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A Estrutura
de HSECQ

Gestão Integrada de HSECQ

Acreditamos que o sucesso empresarial a longo prazo depende da capacidade 
de aprimorar continuamente produtos e serviços, ao mesmo tempo em que 
se garante a segurança no trabalho, a conservação de recursos ambientais 
e a proteção da saúde das pessoas, contribuindo para a geração do 
desenvolvimento econômico e social.
Esse é um compromisso que assumimos perante todos os públicos com os 
quais nos relacionamos – acionistas, colaboradores, fornecedores, clientes, 
comunidades, governos – e colocamos em prática por meio da gestão integrada 
que contempla as áreas de HSECQ: Health, Safety, Environment, Community 
and Quality.
A gestão é realizada pelo Comitê Central, o fórum máximo de HSECQ que 
estabelece objetivos, monitora o desempenho, determina ações de melhoria, 
apoia as iniciativas e demonstra o compromisso da alta liderança da empresa. 
O Comitê Central é apoiado por Subcomitês assim organizados:

Comitê
HSECQ

Subcomitê
Diretrizes

Culturais

Subcomitê
Diretrizes

Pessoas

Subcomitê
Diretrizes

Tecnologia

Subcomitê
Diretrizes

Instalações
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Caros colegas da Enaex Britanite,
 
Em 2011, implementamos o Sistema de Gestão de Segurança baseado 
no Sistema DuPont. Neste primeiro momento, adotamos 16 Diretrizes de 
HSECQ que formaram a base de nossa Cultura de Qualidade, Segurança, 
Saúde e Sustentabilidade e permitiram atingir marcas significativas em nossos 
indicadores corporativos de HSECQ.
 
A partir de 2015, com o progresso do Projeto de Sinergia 15 – Padrões 
Corporativos de Gerenciamento de HSECQ, fez-se necessário criar um 
Sistema que atendesse ao grupo de empresas Enaex, Enaex Britanite e Davey 
Bickford.
 
Desta forma, continuaremos a utilizar o Sistema de Gestão baseado no Process 
Safety Management da DuPont, porém com 22 Diretrizes em substituição às 
16 anteriormente utilizadas.
 
A seguir apresentamos o manual com a descrição das Diretrizes e os requisitos 
para cumprimento do que preconiza cada uma destas.
 
Os conceitos fundamentais de nosso Sistema de Gestão de HSECQ 
permanecem os mesmos:
· O Compromisso Visível da Liderança é a força motriz do Sistema de HSECQ.
· A Disciplina Operacional é princípio básico para a Segurança.
· A Segurança é feita pela Linha Organizacional e assessorada pelo HSECQ.
 
Estamos construindo os fundamentos de um processo de gestão de HSECQ 
integrado e comum a todas as empresas do Grupo Enaex e esperamos alcançar, 
com a participação de todos, os mesmos resultados excepcionais que a Enaex 
Britanite hoje possui.

Cordiais saudações

Antonio Luiz Cyrino de Sá
LATAM East VP

Nossa
Filosofia
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Trabalhamos continuamente para alcançar:

• Zero Fatalidades.

• Zero Acidentes com afastamento ou lesão com incapacidade permanente.

• Zero Doenças Ocupacionais.

• Zero Danos Ambientais Classe 3 (catastrófico).

• Zero Reclamações da Comunidade.

• Zero Reclamações de Clientes.

• Zero Evento que resulte em descontinuidade operacional.

• 100% Atendimento aos requisitos legais e dos clientes.

Nossos Objetivos
de HSECQ
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A Enaex Britanite está comprometida com a prática de altos padrões de 
Qualidade no fornecimento de explosivos civis, sistemas de iniciação e serviços 
em desmonte de rocha.

Para atingir este objetivo, praticaremos os princípios de melhoria contínua 
em nossos produtos, processos e sistemas operacionais, sempre de acordo 
com os requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade, de forma a 
exceder as expectativas de nossos clientes, parceiros de negócios, acionistas 
e comunidade, operando sempre de forma ética, segura e ambientalmente 
responsável.

Cada colaborador da Enaex Britanite usará seu talento, individualmente e nos 
trabalhos em equipe, para apoiar e contribuir com a  elevação dos nossos 
padrões de Qualidade.

Resultados sustentáveis são aqueles alcançados por meio de relações de 
qualidade. Assim, buscamos manter canais abertos com clientes, fornecedores 
e parceiros, compartilhando ideias e sugestões que permitam a adoção e o 
aprimoramento de tecnologias na fabricação e na aplicação de produtos e 
serviços.

Nosso objetivo final é garantir aos nossos clientes níveis de confiabilidade 
em produtos e serviços que maximizem o rendimento e a segurança de suas 
operações.

Qualidade
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Segurança

Negócios seguros são negócios sustentáveis. Por isso, não ficamos satisfeitos 
com nada menos que a excelência em padrões de segurança e tomamos como 
nossa obrigação garantir que todo colaborador retorne para sua casa ao final 
de mais um dia de trabalho.

Nós acreditamos que todos os acidentes, doenças ocupacionais e incidentes 
ambientais são evitáveis. Acreditamos, também, que somos individualmente 
responsáveis pela nossa própria segurança e pela dos colegas que trabalham 
ao nosso lado.

Estamos comprometidos com a manutenção de um ambiente de trabalho 
seguro, saudável e livre de acidentes e incidentes ambientais e também com o 
atendimento de todos os requisitos legais necessários às nossas operações.

Nossos compromissos:

• Investir em recursos técnicos e de engenharia que sejam necessários.

• Estimular e reconhecer atitudes de trabalho seguras, bem como de valorização e 
respeito ao meio ambiente, em todos os níveis da empresa.

• Trabalhar no desenvolvimento e na implementação de padrões e programas de 
segurança, programas ambientais e na correta atribuição de responsabilidades 
individuais.

• Investir no treinamento dos nossos colaboradores e praticar os princípios de 
Disciplina Operacional em toda a Organização.
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Meio Ambiente  
e Sustentabilidade

A relação da Enaex Britanite com o meio ambiente supera as fronteiras do 
atendimento legal. Há um claro compromisso com investimentos em tecnologias 
e processos que visam estabelecer uma relação harmoniosa entre nossa atividade 
e o meio onde estamos inseridos. Aqui, a Sustentabilidade é exercida diariamente, 
pois as ações desenvolvidas são norteadas por princípios de governança e respeito, 
quer sejam ao meio ambiente, ao negócio e, de uma forma especial, ao nosso 
capital humano: as pessoas.

O cenário contribui. A matriz está localizada na região da Serra do Mar, um dos 
últimos remanescentes da Mata Atlântica no Brasil e santuário de conservação da 
biodiversidade, a Enaex Britanite orgulha-se de conservar mais de 60% da área 
ocupada.

Possuímos claro compromisso em compliance. Todas as nossas operações são 
devidamente licenciadas e atendem aos requisitos legais nos mais diversos estados 
onde estamos presentes.

O compromisso da Enaex Britanite com a Sustentabilidade nos credencia a 
receber diversos prêmios, reconhecimento e selos:

• A Enaex Britanite é pioneira em seu segmento na elaboração e divulgação do 
Inventário de Gases de Efeito estufa no Registro Público de Emissões GHG Protocol.
• Também é pioneira no registro e emissões atmosféricas no estado do Paraná-
Selo Clima.
• Recebeu reconhecimento de Empresa Amiga dos Oito Objetivos do Milênio ao 
desenvolver programas e projetos ambientais e de qualidade de vida para seus 
colaboradores.
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Saúde
Ocupacional

Acreditamos que o bem-estar de nossos colaboradores é um dos pilares do 
crescimento sustentável da empresa. Por isso, fazemos questão de ir muito 
além do atendimento à legislação em vigor e criamos o Departamento de Saúde 
Ocupacional, que conta com ambulatório equipado e uma equipe formada por 
profissionais das áreas de medicina e enfermagem.

A prevenção também é uma das diretrizes da empresa para evitar danos 
causados à saúde por postura e comportamento inadequados ou pelos riscos 
resultantes da presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho. Assim, 
o perfil de cada colaborador é analisado com o objetivo de mantê-lo em uma 
atividade compatível com suas aptidões fisiológicas e psicológicas, adaptando 
o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.

Para a Enaex Britanite, ser socialmente responsável também é cuidar de seus 
colaboradores. Acreditamos que todas as dimensões do ser humano – física, 
emocional, social e profissional – são igualmente importantes e devem ser 
desenvolvidas com integração e equilíbrio.
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Nosso Sistema
de Gestão de HSECQ

Processos, Plantas e Equipamentos são projetados, construídos, operados 
e mantidos para garantir a integridade das pessoas e instalações. Para tanto, 
serão empregadas técnicas de análise e gerenciamento de riscos no projeto, 
construção e operação.

As Pessoas participam dos programas de capacitação e treinamento para que 
desenvolvam a percepção dos riscos; adotem as correspondentes medidas 
de proteção; tenham disciplina em seguir os procedimentos e demonstrem os 
comportamentos seguros, alinhados com a cultura da empresa.

Procedimentos e práticas operacionais são definidos e escritos de forma clara 
e simples, descrevendo as instruções a serem seguidas para fabricação de toda 
a linha de produtos, manutenção, transporte, inspeção e serviços de desmonte. 
Os procedimentos são aplicados a todas as pessoas, isto é, colaboradores 
próprios, contratados, visitantes e fornecedores.

O Sistema de Gestão é um 
conjunto de regras estabelecido 
para a aplicação sistemática de 
políticas, procedimentos e práticas 
de HSECQ uniformemente, em 
toda a empresa.

O Sistema de Gestão é baseado 
em um conjunto de 22 Diretrizes 
as quais dão a devida cobertura 
aos elementos-chave:

Pessoas Procedimentos

Processos, Plantas e 
Equipamentos
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CulturalCultural

HSECQ 
SISTEMA DE GESTÃO

As 22 Diretrizes
de HSECQ

1. Compromisso Visível da Liderança

2. Política e Princípios

3. Estrutura de Organização Integrada

4. Atribuições e Responsabilidades da 
Linha Organizacional

5. Metas, Objetivos e Planos

6. Profissionais de HSECQ

7. Procedimentos e Padrões de 
Desempenho

8. Treinamento e Desenvolvimento

9. Comunicação Eficaz

10. Motivação e Conscientização

11. Auditorias e Observações

12. Investigação de Acidentes e Incidentes

13. Gerenciamento de Mudanças de Pessoas

14. Gerenciamento HSECQ de Contratadas

15. Qualidade Assegurada

16. Revisões de Pré-Partida

17. Integridade Mecânica

18. Gerenciamento de Mudança de 
Instalação

19. Informações de Segurança de Processos

20. Gerenciamento de Mudança de 
Tecnologia

21. Avaliação de Riscos e Análise de Perigos

22. Prontidão para Emergência e 
Planejamento de Contingência

Pessoal Instalações Tecnologia

11



Compromisso Visível
da Liderança 1.

O gerenciamento de HSECQ é de 
responsabilidade da linha organizacional. 

As Lideranças devem estar envolvidas e 
comprometidas com as diretrizes de HSECQ 
e assumir a responsabilidade pelo seu 
desempenho e pelo desempenho de suas 
equipes.

Os profissionais de HSECQ têm atribuições e 
responsabilidades de suporte à linha operacional 
nos aspectos legais e técnicos e no processo de 
melhoria contínua.

 Requisitos

 Atribuições e responsabilidades são 
definidas de acordo com o conceito de 
responsabilidade de linha.

 Atribuições da Liderança incluem o 
desempenho de HSECQ nas suas 
descrições de função. Existe um processo 
regular de monitoramento de desempenho 
durante o desenvolvimento da carreira do 
funcionário.

