ambiente é desnivelado costumamos também dizer que é um ”terreno acidentado”. 

Nivelar, ou seja, planejar é item muito importante para evitar desníveis na trajetória de trabalho, 

e com isso, evitar os acidentes de trabalho. 

De forma prática, logo no início do dia de trabalho planeje (nivele) sua atividade para que o 

trabalho ao longo do dia ocorra com o mínimo de supressas possíveis. 

PROCEDIMENTOS 

Procedimento é uma forma de agir, uma maneira de atuar. De forma geral, a partir do 

planejamento definimos os procedimentos. 

Na segurança do trabalho seguir procedimentos é fundamental. O procedimento existe para 

mostrar como a atividade deve ser desempenhada. 

O procedimento mostra o passo a passo da atividade para que, através dela, o trabalhador 

consiga produzir com qualidade e produtividade, mas também com segurança. 

EDUCAR 

Sem educação não adianta ter planejamento e nem procedimento. Por exemplo, todo mundo 

sabe que jogar lixo no chão é errado, mas vemos dezenas de pessoas fazendo isso diariamente. 

As pessoas jogam o lixo no chão mesmo sabendo que é errado porque não têm educação para 

fazer o certo. E claro, fazer o certo normalmente dá mais trabalho! Porém, a iniciativa de fazer o 

certo é o que nos difere dos demais animais. 

Durante a jornada de trabalho utilizar a educação (e a racionalidade) a favor da própria 

segurança é fazer o que dá mais trabalho (gasta mais energia), mas que garante que voltemos 

para casa em segurança. 

O trabalhador educado é aquele que não deixa as ferramentas espalhadas no local de trabalho, 

mesmo que fazer isso seja mais fácil do que guardá-las no local correto. 

LEMBRAR QUE A PRESSA É INIMIGA DA PERFEIÇÃO 

A pressa é inimiga da perfeição é um lema muito importante. Muito mais importante do que 

executar uma tarefa rápida, é executá-la com segurança. 



O que é mais importante produzir mais peças por dia ou voltar para casa inteiro? 

ADOTAR COMPORTAMENTOS SEGUROS 

Uma das formas de adotar comportamentos seguros é utilizar a “cultura do PARE”: 

P: Pare e analise seu posto de trabalho. 

A: Analise tudo no seu posto de trabalho. 

R: Resolva as não conformidades (não conformidade é o mesmo que errado, fora do conforme). 

E: Execute sua atividade com segurança. 

Uma das melhores formas de trabalhar com segurança é adotar comportamentos seguros. Quem 

se comporta de forma adequada reflete que realmente se importa em fazer as coisas da forma 

adequada. 

No fim das contas, falar acaba sendo muito fácil. A diferença está na ação. Em agir conforme 

aquilo em que acredita. 

Se acredita que segurança do trabalho é importante, certamente adotará comportamentos 

seguros no trabalho. 

CUIDAR DOS AMBIENTES 

O ambiente de trabalho é compreendido entre o meio físico e psicológico. 

No meio físico devemos cuidar para evitar gambiarras, manter o ambiente organizado, fugir de 

correrias, etc. 

No modo psicológico da coisa, o importante é manter um ambiente de trabalho cortês. Tratar a 

todos com a educação e compreensão, como que gostaria de ser tratado. 

Evitar brincadeiras maldosas e jamais nomear os colegas com apelidos pejorativos. Nesse 

modo, o foco é tornar o clima organizacional agradável à convivência de todos que permanecem 

ou passam por ele. 

SUPERVISÃO 

A palavra supervisão vem do Latim SUPER, que no original significa “sobre”, mais VISIO, que 

significa “visão”. 

Supervisão, então, seria algo como olhar de cima. Olhando de cima, qualquer pessoa consegue 

enxergar o todo, enquanto quem olha no plano, consegue ver apenas parte do cenário. 

No original, quem exerce cargo de supervisão é porque tem alguma habilidade a mais. É claro 

que é difícil hoje em dia uma pessoa reconhecer que outra tem qualidades. Mas não há como 

negar que, normalmente, quem exerce cargo de supervisão, chegou lá por algum motivo. 

É impossível para qualquer profissional manter qualquer tipo de emprego se não aceitar 

supervisão. É claro que tipos de supervisão mudam bastante de empresa para empresa. 



Seguir as diretrizes dadas pelo Mapa de Risco, Ordem de Serviço e tantos outros documentos da 

área de segurança é se submeter às diretrizes dadas pela supervisão, ou seja, seguir as diretrizes 

dadas pela direção da empresa. 

CONCLUSÃO 

Espero que tenha notado que trabalhar com segurança é bem mais complexo do que parece. Mas 

nem por isso é algo impossível de fazer. 

O que posso dizer, é que nós, da Prefeitura Municipal de Registro, acreditamos que podemos 

contar com vocês! Acreditamos que vão se esforçar para de fato trabalhar com segurança. 

Nós contamos com vocês e vocês podem contar conosco também! 
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