 A Liderança participa ativamente em 
auditorias e observações de HSECQ, 
exige a participação dos empregados, 
faz seguimento às correções de desvios, 
acompanha os resultados, decide sobre 
programas de melhoria de HSECQ de 
acordo com as análises de tendências 
e aborda tópicos de HSECQ durante as 
visitas a campo.

 A Liderança exige comunicação imediata 
dos desvios, participa das investigações 
de acidentes e incidentes e focaliza nas 
causas-raiz e contribuintes, faz seguimento 
à implementação das recomendações e 
avalia a qualidade das recomendações e 
dos relatórios de investigação.

 A Liderança dá o exemplo no cumprimento 

de padrões e procedimentos.

 A Liderança participa no desenvolvimento, 
atualização e comunicação contínua 
das políticas e princípios de HSECQ. A 
Liderança também os utiliza como guia 
nas suas decisões diárias de negócios.

 A Liderança não aceita desvios 
relacionados a padrões e procedimentos.

 A Liderança participa no desenvolvimento 
e comunicação dos objetivos e metas de 
HSECQ, faz seguimento dos mesmos e 
exige acompanhamento por parte dos 
seus subordinados.

 A Liderança desenvolve e aplica 
políticas de reconhecimento e de ações 
disciplinares.

 A Liderança incentiva os programas de 
sensibilização e conscientização em 
HSECQ, bem como o envolvimento de 
todos os membros da organização nesses 
programas.

 A Liderança incentiva e libera as pessoas 
para participarem de programas de 
treinamento e desenvolvimento em 
HSECQ.

 Programas de incentivo e reconhecimento 
em HSECQ são desenvolvidos com a 
participação da Liderança. A Liderança 
conduz esses programas de maneira 
a demonstrar compromisso visível 
(Liderança Percebida).

 A Liderança decide sobre planos de ação 
alinhados às metas e objetivos e aloca 
recursos financeiros para dar suporte aos 
programas de HSECQ.

 A liderança não aceita desvios relacionados 
a padrões e procedimentos.
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Políticas 
e Princípios2.

A organização estabelece e implementa a 
Política e os Princípios de HSECQ baseados na 
Missão, Visão e Valores da empresa.

A Política e os Princípios de HSECQ são 
efetivamente comunicados através da 
linha organizacional. Seu entendimento e 
aderência pelos membros da organização são 
continuamente avaliados.

As ações de todos os membros da  organização 
são guiadas pela Política e pelos Princípios de 
HSECQ.

 Requisitos

 A Missão e Visão da companhia são 
desenvolvidas pela Liderança e incluem 
aspectos de HSECQ.

 Existem estratégias e programas para 
alcançar a Missão e Visão de HSECQ 
estabelecidas

 Existe um processo de acompanhamento 
para verificar a efetividade das estratégias 
e dos programas.

 A Política e Princípios de HSECQ são 
desenvolvidos pela Liderança, baseados 
nas crenças internas e são periodicamente 
atualizados.

 A revisão da Política de HSECQ leva 
em conta as opiniões (feedback) de 
empregados e contratados.

 Um único conjunto de Política e Princípios 
de HSECQ é aplicado a todos os 
empregados, contratados e parceiros em 
suas atividades diárias.

 Um processo de comunicação é 
conduzido pela Liderança para assegurar 
que todas as pessoas conheçam a Política 
de HSECQ.
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Estrutura de Organização
Integrada 3.

Uma Estrutura de Organização Integrada 
facilita a gestão eficiente de HSECQ através do 
envolvimento de todos os níveis e é aplicada 
em toda a organização: dos escritórios e áreas 
administrativas às unidades operacionais. 

O Comitê de Gestão de HSECQ, dirigido pelo 
mais alto nível da organização, lidera todos 
os esforços de HSECQ através da análise, 
desenvolvimento e melhoria dos sistemas de 
gerenciamento de HSECQ. 

A gerência de linha organizacional é responsável 
pelo planejamento, desenvolvimento, 
implementação, controle, avaliação e validação 
do Sistema de Gestão de HSECQ, e pelo 
envolvimento de todas as pessoas em sua área 
de responsabilidade. 

O Comitê de Gestão de HSECQ patrocina uma 
rede de Subcomitês em toda a organização. Os 
Subcomitês são responsáveis por guiar e dar 
suporte à implementação e à melhoria contínua 
dos programas e procedimentos de HSECQ. 
Subcomitês são equipes multifuncionais 
lideradas por Diretores da linha organizacional 
e incluem técnicos e representantes das áreas 
operacionais e especialistas de HSECQ.

 Requisitos

 Existe um modelo de governança de 
HSECQ que integra todas as funções 
e está de acordo com o conceito de 
responsabilidade de linha, tendo os 
profissionais de HSECQ como suporte.

 Este modelo de governança considera 
um Comitê de Gestão de HSECQ e 
Subcomitês como parte de seu modus 
operandi.

 O objetivo do Comitê de Gestão de 
HSECQ é promover uma gestão de 
HSECQ integrada e participativa em todos 
os níveis da organização.

 Este Comitê é liderado pelo mais alto nível 
hierárquico da unidade e com participação 
dos seus subordinados imediatos.

 O Comitê de Gestão dá suporte aos 
Subcomitês estruturados na organização.

 Os Subcomitês estão estruturados 
de maneira a permitir a participação 
dos empregados, com representação 
multifuncional e com multi-habilidades. 
Cada um destes Subcomitês é liderado 
por um membro do Comitê de Gestão.

 Esses Subcomitês são responsáveis por 
desenvolver e melhorar os elementos e 
ferramentas do Sistema de Gestão de 
HSECQ, dando suporte ao Comitê de 
Gestão e à linha organizacional.

 Através do Comitê de Gestão, a liderança 
periodicamente conduz uma análise crítica 
do Sistema de Gestão de HSECQ para 
medir, identificar e avaliar as melhores 
práticas e as oportunidades de melhoria.
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Atribuições e Responsabilidades 
da Linha Organizacional4.

O Sistema de Gestão de HSECQ está baseado 
na responsabilidade de linha e estabelece 
que a Liderança esteja ativamente envolvida 
e comprometida com HSECQ, assumindo a 
responsabilidade por seu próprio desempenho e 
pelo desempenho daqueles sob sua supervisão.

Estes compromissos estão refletidos nos 
processos de gerenciamento de pessoas e 
consideram o desempenho em HSECQ tanto 
individual como organizacional nos planos de 
carreira e desenvolvimento de pessoal.

 Requisitos

 A gerência e a supervisão de linha aceitam 
as atribuições e responsabilidades por 
HSECQ e influenciam as demais.

 Atribuições e responsabilidades de 
HSECQ estão incluídas nas descrições 
de cargo da gerência e da supervisão de 
linha. Alguns exemplos são:  conformidade 
com a política e princípios; liderança 
pelo exemplo; condução de auditorias, 
investigações e comunicação de aspectos 
de HSECQ; liderança no gerenciamento 
de riscos da sua área; avaliação e 

reconhecimento de desempenho 
individual e de equipes; desenvolvimento 
de plano de carreira.

 Atribuições e Responsabilidades em 
HSECQ são claramente comunicadas 
à organização de maneira a serem 
acompanhadas por todos os níveis.

 A gerência e supervisão de linha 
monitoram e reforçam periodicamente 
a responsabilidade pelo desempenho 
individual em HSECQ em suas equipes.

 Metas e objetivos de HSECQ são 
claramente definidos para cada membro 
da organização, comunicados e avaliados 
através de processos formais.

 Metas e objetivos individuais são 
periodicamente monitorados e planos de 
ação são desenvolvidos para alcançá-los.

 A gerência de linha identifica a qualificação 
e as habilidades funcionais e de HSECQ 
requeridas para cada função e assegura 
o atendimento do pessoal aos programas 
de treinamento.

15



Metas, Objetivos e Planos 5.

O Sistema de Gestão de HSECQ, como 
qualquer outro importante sistema de gestão, 
alcança a excelência utilizando os conceitos 
de melhoria contínua, estabelecendo metas e 
objetivos desafiadores e desenvolvendo planos 
de ação adequados. 

As Metas estabelecem a direção geral do 
Sistema de Gestão e os Objetivos definem os 
passos a serem alcançados durante a jornada. 
Ao estabelecer Metas e Objetivos desafiadores, 
a Organização desenvolve programas de 
HSECQ e melhorias no Sistema de Gestão e 
motiva o desempenho em HSECQ.

 Requisitos

 A Liderança estabelece Metas e Objetivos 
desafiadores para todos os níveis da 
organização, alinhados à Missão e Visão 
da empresa, a fim de impulsionar a 
melhoria contínua do Sistema de Gestão 
de HSECQ.

 
 Estas Metas e Objetivos estão incluídos no 

planejamento estratégico da Organização.

 Baseado na sua direção estratégica, 
a Organização desenvolve um Plano 
de Ação visando atingir as metas e os 
objetivos estabelecidos.

 O Plano de Ação é desdobrado para 
todos os níveis da Organização. Cada 
nível e área da Organização têm Planos de 
Ação com atividades específicas e prazos 
para executá-los.

 A liderança monitora os Planos de Ação e 
comunica seus resultados à Organização.

 Os indicadores de HSECQ são 
estabelecidos para medir o desempenho 
da Organização e para focar os planos no 
cumprimento e Metas e Objetivos.

 A Organização estabelece indicadores 
de reativos e proativos para monitorar o 
desempenho em HSECQ.

 
 Indicadores proativos mostram os pontos 

fortes e fracos antes que estes evoluam 
para problemas maiores. São elementos 
eficientes no prognóstico do desempenho 
de HSECQ, principalmente quando 
focados nos Planos de Ação, e fornecem 
indicação antecipada de sucesso ou falha.

 Existe um processo de melhoria contínua 
que inclui análise de dados, revisão de 
metas e objetivos e ações de ajuste.

 
 A análise de tendências é uma ferramenta 

utilizada para medir e analisar a tendência 
de indicadores ao longo do tempo. 

 
 As Metas e Objetivos são periodicamente 

revistos pelo time da Liderança através de 
análises críticas.

 
 “Benchmarking” interno e externo é 

desenvolvido para guiar a Organização na 
melhoria contínua rumo à Excelência em 
HSECQ.

 A Liderança participa no desenvolvimento 
e comunicação dos objetivos e metas de 
HSECQ, faz seguimento dos mesmos e 
exige acompanhamento por parte dos 
seus subordinados.
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Profissionais de HSECQ6.

Os profissionais de HSECQ têm atribuições 
e responsabilidades de suporte à linha 
organizacional nos aspectos legais e técnicos e 
no processo de melhoria do Sistema de Gestão 
de HSECQ. 

Os profissionais de HSECQ: 

• Atuam como conselheiros da Liderança; são 
os consultores internos da Organização.

• Dão suporte e coordenam o Modelo de 
gestão de HSECQ.

 
• Influenciam, aconselham e assessoram toda 

a linha organizacional na implementação dos 
programas e do Sistema Gestão de HSECQ. 

• Participam em auditorias de campo para 
serem utilizadas como referências nas 
análises de tendências. 

• Auditam periodicamente o modelo de gestão 
e o desempenho de HSECQ. 

• Interpretam a legislação de HSECQ; alertam 
a liderança sobre as exigências e interagem 
com agências externas.

 Requisitos

 Atribuições e responsabilidades de 
HSECQ estão incluídas nas descrições de 
função dos profissionais de HSECQ.

 Lideram, monitoram e reforçam as 
responsabilidades pelo desempenho 
individual de HSECQ da Organização.

 A Liderança identifica as habilidades e 
qualificações requeridas para cada função 
do grupo de HSECQ e assegura que 
todo o pessoal atenda aos respectivos 
programas de treinamentos. 

 Os profissionais de HSECQ dão suporte 
ao Comitê de Gestão de HSECQ e 
aos Subcomitês e são conselheiros da 
Liderança.

 Atuam como consultores da linha 
organizacional e participam em análises 
de riscos, investigação de acidentes e 
incidentes.

 Os profissionais de HSECQ atuam como 
especialistas nas áreas de conhecimento 
específico de HSECQ.

 Os profissionais de HSECQ são 
responsáveis pela análise de dados e 
apresentação dos resultados e tendências 
para a Liderança para análise crítica e 
tomada de decisão.

 Auditorias de HSECQ, gerais, específicas e 
sistêmicas, são estabelecidas e realizadas 
por esses profissionais com o propósito 
de identificar a aderência às diretrizes de 
HSECQ da organização e às exigências 
legais, propondo os respectivos ajustes.

 Os profissionais de HSECQ são os 
guardiões dos processos de HSECQ 
(metodologias e ferramentas) e são os 
responsáveis por manter as informações 
atualizadas.

 Os profissionais de HSECQ têm 
conhecimento dos requisitos legais de 
HSECQ locais, estaduais e federais, 
proveem a interpretação para a 
organização e auditam quanto ao seu 
cumprimento.

 Os profissionais de HSECQ representam 
a organização junto aos órgãos externos, 
tratando de aspectos de HSECQ, licenças 
e outros assuntos relacionados.
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Procedimentos e Padrões
de Desempenho 7.

Altos Padrões operacionais são conseguidos 
através de Procedimentos operacionais de 
alta qualidade, uso de melhores práticas e 
instalações de alto padrão. 

Os Procedimentos são planejados, escritos, 
amplamente divulgados, seguidos e re-
enfatizados periodicamente. 

Os Procedimentos operacionais fornecem 
entendimento claro dos parâmetros 
operacionais e dos riscos às pessoas, 
comunidade e meio ambiente. Existem 
processos para continuamente melhorar e 
verificar os Procedimentos e seu atendimento 
visando garantir a Disciplina Operacional.

 Requisitos

 Práticas de trabalho são desenvolvidas 
para garantir segurança na operação, 
na manutenção e durante a execução 
de tarefas rotineiras e não rotineiras. 
Estas práticas são aplicadas tanto 
para empregados diretos como para 
contratados.

 A gerência de linha promove a 
comunicação formal dos procedimentos 
para todos os empregados por meio de 
treinamentos específicos e reuniões de 
HSECQ.

 A organização periodicamente analisa a 
qualidade dos procedimentos de HSECQ 
considerando as análises de riscos, o 
“feedback” e sugestões dos empregados. 
A melhoria contínua é suportada pelos 
programas de Verificação do Ciclo de 
Trabalho (VCT); Análise Preliminar de 
Riscos (APR) e Análise de Segurança de 
Tarefa (AST).

 Os procedimentos de operação são 
atualizados e estão disponíveis nos Manuais 
de Operação e Manutenção. Operadores e 

profissionais de manutenção, experientes 
e adequadamente qualificados, são 
diretamente envolvidos nas revisões de 
procedimentos, atualizações e melhorias.

 
 Existe um padrão para desenvolver os 

Procedimentos Operacionais, incluindo 
critérios de preparação, verificação, 
autorização e controle. Este Padrão 
contém orientações de HSECQ para evitar 
ou corrigir desvios.

 
 Todos os empregados e contratados são 

treinados nos procedimentos operacionais 
e de manutenção antes de iniciar suas 
atividades. Existe um programa de re-
treinamento que atualiza os empregados 
no uso destes.

 
 Existem diretrizes para implementar e 

manter os padrões de excelência em 
limpeza e arrumação.

 Existem diretrizes de higiene e saúde 
ocupacional que incluem programas 
específicos para desenvolvimento de 
pessoas, integração e treinamento. 

 Autoavaliação, análise crítica, estabele-
cimento de indicadores, monitoramento 
de desempenho e planos de ação estão 
incluídos neste programa.

 Existem diretrizes de ergonomia que dão 
suporte à implementação de programas 
de ergonomia através do estudo de 
ambiente de trabalho, identificação dos 
riscos e ações para eliminar ou reduzir seu 
impacto nos empregados.

 Existem padrões específicos para seleção, 
aquisição, teste, uso e armazenamento de 
equipamento de proteção individual.

 Existem diretrizes para dar suporte à 
implementação de projetos levando 
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em consideração conceitos de 
sustentabilidade e otimização de recursos 
naturais.

 Existem diretrizes para dar suporte aos 
processos de gerenciamento de resíduos, 
efluentes, emissões atmosféricas e 
biodiversidade.

 
 Existe um processo de Disciplina 

Operacional para assegurar o cumprimento 
de regras, padrões, procedimentos, 
critérios de projetos e instruções de 
trabalho por parte dos empregados.

 O objetivo é garantir que todas as 
operações sejam executadas de maneira 
adequada, consistente, segura, através da 
disponibilização, qualidade, comunicação 
e execução dos procedimentos. 

 Existe um programa de Verificação de Ciclo 
de Trabalho (VCT), que periodicamente 
verifica a aderência dos empregados 
aos procedimentos críticos, avalia sua 
efetividade e determina se eles orientam 

adequadamente as tarefas e trabalhos.

 Existem práticas de Permissão de 
Trabalho aplicáveis a todas as rotinas de 
operação, manutenção, comissionamento 
e descomissionamento, construção 
e inspeções que envolvam riscos à 
integridade física dos empregados, 
instalações, meio ambiente e comunidade. 

 
 É comum que este tipo de trabalho 

demande uma Análise de Segurança da 
Tarefa (AST). 

 Existe um processo que assegura que os 
procedimentos da organização estejam 
em conformidade com as leis, normas e 
regulamentos.

 Existe um processo de auditoria para 
verificar a conformidade da organização. 

 Existe um sistema de acompanhamento 
dos processos de licenciamento legais 
que assegura a aderência da organização 
aos requisitos legais. 
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Treinamento
e Desenvolvimento 8.

Todos os empregados, próprios, contratados 
e que atuam em nome da empresa devem 
estar capacitados e treinados para executarem 
suas atividades de modo seguro e eficaz. 
A capacitação visa, sobretudo, estabelecer 
conceitos e práticas, possibilitando o 
atendimento aos Procedimentos, Planos, 
Metas e Normas Internas de HSECQ. Todas 
as pessoas da Organização devem estar 
habilitadas nas questões de HSECQ para que 
estejam preparadas a realizar suas tarefas 
laborais prevenindo-se de lesões pessoais, 
perdas materiais ou impactos ao meio ambiente.

 Requisitos

 A Organização deve estabelecer um 
programa de treinamento e capacitação 
para todos os empregados próprios e 
contratados.

 O programa de treinamento em HSECQ 
indica a forma de realização dos 
treinamentos de HSECQ da Organização, 
indicando padrões mínimos de qualidade 
para a maior eficácia na assimilação dos 
temas. Define datas, locais, assuntos, 
instrutores, público-alvo, carga horária, 
entre outros para os treinamentos.

 Aponta a sistemática de garantia da 
qualidade de instrutores, instalações, 
materiais didáticos, apresentações etc. 
Aponta também o processo de verificação 
de assimilação dos conceitos por parte 
dos treinandos. 

 
 Sua implementação deve fazer parte das 

metas e objetivos da linha organizacional 
e deve contar com total apoio da Alta 
Liderança.

 As necessidades de treinamento devem 
ser identificadas e satisfeitas para 
assegurar que todos os empregados e 
contratados possam desempenhar suas 
tarefas de modo seguro, saudável e em 
harmonia com o meio ambiente.

 A Liderança exige comunicação imediata 
dos desvios, participa das investigações 
de acidentes e incidentes e focaliza nas 
causas-raiz e contribuintes, faz seguimento 
à implementação das recomendações e 
avalia a qualidade das recomendações e 
dos relatórios de investigação.

 
 É responsabilidade da Liderança garantir 

que as necessidades de treinamento 
e retreinamento sejam identificadas e 
atendidas a fim de garantir que as pessoas 
realizem seus trabalhos com competência.

 
 Todos os novos empregados e 

contratados devem receber treinamento 
de ambientação em Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente antes de iniciar seu 
trabalho na empresa.

 Todas as pessoas devem receber 
treinamento adequado para assegurar 
que elas conheçam as implicações de 
Segurança nas suas tarefas e sejam 
capazes de evitar que se exponham, ou 
exponham os demais trabalhadores, a 
riscos inaceitáveis.

 
 Os treinamentos de Segurança, Saúde e 

Meio Ambiente devem ser registrados e os 
registros mantidos por 20 anos.
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Comunicação Eficaz9.

As informações relativas a HSECQ são 
comunicadas com clareza, objetividade e 
presteza, de maneira que todos os níveis 
da Organização e comunidade circunvizinha 
interajam eficazmente para a melhoria de 
desempenho em HSECQ. 

Os processos de comunicação estão baseados 
no conceito de mão dupla através dos 
diferentes níveis da Organização, garantindo o 
entendimento dos empregados e participação 
ativa da Liderança. Estes processos utilizam 
diferentes veículos de comunicação para 
diferentes objetivos.

 Requisitos

 Existe um programa efetivo de 
comunicação interna que abrange toda a 
Organização. Este programa inclui canais 
de comunicação por escrito, por meio 
eletrônico e verbalmente (face-a-face), 
tais como reuniões de HSECQ, diálogos 
diários de HSECQ, etc.

 O objetivo é comunicar os programas e 
Planos de Ação de HSECQ, bem como 
os Objetivos e Metas, os resultados 
das análises de risco, investigações de 
acidentes e incidentes e indicadores. O 
programa também comunica os Padrões 
e reforça a necessidade dos empregados 
os seguirem.

 Existe um sistema efetivo de comunicação 
externa para com a mídia, entidades 
governamentais, não-governamentais, 
comunidades, etc.

 A Organização mantém campanhas e 
eventos específicos de HSECQ para 
encorajar, motivar e envolver a organização 
e para reforçar a política, os princípios, os 
conceitos e os padrões de HSECQ.

 Estas campanhas e eventos são 
desenvolvidos pela Liderança e 
consideram programas de HSECQ dentro 
(on-the-job) e fora do trabalho (off-the-job).

 A organização periodicamente conduz  
uma pesquisa de clima para identificar o 
grau de satisfação dos empregados em 
vários aspectos, incluindo os de HSECQ.

 Existe um programa de sugestões para 
encorajar os empregados a sugerir frases, 
atividades, programas e melhorias em 
HSECQ.

 A organização mantém um programa 
de reuniões periódicas de HSECQ para 
comunicar o desempenho e as atividades 
de HSECQ.

 A iniciativa dessas reuniões parte da 
Liderança e alcança todos os níveis 
e funções, nas áreas operacionais e 
administrativas.

 
 Reuniões regulares de HSECQ são 

conduzidas nas áreas operacionais, pela 
gerência ou supervisão de linha, no início 
de suas atividades diárias. Os objetivos 
são transmitir uma mensagem de HSECQ, 
encorajar o pensamento nos aspectos de 
HSECQ nas atividades do dia e reforçar as 
normas e procedimentos.
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Motivação   
e Conscientização 10.

A Motivação e a Conscientização em 
HSECQ são alcançadas quando o sistema 
de gestão inclui programas e processos 
que continuamente promovem a HSECQ e 
conectam as contribuições individuais a um 
sistema de consequências efetivo. 

A participação e iniciativa da Liderança são 
encorajadas para garantir que as regras e 
procedimentos sejam seguidos, assim como 
para motivar as pessoas a segui-los.

 Requisitos

 A Liderança estimula o engajamento de 
toda a Organização nas questões de 
HSECQ desenvolvidas pelos Comitês, 
através do exemplo da Liderança, 
participação em atividades especiais e 
reuniões de HSECQ.

 Adicionalmente, existe um sistema 
de consequências para tratar desvios 
e reconhecer boas iniciativas e bom 
desempenho.

 Existe um procedimento ou código 
disciplinar imparcial, consistente 
e educativo para tratar violações 
relacionadas a HSECQ.

 Existe um processo para estimular 
e reconhecer individualmente boas 
iniciativas, qualificações, esforços e ideias 
em HSECQ.

 Existem práticas ou processos específicos 
para reconhecer sistematicamente 
e prontamente as contribuições em 
HSECQ individuais ou coletivas. Estes 
reconhecimentos são comunicados para 
todos os empregados e contratados.

 A Liderança promove um programa 
corporativo amplo para reconhecer 
contribuições efetivas em HSECQ, 
abrangendo todas as unidades da 
Organização.

 
 O programa corporativo é reproduzido em 

cada unidade da Organização, ou cada 
uma cria seu próprio programa.

 Um conjunto de regras cardinais é definido 
pela Liderança e implementado através da 
Organização.

 O objetivo das regras é prevenir acidentes 
e incidentes, não tendo o foco na punição.

 Estas regras são conhecidas, entendidas 
e respeitadas por todos os empregados.

 A Remuneração Variável considera o 
desempenho individual em HSECQ. O 
processo de avaliação de desempenho 
e o plano de carreira consideram o 
desempenho e as contribuições em 
HSECQ no mesmo nível que qualidade, 
produtividade e custo.

 Pessoas com desempenho insatisfatório 
em HSECQ não são consideradas aptas 
para promoção.

 A Organização promove programas de 
HSECQ fora do trabalho para estimular 
o comprometimento e envolvimento dos 
empregados nos Conceitos e Filosofia de 
HSECQ.

 Estes programas abordam assuntos tais 
como prevenção de incêndio, segurança 
elétrica, prevenção de acidentes, proteção 
do meio ambiente, saúde, etc.
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Auditorias
e Observações11.

Um sistema de melhoria contínua é fortemente 
baseado em auditorias e inspeções de HSECQ, 
com participação efetiva da Liderança em todos 
os níveis da Organização.

Existem processos para registrar, relatar, 
monitorar a efetividade da implementação e 
conduzir uma análise crítica periódica de todas 
as conclusões e recomendações das Auditorias.

 Requisitos

 Existe um Subcomitê, liderado por um dos 
membros do Comitê de Gestão, para dar 
suporte à Organização na implementação 
e monitoramento do Programa de 
Auditoria e Observação.

 Existe um programa para treinamento de 
auditores em Auditorias e Observações 
de HSECQ, incluindo as comportamentais 
e as inspeções de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde.

 Este treinamento está incluído na matriz de 
capacitação e é realizado periodicamente.

 A Organização mantém um programa 
de auditorias específicas para identificar 
desvios de HSECQ nos seus processos, 
nas instalações e na disciplina operacional.

 Existem auditorias internas específicas 
para analisar o Sistema de Gestão de 
HSECQ. A linha organizacional realiza 
estas auditorias com o suporte dos 
profissionais de HSECQ.

 Existe um programa de Auditoria 
Comportamental desenvolvido para a 
Liderança, com definição do conteúdo, 
tempo e frequência das mesmas. O 
atendimento ao programa é acompanhado 
por meio de indicadores específicos 
que são apresentados nas reuniões de 
Liderança.

 Existe um programa de Auditorias de 
gestão de HSECQ com cronograma, 
participantes e protocolos de verificação.

 Existe um plano para Auditorias de 
primeira e segunda parte.

 As Auditorias de primeira parte são 
conduzidas por recursos internos, 
incluindo a linha organizacional e os 
profissionais de HSECQ.

 As Auditorias de segunda parte são 
conduzidas por recursos externos à 
Organização, mas incluindo a linha 
organizacional e os profissionais de 
HSECQ.

 A Organização tem planos de inspeções 
de Segurança em todos os seus 
equipamentos críticos que incluem: 
equipamento de combate a incêndio; 
chuveiros de segurança e dispositivos de 
içamento de pessoas; talhas, monovias, 
pontes rolantes, guindastes, tifor, 
equipamentos de resgate, etc. 
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Investigação
de Acidentes e Incidentes 12.

O processo de aprendizado com os eventos 
indesejáveis ocorre de uma maneira estruturada, 
utilizando-se o conceito de responsabilidade de linha 
e é tratado como prioridade por toda a organização. 

O processo de Investigação de Acidentes e Incidentes 
inclui atividades que vão desde a classificação até a 
análise de todas as causas possíveis, bem como 
o acompanhamento da efetividade das ações 
tomadas. 

Existe suporte nas metodologias de investigação 
para garantir resultados de alta qualidade.

 Requisitos

 Existe um Subcomitê multidisciplinar para 
padronizar as Investigações de Acidentes e 
Incidentes e uniformizar o entendimento e 
aplicação das normas e procedimentos.

 Seus objetivos são revisar e melhorar os 
procedimentos, treinar a Organização, 
assegurar sua aplicação e fazer análise crítica 
dos relatórios de investigação gerados.

 A Organização tem procedimento para relatar, 
classificar, investigar, reportar, comunicar, 
analisar as causas e comunicar os acidentes 
e incidentes.

 Este procedimento inclui uma sequência 
lógica dos eventos desde a ocorrência até 
a determinação das causas-raiz e fatores 
contribuintes.

 Uma parte importante deste é a identificação 
das falhas no Sistema de Gestão de HSECQ. 
As investigações são iniciadas imediatamente 
após o ocorrido.

 A Liderança cria e mantém um ambiente que 
permite e motiva a organização a reportar 
acidentes e incidentes.

 Existe um processo efetivo que considera 
meios formais e informais para se comunicar 
os acidentes e incidentes, as descobertas, 

as recomendações e os aprendizados. Este 
processo considera a comunicação interna 
e externa, dependendo da severidade 
ou impacto do acidente ou incidente. As 
partes externas incluem outras unidades da 
Organização, entidades governamentais e 
não governamentais e agências, conforme 
requerido pela legislação.

 A Liderança e a linha gerencial definem e 
mantém um grupo de profissionais treinados 
nas técnicas de Investigação de Acidente e 
Incidentes, os quais dão suporte nas análises.

 A Organização tem um sistema para 
acompanhar e controlar os registros de 
acidentes, incidentes e doenças ocupacionais. 
Este sistema inclui um programa de 
reabilitação profissional e monitoramento do 
retorno ao trabalho.

 A Organização mantém um programa 
de reabilitação física e psicológica para o 
empregado envolvido em acidente, incidente 
ou doença ocupacional.

 Existe um processo para monitorar o retorno 
ao trabalho e casos de restrição de trabalho 
após o acidente, incluindo avaliações de 
progresso.

 A Organização tem um sistema para 
acompanhar as recomendações. Este sistema 
inclui o monitoramento das implementações 
e dos prazos. Os dados deste sistema são 
apresentados periodicamente nas reuniões de 
HSECQ da área e nas reuniões do Comitê de 
Gestão de HSECQ.

 Existem indicadores para monitorar este 
processo, tais como comparação da 
quantidade de recomendações pendentes em 
relação ao total de recomendações geradas.

 Especial atenção é dada à recorrência de 
acidentes e incidentes pois indica fragilidade 
do Sistema de Gestão de HSECQ. 
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Gerenciamento
de Mudanças de Pessoas13.

A Organização possui uma sistemática que 
estabelece o processo de avaliação prévia de 
mudança de pessoas, em caráter permanente 
ou temporário, visando garantir a manutenção 
dos níveis de conhecimento e experiência 
requeridos para todas as atividades críticas 
de HSECQ; das boas práticas de segurança 
operacional e da memória da empresa.

 Requisitos

 A Organização possui critérios e diretrizes 
para a mudança de pessoas a fim de 
assegurar que sejam mantidos níveis 
mínimos de conhecimento, habilidade e 
experiência no processo.

 A Liderança da Organização tem 
aderência aos critérios e diretrizes pré-
estabelecidos de gerenciamento de 
pessoas. O programa é aplicado à linha 
gerencial, grupo técnico, engenheiros de 
confiabilidade, operadores, mecânicos, 
inspetores de equipamentos, técnicos 
de laboratório e coordenadores de 
contratadas.

 
 O procedimento inclui: mudanças dentro 

da unidade, mudanças entre unidades, 
promoções, aposentadorias, afastamentos 
temporários ou permanentes e retorno ao 
trabalho após longo período de ausência.

 
 O procedimento formaliza claramente 

o nível de responsabilidade e o limite 
de autoridade de cada profissional no 
processo de gerenciamento de mudanças 
de pessoas.

 O procedimento considera a identificação 
de funções críticas e avalia os possíveis 
impactos decorrentes da mudança e 
aplica o processo de gerenciamento de 
mudança de pessoas.

 A Organização possui uma matriz de 
competências com as habilidades, 
aptidões e conhecimentos requeridos 
para cada função crítica.

 A linha gerencial e os profissionais de 
HSECQ periodicamente reveem esta 
matriz.

 Com base na matriz de competências, a 
Organização mantém um programa de 
treinamento com todos os requisitos de 
HSECQ, técnicos e legais.

 A linha gerencial e os profissionais de 
HSECQ periodicamente reveem este 
programa de treinamento.

 
 Existe um sistema de controle de 

mudanças para avaliar e acompanhar o 
desempenho das pessoas nestas novas 
funções.

 Existe uma auditoria do processo de 
gerenciamento de pessoas para verificar 
o cumprimento pela Organização ao 
procedimento de mudança de pessoas 
e corrigir os desvios visando a melhoria 
contínua.
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Gerenciamento
de HSECQ de Contratadas 14.

A contratante gerencia os aspectos de HSECQ 
das contratadas da mesma maneira que do 
seu próprio pessoal. Conceitualmente, todos 
os contratados fazem parte do Sistema de 
Gestão de HSECQ local e são membros ativos 
do grupo. 

A metodologia efetiva de gerenciamento de 
HSECQ de contratados inclui aspectos de 
HSECQ em todos os estágios de contratação 
desde a pré-seleção dos licitantes até a 
avaliação pós-contrato. Existem gerentes e 
fiscais de contrato internos capacitados para 
assegurar o atendimento aos requisitos.

 Requisitos

 Existe procedimento para contratação 
e gerenciamento de contratadas. Este 
procedimento que inclui: pré-seleção 
de licitantes; preparação do contrato; 
seleção do vencedor; integração e 
treinamento; gerenciamento, auditoria e 
monitoramento; e avaliação pós-contrato.

 A Organização utiliza exclusivamente 
contratadas que demostram 
compromisso com HSECQ. Quando está 
selecionada uma contratada, informações 
e indicadores são utilizados para avaliar o 
seu desempenho em HSECQ.

 O pacote de contratação inclui 
expectativas de desempenho em HSECQ 
e condições para execução dos trabalhos. 
Um profissional de HSECQ é envolvido 
na preparação do pacote de contratação 
para identificar os riscos e HSECQ e incluir 
condições de HSECQ apropriadas.

 O gerente responsável pelo contrato 
verifica se a proposta da contratada possui 
os requisitos obrigatórios do processo de 
contratação. A confirmação inclui a coleta 
e análise de documentos de HSECQ da 
contratada, incluindo documentos de 

capacitação, treinamento e certificação.
 Antes da empresa contratada iniciar os 

trabalhos, a Organização contratante 
provê uma integração de HSECQ, para 
familiarizar os empregados contratados 
com as informações de HSECQ essenciais 
e comunicar os riscos provenientes das 
operações.

 Existe um sistema para gerenciar, auditar 
e monitorar a aderência dos contratados 
aos requisitos de HSECQ do contrato. O 
gerente de contrato é o responsável direto 
pela conformidade dos subcontratados 
com todas as expectativas de HSECQ. Os 
relatórios de desempenho são gerados e 
comunicados.

 Existe um sistema de avaliação pós-
contrato para analisar os registros de 
desempenho de HSECQ durante a 
execução dos trabalhos (vigência do 
contrato). Este histórico de HSECQ é 
considerado nas seleções futuras.

 O procedimento estabelece que a 
contratada tenha um programa de 
treinamento para seus empregados. Este 
programa considera todos os requisitos 
operacionais e de HSECQ exigidos no 
contrato.

 
 Empresas contratadas normalmente 

proveem treinamentos em HSECQ 
para seus empregados. Quando um 
treinamento adicional específico é 
requerido pela unidade, o gerente do 
contrato certifica-se que este treinamento 
foi realizado e possui o devido registro.

 Orientações de HSECQ são realizadas pela 
contratante e contratada para comunicar 
os riscos específicos da área ou operação. 
A unidade avalia o grau de compreensão 
dos empregados contratados quanto 
às orientações em HSECQ transmitidas 
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Gerenciamento
de HSECQ de Contratadas

e audita a efetividade da orientação, da 
comunicação e dos treinamentos de 
HSECQ ministrados.

 O procedimento estabelece que tanto 
a contratada como a organização 
deve desenvolver planos para conduzir 
auditorias periódicas nas atividades das 
contratadas com o propósito de eliminar 
desvios.

 O gerente de contrato, o coordenador 
de campo e o supervisor responsável 
pela contratada são comunicados dos 
resultados.

 Ações corretivas imediatas são requeridas 
quando atos ou condições de risco grave 
e iminente são identificados.

 A organização mantém um processo para 
avaliar e monitorar consistentemente o 
desempenho de HSECQ das contratadas. 
O processo identifica quais atividades da 
contratada devem ser avaliadas e com 
que frequência.

 O gerente do contrato garante que o 
desempenho de HSECQ da contratada 
seja avaliado de acordo com o processo 
estabelecido.

 Este processo inclui indicadores reativos e 
proativos. 

 A organização considera indicadores 
chave que são usados pela contratadas 

para monitorar o progresso em HSECQ 
durante o contrato. Estes indicadores 
são reativos e proativos. Exemplos: 
índice de acidentes; índice de incidentes; 
auditorias; observações e ações 
corretivas; treinamentos realizados versus 
programados, etc.

 A organização realiza periodicamente uma 
análise crítica e promove reuniões com a 
liderança das contratadas para avaliar o 
desempenho e as práticas de HSECQ. 
São gerados planos de ação para efetuar 
as correções necessárias

 As contratadas têm plano para realizarem 
reuniões de HSECQ. São os diálogos 
diários de HSECQ (DDHSECQ) e reuniões 
de HSECQ nas áreas.

 As reuniões de HSECQ nas áreas são 
frequentemente conduzidas pela liderança 
das contratadas, visando manter o nível de 
alerta e comunicar medidas de proteção 
para as atividades que serão realizadas.

 A organização, juntamente com a empresa 
contratada, mantém um processo para 
reconhecer empregados contratados 
com relação a desempenho, sugestões e 
projetos em HSECQ.

 A organização também possui um 
programa de ações disciplinares para 
ajustes de desempenho insatisfatório e 
desvios comportamentais.



Um programa de Qualidade Assegurada está 
estabelecido para garantir que materiais, produtos e 
equipamentos que operam com produtos perigosos 
ou condições operacionais críticas estejam 
projetados, fabricados, montados, mantidos e 
substituídos de acordo com as especificações de 
projeto e do fabricante.

O programa de Qualidade Assegurada garante que 
materiais, produtos, instalações e equipamentos, 
sejam:

• Projetados considerando o atendimento a 
requisitos legais, às melhores referências técnicas 
e às melhores práticas gerenciais.

• Fabricados de acordo com as especificações 
definidas e divulgadas pela Organização, além 
de outras intrínsicas na fabricação dos materiais, 
produtos e equipamentos.

• Transportados e armazenados conforme os 
requisitos específicos.

• Montados considerando a interação com outros 
equipamentos existentes e requisitos previstos 
nas fases de projeto e fabricação.

• Mantidos e substituídos sob os requisitos 
estabelecidos originalmente.

• As bases e os critérios de projeto são 
documentados e comunicados aos fornecedores 
e ao pessoal de operação e manutenção 
como parte das especificações de projeto do 
equipamento e da instalação.

 Requisitos

 O esforço da Qualidade Assegurada visa 
eliminar os problemas entre as especificações 
de projeto e a instalação inicial.

 Existe um programa de Qualidade 
Assegurada de maneira que os equipamentos 
críticos que tenham contato com substâncias 
perigosas sejam fabricados e instalados de 
acordo com as especificações de projeto e 
recomendações do fabricante.

 Existem critérios para a classificação dos 
equipamentos e sistemas em críticos e não 
críticos, com base nas análises de riscos.

 A Organização possui um sistema para 
aprovação de fornecedores de materiais e 
equipamentos para assegurar a qualidade 
dos materiais e equipamentos comprados e 
o atendimento às especificações.

 Os critérios e dados básicos do projeto são 
documentados e comunicados ao pessoal 
de operação e manutenção como parte do 
pacote de tecnologia do processo.

 O programa de Qualidade Assegurada inclui 
os seguintes aspectos:

 • Procedimentos escritos de controle de 
qualidade relacionados ao estágio de 
fabricação dos equipamentos utilizados nas 
operações críticas, como base para assegurar 
que o equipamento, conforme fabricado 
e entregue, atenda às especificações do 
projeto.

 • Verificações e inspeções apropriadas 
para ajudar e assegurar que equipamentos 
críticos sejam instalados corretamente e de 
acordo com as especificações do projeto e 
recomendações do fabricante.

 • Processo específico de controle de estoque 
para peças de reposição para equipamentos 
críticos.

 A Organização mantém um programa de 
treinamento para o pessoal da manutenção, 
bem como um plano de substituição de 
pessoal baseado na matriz de competências 
e nos procedimentos de gerenciamento de 
mudanças de pessoas.

 A organização designa uma pessoa treinada 
e habilitada em Qualidade Assegurada 
para trabalhar com projetos e aquisições 
envolvendo equipamentos críticos.

 Para grandes projetos, a Organização designa 
uma equipe envolvendo pessoas das áreas de 
operação e de projetos para garantir que os 
critérios de Qualidade Assegurada estejam 
sendo utilizados para todos os equipamentos 
críticos.

 A Organização possui um plano de auditoria 
para os processos de aquisição, teste, 
instalação e remoção de equipamento.

 Existe um processo para gerenciar e controlar 
o programa de Qualidade Assegurada e 
verificar se o mesmo está sendo seguido na 
unidade.

 Arquivos contendo informações sobre os 
dados básicos do projeto do equipamento 
estão disponíveis na área de engenharia 
ou manutenção. A informação está sempre 
atualizada e disponível.
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Revisões de Segurança
de Pré-Partida16.

A Revisão de Segurança de Pré-Partida é a 
verificação final de segurança de instalações 
novas; modificadas ou após longas paradas, para 
garantir que todos os elementos de segurança 
tenham sido devidamente considerados e as 
instalações estejam em condições seguras de 
operação. 

As Revisões de Segurança de Pré-Partida são 
processos formais que incluem no mínimo:
• Procedimentos e Folha de Informações de 

Segurança de Produto Químico (FISPQ).
• Informações de processo não previstas nos 

procedimentos existentes.
• Qualificação e treinamento.
• Inspeções, testes e simulações e prontidão 

para partida das instalações.

Os conceitos da Revisão de Segurança de Pré-
Partida incluem os aspectos de segurança, bem 
como a necessidade de criar ações padronizadas 
para possíveis situações de emergência não 
previstas nos procedimentos existentes.

 Requisitos

 Existe um procedimento para Revisão de 
Segurança de Pré-Partida que provê uma 
verificação final para equipamentos novos 
ou modificados a fim de confirmar que 
todos os elementos de gerenciamento 
de segurança de processo tenham sido 
satisfatoriamente atendidos e a instalação 
esteja segura para operar.

 A experiência e a habilidade corretas são 
elementos chave para uma revisão de boa 
qualidade. Existem requisitos mínimos 
definidos para estes aspectos.

 Durante as revisões, todos os elementos 
do sistema de gestão de HSECQ são 
avaliados com foco principalmente nos 
elementos do PSM (Process Safety 
Management).

 A Organização tem um plano para paradas 
e partidas. A unidade realiza Revisões 
de Segurança de Pré-Partida em todas 
as instalações novas ou modificadas. 
Isto inclui equipamentos contratados ou 
alugados.

 
 Todas as Revisões de Segurança de 

Pré-Partida são orientadas por uma lista 
de verificação previamente definida e 
é realizada in-loco. Nas suas listas de 
verificação de Revisão de Segurança de 
Pré-Partida, as unidades incluem requisitos 
apropriados para confirmar que as 
legislações locais estejam sendo seguidas.

 Existe um procedimento especial para 
transferência de responsabilidades sobre 
os equipamentos e sistemas quando estes 
são liberados para outras áreas (operação, 
manutenção, engenharia, etc.).

 A Organização tem um plano especial para 
bloqueio e desbloqueio de equipamentos 
e linhas. Isto pode envolver várias pessoas 
com diversos níveis de autoridade.

 Todos os documentos e registros de pré-
partida são mantidos em arquivo por ao 
menos um ano.

 Existe um registro de dados de testes 
e estudos gerado durante a Revisão de 
Segurança de Pré-Partida, como parte 
da documentação do gerenciamento de 
segurança de processos.

 Existe um programa de treinamento para 
os empregados das áreas de operação e 
manutenção envolvidos com as Revisões 
de Segurança de Pré-Partida.

 A linha organizacional audita o uso deste 
processo em todas as operações para 
verificar a conformidade com o plano de 
Revisão de Segurança de Pré-Partida.
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Integridade 
Mecânica 17.

A integridade das instalações é garantida através 
da execução de um conjunto de atividades 
gerenciais, técnicas, operacionais e de 
manutenção que visam manter o desempenho 
e as especificações definidas originalmente. 

Um programa de manutenção é implementado 
para garantir a integridade dos equipamentos de 
processo por todo o ciclo de vida da instalação. 

O programa de manutenção minimiza os riscos 
associados com a operação, incluindo no 
mínimo: 

• Processo para identificar e definir os 
equipamentos críticos de HSECQ.

• Programa de inspeção e testes periódicos.

• Compra, estocagem e controle de peças de 
reposição.

• Treinamento e desenvolvimento de 
capacitações para pessoal técnico.

• Procedimento da qualidade e aprovação de 
mudanças.

 Requisitos

 Existem diretrizes definindo os requisitos 
para se garantir a integridade mecânica 
dos equipamentos e instalações durante 
sua vida útil.

 Procedimentos de manutenção são 
estabelecidos e implementados para 
preservar a integridade mecânica dos 
equipamentos de processo em uma base 
contínua (exemplo: partidas, operações 
rotineiras, paradas temporárias e longas 
paradas).

 Um programa de manutenção preditiva 
e preventiva é estabelecido para 
equipamentos críticos de segurança. 

Consiste de inspeções e testes para 
detectar falhas iminentes ou menores e 
procedimentos para minimizar problemas 
potenciais antes que estes evoluam para 
falhas mais sérias.

 O procedimento para inspeção e testes 
considera o conceito de Inspeção 
Baseada em Risco (RBI – RISK-Based 
Inspection).

 A Organização mantém um plano de 
inspeção e teste, incluindo os seguintes 
aspectos essenciais:

 • Utilização de listagem desenvolvida para 
os equipamentos e sistemas sujeitos a 
testes e inspeções.

 • Documentação dos objetivos e 
metodologias dos testes.

 • Frequências de inspeções.

 • Limites de desempenho aceitáveis.

 • Listas de exceções.

 • Arquivamento da documentação.

 • Sistema de manutenção dos registros.
 
 Sistemas de manutenção dos registros 

para documentar os resultados dos testes 
de maneira que facilite a consulta e análise 
dos resultados.

 Existe uma equipe de manutenção para 
garantir existência de “Experiência em 
casa” em integridade mecânica.

 A organização possui um programa de 
tratamento e qualificação para o pessoal 
de manutenção. O treinamento provê 
uma visão geral do processo, riscos 
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específicos de segurança associados 
com o processo, procedimentos de 
emergências, e procedimentos e 
práticas de trabalho aplicáveis a tarefas 
específicas.

 Reciclagem e treinamento suplementar 
para o pessoal da manutenção são 
providos para cada empregado, em uma 
frequência apropriada, para ajudá-lo a 
entender e atender aos procedimentos 
e práticas de manutenção existentes.

 O conteúdo de treinamento de 
reciclagem inclui habilidades básicas, 
habilidades gerais e/ou habilidades nas 
tarefas específicas da unidade ou do 
equipamento, conforme determinado 
pela unidade, com base nos riscos do 
processo, equipamentos críticos de 
segurança e experiência de operação.

 A Organização mantém um programa 
de qualificação e certificação para 
o pessoal de manutenção que tem 
tarefas específicas. O responsável pelo 
processo, junto com o empregado da 
manutenção, determina a frequência 
dos treinamentos de reciclagem para 
tarefas específicas e informações gerais 
do processo.

 Procedimentos de controle de qualidade 
são estabelecidos de maneira que 
materiais de manutenção, peças de 
reposição e equipamentos atendam as 
especificações de projeto.

 Uma contínua análise de engenharia 
de confiabilidade é realizada para os 
equipamentos críticos à segurança do 
processo. Engenharia de confiabilidade 
é o processo de avaliação do tempo 
total em que um sistema e seus 
componentes individuais podem ser 
operados com segurança antes de 
serem parados para manutenção ou 
reposição.

 A Organização tem um sistema 
estabelecido para coletar os dados 
históricos da operação e equipamentos 
referentes aos equipamentos críticos. 
Estes dados estão organizados para 
facilitar a revisão e prontamente 
disponíveis para o pessoal envolvido no 
planejamento de manutenções futuras. 
Estes dados são periodicamente 
revisados e analisados para identificar 
problemas potenciais ou tendências que 
requeiram ações corretivas.

 As equipes de manutenção e operação 
da Organização estabelecem um 
programa de auditoria de rotina para 
identificar desvios que requeiram ações 
corretivas imediatas ou de curto prazo.
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Gerenciamento
de Mudança de Instalação 18.

Há uma sistemática que assegura que toda 
mudança de instalação seja registrada e 
analisada quanto aos riscos. Estas mudanças 
incluem equipamentos, dispositivos de proteção, 
tubulações e substituição de componentes. 
Pequenas mudanças são chamadas de 
mudanças sutis. 

O processo estabelece a análise de segurança 
adequada, grupos de estudo, limites de 
autorização e exigências de documentação. 

Como consequência deste processo, as 
especificações de projeto, os desenhos e 
diagramas de processo são atualizados e são 
estabelecidos programas de comunicação e 
treinamento.

 Requisitos

 A Organização possui procedimentos 
escritos e implementados para Gerenciar 
Mudanças de Instalações.

 O procedimento para Gerenciar Mudanças 
de Instalações inclui a identificação das 
mudanças, registro, análise, aprovação, 
implementação e verificação da eficácia.

 Participam do processo de análise de 
mudanças os profissionais das áreas de: 
projetos, processos, segurança, operação 
e manutenção e outros mais considerados 
necessários.

 
 Existe um sistema de acompanhamento 

para garantir que os requisitos e 
precauções de segurança para as 
mudanças de instalações estejam 
completados antes da implementação da 
mudança.

 A Organização exige que todas as 
mudanças de instalações estejam 
aprovadas e autorizadas. 

 Limites de aprovação dependem dos 
riscos e complexidade das mudanças, 
e podem variar de supervisor de área ao 
gerente da unidade.

 Existe o processo de comunicação para 
garantir que todas as pessoas envolvidas 
com as mudanças conheçam a finalidade 
destas mudanças, os riscos adicionais 
envolvidos, os procedimentos revisados e 
os impactos em seus trabalhos.

 A Organização mantém um programa 
de treinamento para garantir que todas 
as pessoas (empregados próprios e 
contratados) envolvidos em atividades 
de manutenção sejam treinadas nos 
procedimentos e em como realizar a 
análise da mudança, incluindo aquelas 
mudanças sutis.

 Os formulários de registro de mudança 
AMP – Autorização de Mudança de 
Processo, são mantidos em arquivo 
durante toda a vida útil da instalação. Os 
procedimentos afetados pela mudança 
são atualizados.

 Existe uma sistemática para auditar a 
mudança verificando, principalmente, se 
os procedimentos estão sendo seguidos e 
se as ações recomendadas nas mudanças 
estão sendo implementadas.
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Informações de Segurança  
de Processos19.

Um componente crítico do processo de 
gerenciamento de riscos é o conjunto de informações 
de tecnologia. Este pacote de informações contém 
descrições da tecnologia, do processo, do modo 
de operação, seus parâmetros de controle e 
informações de riscos críticos, agrupados em 3 
partes: 
• Riscos dos materiais. 
• Bases do projeto do processo. 
• Bases do projeto de equipamentos. 
O gerenciamento das Informações de Segurança de 
Processo requer que todas estas informações sejam 
mantidas atualizadas, comunicadas e utilizadas 
como base para qualquer análise de risco para 
melhoria da segurança.

 Requisitos

 O pacote de tecnologia de processo 
(Informação de Segurança de Processo) 
provê uma descrição da operação ou 
processo químico. Ele fornece a base para 
identificar e entender os riscos envolvidos. O 
pacote de tecnologia do processo consiste 
nas seguintes partes:

 • Riscos de materiais.
 • Projeto do processo.
 • Projeto dos equipamentos.
 Existe um procedimento para coletar as 

informações do processo para:
 • Definir os parâmetros de processo e 

seus limites operacionais, com análise de 
consequências para os casos de operações 
acima ou abaixo dos limites de segurança.

 • Levantar todas as informações de 
quantidade e armazenamento de produtos e 
resíduos gerados.

 A Organização possui um sistema para o 
registro e atualização de todas as Informações 
de Segurança de Processos.

 
 Todos os dados pertinentes de propriedades 

químicas e físicas relativos a riscos são 
documentados e mantidos atualizados para 

cada substância perigosa. Os dados incluem 
matérias-primas, ingredientes, subprodutos, 
produtos finais, resíduos sólidos e líquidos e 
emissões atmosféricas.

 
 As bases do projeto são documentadas, 

mantidas e comunicadas aos empregados 
que têm responsabilidade pela operação e 
partida de operações (novas instalações). 
Inclui diagramas de fluxo, diagrama de 
Instrumentação e processo (P&ID), descrição  
do processo e set points, análises de risco, 
etc.

 As bases do projeto dos equipamentos são 
documentadas, mantidas e comunicadas para 
os empregados que têm responsabilidades 
pela operação, inspeção e manutenção, assim 
como pela partida de novas instalações. Inclui 
especificações de equipamentos e folha de 
dados técnicos, set point dos dispositivos de 
alívio, relatórios de inspeções e testes, dados 
de calibração, etc.

 
 Desenhos de layout das instalações são 

documentados, mantidos e disponibilizados. 
Incluem arranjos de equipamentos e 
tubulações, instalações subterrâneas, 
estudos do posicionamento das instalações, 
etc.

 O pacote de informações de processo é 
continuamente atualizado de acordo com as 
informações de gerenciamento de mudança 
de tecnologia, e das informações e resultados 
das análises de risco.

 A Organização realiza auditorias de sistema 
periódicas para verificar se as mudanças 
foram introduzidas nas informações de 
tecnologia do processo e se o procedimento 
de gerenciamento de mudança de tecnologia 
está sendo corretamente utilizado e seguido.

 A Organização mantém programas de 
comunicação e treinamento para garantir que 
todas as pessoas (empregados e contratados) 
envolvidas em atividade de operação e 
manutenção são informadas e treinadas em 
Informações de Segurança de Processos.
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Gerenciamento
de Mudança de Tecnologia 20.

Há uma sistemática para garantir que qualquer 
mudança de tecnologia seja registrada, 
analisada, aprovada e implementada sem que 
sejam adicionados riscos significativos aos 
processos existentes. Diferentemente das 
mudanças de instalações, esta inclui qualquer 
variação da tecnologia, como, por exemplo: 
variáveis de processo, ingredientes, ordem 
de adição dos componentes, parâmetros de 
controle, equipamentos e mudanças conceituais 
de processo. Em alguns casos, as mudanças de 
tecnologia invalidam as análises de risco feitas 
previamente no processo, porque elas podem 
mudar significativamente os riscos envolvidos, 
em termos qualitativos e quantitativos. 

Previamente à implementação, qualquer 
mudança na tecnologia documentada é 
analisada individualmente e no contexto geral do 
processo, de maneira a identificar a consistência, 
a coerência e a compatibilidade entre a parte 
afetada pela mudança e o processo como um 
todo. Revisões de pré-partida também são 
requeridas. 

As mudanças de tecnologia exigem níveis 
adequados de envolvimento técnico e de 
aprovação e são documentadas e formalmente 
autorizadas antes da sua execução. Após 
este processo, as especificações, desenhos 
e diagramas do projeto são atualizados e é 
estabelecido um programa de comunicação/
treinamento.

 Requisitos

 A Organização possui procedimentos 
escritos implementados para gerenciar 
Mudanças de Tecnologia.

 O procedimento para Gerenciamento de 
Mudança de Tecnologia inclui a identificação 
da mudança, o registro em formulário, 
a análise por equipe multidisciplinar, a 
aprovação, a implementação e a verificação 
da eficácia.

 Existe um sistema de acompanhamento 
para garantir que precauções de HSECQ 
para mudanças de tecnologia sejam 
atendidas antes da sua implementação.

 A Organização exige que todas as 
mudanças de tecnologia sejam aprovadas 
e autorizadas através de um sistema de 
aprovação, que considera e verifica se a 
documentação requerida está completa. 
Este sistema inclui o pessoal responsável 
das áreas de engenharia, manutenção, 
segurança e operação.

 
 As mudanças serão aprovadas por gerente 

ou supervisor, de acordo com o grau de 
complexidade e dos riscos envolvidos.

 Existe um programa de comunicação para 
garantir que todas as pessoas envolvidas 
saibam o que foi modificado, os riscos 
adicionais, os procedimentos revisados e 
os impactos no seu trabalho.

 A Organização mantém um programa 
de treinamento para garantir que todos 
os empregados (próprios e contratados) 
conheçam o procedimento de mudanças.

 O formulário de mudança de tecnologia, 
os estudos e as análises de riscos são 
arquivados e os procedimentos afetados 
pela mudança são atualizados.

 Existe um documento de fechamento 
com um resumo dos resultados e 
recomendações. Ele inclui as mudanças de 
processo, os procedimentos operacionais 
e as mudanças nos desenhos.

 
 Existe uma sistemática para auditar a 

mudança verificando se o procedimento 
está sendo seguido e se as ações 
recomendadas nas mudanças estão sendo 
implementadas.
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Avaliação de Riscos
e Análise de Perigos21.

Os perigos associados ao ambiente de trabalho e 
as atividades realizadas em cada setor da empresa 
devem ser identificados e avaliados para que medidas 
de controle e redução dos riscos sejam implantadas.

Avaliações de risco são aplicadas para identificar e 
avaliar de modo qualitativo e quantitativo os riscos nas 
instalações existentes, novos projetos, modificações 
de processo e tecnologia e em tarefas não rotineiras. 

Além destes, as análises de riscos determinam os 
cenários críticos que devem ser tratados pelos Planos 
de Atendimento a Emergências e Plano de Gestão 
de Crise.

 Requisitos

 Existe um Subcomitê de gerenciamento de 
risco estruturado, composto por uma equipe 
multidisciplinar, liderado por um dos membros 
de Comitê de Gestão.

 
 Este Subcomitê é responsável por desenvolver 

e melhorar os requisitos e ferramentas de 
gerenciamento de risco, apoiando o Comitê de 
Gestão e a linha organizacional nas atividades 
de controle de riscos.

 
 A Organização possui diretrizes definindo os 

requisitos necessários para as análises de 
risco, metodologias e as responsabilidades e 
participação das pessoas.

 O Subcomitê estabelece um plano para 
análises de riscos periódicas, incluindo a 
frequência das revisões com base no nível de 
risco de cada processo e equipamento.

 
 A Organização exige que todas as análises de 

risco sejam aprovadas e autorizadas através 
de um sistema de aprovação, que considera 
e verifica se os documentos requeridos estão 
completos. Os limites de aprovação dependem 
no nível de risco e complexidade.

 A linha gerencial responde por cada 

recomendação aceita, modificada ou rejeitada. 
Existe um sistema formal para rastrear o 
progresso de cada recomendação para 
seu devido fechamento. Os requisitos para 
fechamento e o relatório final são emitidos.

 Os relatórios e documentos de análises de 
risco são arquivados e os procedimentos 
afetados são atualizados, Esta documentação 
é disponibilizada para todos os envolvidos no 
processo, na operação ou na atividade que foi 
avaliada.

 A Organização mantém um programa de 
treinamento nas metodologias de análise de 
risco para qualificar e desenvolver habilidades 
dos profissionais. A linha gerencial revê 
periodicamente este programa.

 Quando a análise de risco resulta em mudanças 
nas instalações ou procedimentos, todos 
os profissionais afetados pelas mudanças 
são treinados antes das mudanças serem 
efetivamente implementadas

 Para as atividades não rotineiras, a Organização 
utiliza um procedimento específico para avaliar 
seus riscos, identificar os potenciais acidentes 
associados com cada etapa do trabalho e 
estabelecer as ações necessárias para eliminar 
ou controlar a exposição a estes riscos.

 Atividades são definidas como não rotineiras 
quando não têm procedimentos escritos e 
quando não são realizadas frequentemente.

 O procedimento considera uma sistemática 
para auditar a análise de risco, verificando se 
o procedimento está sendo seguido e se as 
ações recomendadas nas análises de risco 
estão implementadas.

 
 Os estudos de risco das instalações serão 

revisados periodicamente a fim de garantir que 
estejam atualizados em relação às mudanças 
ocorridas nos processos.
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Prontidão para Emergência
e Planejamento

de Contingência
22.

Planejamento, treinamento e preparação 
para atender a emergências são requeridos 
para minimizar o impacto de um acidente às 
pessoas, instalações, comunidade e meio 
ambiente. 

Com base nas avaliações de riscos e nas 
análises de consequências, planos detalhados 
de preparação e resposta a emergências são 
desenvolvidos, comunicados, entendidos e 
testados periodicamente para garantir uma 
resposta à emergência coordenada e efetiva. 

Os planos são lógicos, completos e definem 
a responsabilidade e autoridade do pessoal 
operacional e das funções de suporte, o fluxo 
de comunicação e a mobilização das equipes, 
recursos e logística, incluindo interação com 
órgãos externos. 

O plano de contingência é baseado em uma 
análise específica e detalhada de cada cenário 
crítico de uma situação de emergência e 
potenciais consequências. O plano estabelece 
medidas de controle específicas e ações tanto 
para a unidade como para a comunidade.

 Requisitos

 Existe um Subcomitê de resposta à 
emergência, formado por representantes 
de diversas áreas da empresa, liderado 
por um membro do Comitê de Gestão.

 Este Subcomitê é responsável por 
coordenar os esforços de preparação 
dos planos de gerenciamento de 
crise, incluindo planos de respostas à 
emergência, planos de contingência, 
de formação brigada de emergência, 
assim como o treinamento de todos os 
envolvidos. 

 O PAE- Plano de Atendimento à 
Emergência é baseado nos cenários 
identificados nas análises de risco 
e descreve o modo de atuação, as 
atribuições, responsabilidades e 
autoridades durante as emergências 
e nos trabalhos de rescaldo ou pós-
emergência. 

 O PAE inclui um diagrama com fluxo 
de informações e ações durante 
emergências e considera o pessoal 
interno e externo, como, por exemplo, 
comunidade e terceiros.

 O PAE define os códigos de alarme, 
critérios para abandono de área, rotas de 
fuga e os pontos de encontro.

 O procedimento inclui um sistema de 
conferência do número de pessoas da 
unidade para verificar se todos estão 
seguros ou se é requerida alguma ação 
específica de resgate.

 A Organização mantém uma brigada 
interna de emergência treinada para 
fazer frente aos diferentes tipos de 
emergências.

 Médicos e enfermeiros completam 
a equipe de resposta à emergência 
e mantêm contato com os serviços 
públicos de saúde e hospitais.

 Existe um programa de treinamento 
e retreinamento para as equipes de 
emergências. Cada um é desenvolvido de 
acordo com o tipo de responsabilidade 
(brigada de emergência, equipe médica) 
e com frequência definida para cada 
treinamento.
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 Além do PAE, há um Plano de 
Gerenciamento de Crise desenvolvido 
para controlar e minimizar as 
consequências que afetam o negócio e 
membros do público. Neste plano são 
considerados os contatos e o apoio às 
autoridades civis e militares.

 A unidade possui uma sistemática 
de comunicação às agências 
governamentais apropriadas e à mídia 
nos casos de crise, de acordo com as 
normas internas e legislações locais. 

 A unidade poderá se comunicar 
com outras empresas vizinhas para 
continuamente melhorar o plano de 
emergência e crise e também fornecer 

ajuda mútua e troca de experiências.

 Unidades de Serviço ou equipes de 
trabalho presentes em instalações de 
clientes estarão submetidas ao plano de 
emergência local.

 Será preparado anualmente um 
cronograma de exercícios simulados 
para assegurar o pronto emprego das 
equipes de emergência e de todos os 
empregados da empresa.

 O procedimento considera uma reunião 
de análise crítica após cada simulado 
ou emergência real, para avaliar o 
desempenho da equipe e corrigir os 
desvios. 
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Diretrizes de
HSECQ
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS



Compromisso Visível
da Liderança1. 

O compromisso com HSECQ pela 
diretoria é demonstrado com atitudes 
e comportamentos que revelam nas 
práticas do dia-a-dia a realização dos 
valores da empresa.
O compromisso é demonstrado nas 
reuniões do Comitê; no apoio aos 
programas para melhoria de HSECQ; no 
fornecimento de recursos para atingir os 
objetivos; nas visitas às diversas áreas 
e na participação em auditorias  do 
sistema de gestão.

Política e Princípios2. 

Estabelecer a Política de HSECQ por 
meio do Comitê de Gestão, Monitorar 
regularmente o cumprimento da 
Política analisando o resultado das 
auditorias do sistema de gestão de 
HSECQ.

3. 

Promover a gestão integrada por meio 
das reuniões regulares do Comitê de 
Gestão de HSECQ e com base nas 
Diretrizes do Sistema de Gestão de 
HSECQ.
A gestão integrada deve possibilitar a 
soma de esforços as diversas áreas, 
melhorando o comportamento e 
maximizando a segurança, qualidade, 
e produtividade. 

Atribuições e 
Responsabilidades da
Linha Organizacional

4. 

Aprovar as diretrizes que definem 
claramente as atribuições da linha 
operacional e dos profissionais de 
HSECQ.
Assegurar que essa atribuições 
estejam formalizadas nas descrições 
de cargo de cada membro da 
liderança. 

Metas, Objetivos e Planos5. 

Aprovar as diretrizes que definem 
claramente as atribuições da linha 
operacional e dos profissionais de 
HSECQ.
Assegurar que essa atribuições 
estejam formalizadas nas descrições 
de cargo de cada membro da 
liderança. 

Profissionais de HSECQ6. 

Aprovar as diretrizes que definem 
claramente as atribuições dos 
profissionais de HSECQ.
Assegurar que essa atribuições 
estejam formalizadas nas suas 
descrições. 

Procedimentos e Padrões  
de Desempenho7. 

Estabelecer diretrizes para assegurar 
que as operações da empresa 
sejam executadas de acordo com 
procedimentos estabelecidos, 
utilizando instalações e equipamentos 
adequados, inspecionados, e 
em condições de assegurar o 
atendimento às exigências de 
segurança, meio ambiente e saúde.

Treinamento e
Desenvolvimento8. 

Estabelecer e aprovar diretrizes que 
assegurem que todas as pessoas 
que trabalhem em nome da empresa 
possam realizar suas tarefas de modo 
seguro e saudável, sem colocar em 
risco os colegas de trabalho, as 
instalações  e equipamentos e sem 
causar danos ao meio ambiente.

Comunicação Eficaz9. 

Estabelecer diretrizes para que as 
informações relativas à segurança, 
meio ambiente e saúde sejam 
comunicadas de modo claro e 
objetivo, facilitando o entendimento 
em todos os níveis da organização.

Motivação e
Conscientização10.

Aprovar programas e iniciativas 
voltadas para a Motivação e a 
Conscientização em HSECQ em 
todas as áreas e que atinjam a todas 
as pessoas da organização.
Aprovar programas de 
reconhecimento de boas iniciativas e 
de aplicação de consequências para 
as falhas de aderência às regras de 
segurança.

Estrutura de Organização 
Integrada

DIRETORIA
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11. 

Aprovar diretrizes para que auditorias 
de HSECQ sejam realizadas com 
o objetivo de determinar o grau de 
aderência das práticas em relação ao 
Sistema de Gestão.

Qualidade Assegurada15. 

Aprovar um programa de Qualidade 
Assegurada com o objetivo de  garantir 
que sistemas vitais e equipamentos 
que operam com produtos perigosos 
ou condições operacionais críticas 
estejam projetados, fabricados, 
montados, mantidos e substituídos 
de acordo com as especificações de 
projeto e do fabricante. 

16. 

Estabelecer diretrizes que garantam 
a partida segura de plantas e 
equipamentos por meio da verificação 
sistemática, baseada em protocolo, 
dos itens de HSECQ, realizada por 
equipe multidisciplinar.
As revisões de pré-partida devem 
abranger: novas plantas, instalações, 
equipamentos, processos e também 
os casos de plantas e equipamentos 
existentes que retornam à operação 
após paradas de manutenção.

Integridade Mecânica17. 

Estabelecer diretrizes para 
implementação de um Programa de 
Integridade Mecânica que possibilite 
manter e melhorar continuamente 
a confiabilidade dos sistemas, 
controlando perigos durante 
toda a vida útil das instalações e 
equipamentos. 

Gerenciamento de  
Mudança de Instalação18. 

Estabelecer diretrizes para que 
as mudanças em equipamentos, 
tecnologia, instalações, 
procedimentos, instruções, 
parâmetros de processo e 
estrutura organizacional, ou que 
tenham implicações em qualquer 
tipo de operação, devam ser 
registradas, analisadas, aprovadas e 
implementadas sem introduzir novos 
riscos ou elevar os riscos já existentes.

19. 

Estabelecer e comunicar expectativas 
sobre o desempenho em segurança 
de processo. Implementar o processo 
de melhoria contínua do Sistema de 
Gerenciamento de Processo (PSM).
Estabelecer KPIs. Realizar auditorias 
regulares.

20. 

Aprovar sistemática para garantir 
que qualquer mudança de tecnologia 
seja registrada, analisada, aprovada 
e implementada sem que sejam 
adicionados riscos significativos aos 
processos existentes. 

21. 

Estabelecer diretriz que assegure  
que os riscos inerentes às atividades 
da empresa sejam avaliados e 
controlados e que haja planos de 
emergência para cada cenário de 
risco. As situações de emergência 
devem ser controladas com rapidez 
e eficácia, mitigando os danos às 
pessoas e ao patrimônio da empresa. 

Auditorias e Observações

Revisão de Pré-Partida

Informações de  
Segurança de Processos

Gerenciamento de 
Mudança de Tecnologia

Avaliação de Riscos e 
Análise de Perigos

Prontidão para Emergência
e Planejamento
de Contingência

22.

Estabelecer diretriz que assegure  
que os riscos inerentes às atividades 
da empresa sejam avaliados e 
controlados e que haja planos de 
emergência para cada cenário de 
risco. As situações de emergência 
devem ser controladas com rapidez 
e eficácia, mitigando os danos às 
pessoas e ao patrimônio da empresa. 

Gerenciamento de 
Mudanças de Pessoas13. 

Aprovar diretrizes que assegurem 
que a mudança de pessoas seja 
devidamente gerenciada a fim de 
preservar o conhecimento e experiência 
nos fundamentos de segurança, de 
processo; e a experiência direta e 
específica na fabricação, manuseio, 
transporte e aplicação de explosivos.

Gerenciamento de HSECQ
de Contratados14. 

Aprovar diretrizes de gestão 
estabelecendo que os Contratados 
que prestam serviço ou trabalham em 
nome da empresa estarão sujeitos 
a atender aos mesmos padrões de 
HSECQ aplicáveis aos empregados 
próprios. 
Fornecedores e visitantes serão 
informados sobre as principais regras 
de segurança a serem observadas 
durante a estadia na fábrica e Unidades 
de Serviço.

Investigação de Acidentes  
e Incidentes12. 

Aprovar diretriz que assegure que 
acidentes e incidentes que ocorrem 
em decorrência das operações da 
empresa sejam investigados e que 
ações corretivas e preventivas sejam 
adotadas.
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Compromisso Visível
da Liderança1. 

A gerência demonstra compromisso com 
HSECQ estimulando e reconhecendo 
atitudes de trabalho seguras; apoiando o 
processo de capacitação e treinamento; 
comunicando claramente a Visão e as 
expectativas da empresa; mostrando que tem 
Segurança como valor em suas decisões e 
assegurando que as normas e procedimentos 
para prevenir acidentes em sua esfera de 
responsabilidade estão disponíveis e sendo 
cumpridas.Desencadear periodicamente o 
processo de análise e renovação da Carta de 
Compromisso com HSECQ.

Política e Princípios2. 

Comunicar pessoalmente a política 
de HSECQ aos seus subordinados 
diretos, esclarecer dúvidas e tomar 
ações para que suas equipes 
realizem, na prática, as afirmações 
da Política.
Certificar-se de que suas decisões 
são aderentes ao que estabelece a 
política de HSECQ.

3. 

Aplicar os princípios da gestão 
integrada de HSECQ de modo 
sistêmico e participativo, envolvendo 
a força de trabalho sob sua 
responsabilidade.
Integrar também os requisitos 
de HSECQ aos procedimentos 
operacionais.

Atribuições e  
Responsabilidades da  
Linha Organizacional

4. 

A Gerência de linha deve conhecer 
suas atribuições frente aos 
requisitos de HSECQ; assumir a 
responsabilidade e prestar contas do 
desempenho de suas equipes.
Os profissionais de HSECQ são 
responsáveis por prover suporte à 
linha organizacional nos aspectos 
legais e técnicos e no processo de 
melhoria do Sistema de Gestão de 
HSECQ. 

Metas, Objetivos e Planos5. 

Estabelecer metas de HSECQ 
especificas em suas áreas de 
responsabilidade alinhadas com os 
objetivos da empresa e saber como 
atingi-las.
Comunicar as metas aos 
coordenadores e supervisores e 
prover recursos necessários para 
alcançá-las.

Profissionais de HSECQ6. 

Atuar como os consultores internos 
da empresa oferecendo apoio e 
aconselhamento especializado nas 
questões de HSECQ.
Contribuir para a identificação dos 
perigos, análise dos riscos e na 
implementação de medidas de 
controle.
Alertar a linha organizacional sobre 
as exigências legais aplicadas à 
empresa.

Procedimentos e Padrões  
de Desempenho7. 

Definir os padrões de operação e 
manutenção a serem detalhados  
pelos Coordenadores e Supervisores 
na forma de procedimentos.

Treinamento e
Desenvolvimento8. 

Assegurar que as necessidades 
de treinamento sejam identificadas 
e satisfeitas para assegurar que 
todos os empregados e contratados 
possam desempenhar suas tarefas 
de modo seguro, saudável e em 
harmonia com o meio ambiente.

Comunicação Eficaz9. 

Promover a comunicação dos 
assuntos de HSECQ por meio da 
participação nas reuniões do Comitê 
e Subcomitês de HSECQ.
Promover o envolvimento de pessoas 
de todos os níveis da organização 
na investigação de acidentes e 
incidentes.
Disseminar os alertas de HSECQ para 
as equipes sob sua responsabilidade.

Motivação e
Conscientização10.

Promover a motivação de suas 
equipes para alcanças os objetivos 
de HSECQ reconhecendo as 
boas contribuições e corrigindo os 
comportamentos que não estão 
alinhados com as expectativa da 
empresa.

GERÊNCIA SR
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11. 

Estabelecer com a área de Segurança 
um cronograma de auditorias 
de HSECQ e contribuir para sua 
realização.
Instruir coordenadores e supervisores 
para que realizem inspeções 
rotineiras de itens de segurança 
do processo, cumprimento dos 
procedimentos e verificação das 
instalações e equipamentos sob sua 
responsabilidade.

Qualidade Assegurada15. 

Implementar o programa de Qualidade Assegurada 
aprovado pela Diretoria, em sua área de 
responsabilidade para garantir que sistemas críticos, 
instalações, equipamentos e materiais estejam: 
• Projetados considerando atendimento a 

requisitos legais e às melhores práticas 
gerenciais. 

• Fabricados de acordo com as especificações 
de projeto e aceitos após inspeções e testes 
específicos. 

• Montados considerando a interação com outros 
equipamentos existentes e requisitos previstos 
nas fases de projeto e fabricação. 

• Mantidos e substituídos sob os requisitos 
estabelecidos originalmente. 

16. 

Assegurar que novas plantas e 
equipamentos sob sua gerência 
entrem em operação somente após 
serem submetidas a verificação 
de HSECQ realizada por equipe 
multidisciplinar, com participação 
das áreas de: Operação/Produção, 
Processos; Manutenção; HSECQ e 
outros que forem necessários como  
Instrumentação, Tecnologia, etc.

Integridade Mecânica17. 

Implementar o Programa de Integridade 
Mecânica que tenha:
• Procedimentos de manutenção.
• Identificação das necessidades de 

treinamentos e competências de integridade 
mecânica, direcionado para a medição do 
desempenho e análise de confiabilidade.

• Testes e inspeções de equipamentos, 
incluindo manutenção preventiva e preditiva.

• Reparos e trocas.
• Requisitos de Engenharia de Confiabilidade.

Gerenciar o planejamento de inspeção e 
manutenção, reduzir custos, tempo e esforço 
da equipe de manutenção.

Gerenciamento de  
Mudança de Instalação18. 

Assegurar que todas as mudanças 
de instalações e tecnologia sejam: 
registradas, avaliadas, autorizadas 
(ou não), implementadas e que 
tenham sua eficácia comprovada. 

19. 

A linha organizacional, desde o nível 
gerencial até o operacional, incluindo 
contratados, deve ter um bom 
conhecimento do PSM - Process 
Safety Management, requeridos para 
suas áreas de responsabilidade.

20. 

A gerência considera mudança de 
tecnologia como sendo: alterações 
nas variáveis de processo, 
ingredientes, ordem de adição 
dos componentes, parâmetros de 
controle, equipamentos e mudanças 
conceituais de processo. 
É a gerência que orienta o processo e 
aprovação (ou não) da mudança.

21. 

Estabelecer a sistemática de 
identificação dos perigos, análises 
dos riscos e estabelecimento de 
medidas de controle. Assegurar 
que os cenários de risco em suas 
áreas de responsabilidade estejam 
cobertos por planos de emergência.
Gerenciar o cumprimento das ações 
geradas nos estudos de riscos e dos 
simulados de emergência.

22.

Estabelecer a sistemática de 
identificação dos perigos, análises 
dos riscos e estabelecimento de 
medidas de controle. Assegurar 
que os cenários de risco em suas 
áreas de responsabilidade estejam 
cobertos por planos de emergência.
Gerenciar o cumprimento das ações 
geradas nos estudos de riscos e dos 
simulados de emergência.

Gerenciamento de 
Mudanças de Pessoas13. 

Aprovar procedimentos e gerenciar o 
processo de mudanças de pessoas, 
trabalhando em coordenação com as 
áreas de RH e HSECQ.
Considerar que mudanças 
indiscriminadas de pessoas, sem prover 
o nível mínimo essencial em experiência e 
conhecimento, invalida qualquer avaliação 
de risco já realizada anteriormente. 
Ao realizar mudanças, levar em conta a 
capacitação, habilitação, conhecimento 
dos riscos e dos processos  que os  
atuais ocupantes do cargo possuem.

Gerenciamento de HSECQ
de Contratados14. 

Assegurar que os Contratados 
estejam submetidos aos mesmos 
padrões de HSECQ aplicados aos 
trabalhadores próprios.
Apoiar a gerência de HSECQ exigindo 
que os Contratados cumpram 
os requisitos legais de HSECQ, 
específicos às atividades realizadas. 

Investigação de Acidentes  
e Incidentes12. 

Garantir que todos os acidentes e 
incidentes ocorridos em suas áreas de 
responsabilidade sejam registrados, 
investigados, analisados e tratados 
adequadamente para evitar que se repitam. 
Capacitar pessoas na metodologia 
escolhida para investigar acidentes e 
incidentes.
Assegurar que o procedimento de 
comunicação e investigação seja 
cumprido.
Liderar a equipe de investigação quando 
necessário.
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Compromisso Visível
da Liderança1. 

Coordenadores e Supervisores 
demonstram o compromisso ao 
conhecer os requisitos de Segurança 
inerentes aos trabalhos realizados 
pela equipe sob sua responsabilidade 
e ao assegurar que ela esteja 
adequadamente treinada. Acompanhar 
as práticas de trabalho e não ser 
complacente com desvios dos 
padrões de Segurança. Trata toda 
não conformidade ou oportunidade de 
melhoria com a devida prioridade.

Política e Princípios2. 

Comunicar pessoalmente a Política 
de HSECQ aos seus subordinados 
diretos, esclarecer dúvidas e 
certificar-se de que as práticas de 
trabalho estão alinhadas com a 
política de HSECQ.

Comunicar à gerência qualquer 
desvio de conduta que está contrário 
à politica de HSECQ.

3. 

Apoiar a gerência, aplicam na prática 
do dia a dia as diretrizes do sistema 
de gestão de HSECQ  em suas área 
de responsabilidade.
Participar dos Subcomitês 
responsáveis pela implementação, 
manutenção e melhoria do sistema 
de gestão de HSECQ.
Capacitar encarregados e operadores 
a reconhecer e aplicar os requisitos 
de HSECQ em suas atividades.

Atribuições e  
Responsabilidades da  
Linha Organizacional

4. 

Estabelecer objetivos e padrões de 
Segurança e saber como atingi-los.
Demonstrar compromisso pessoal. 
Participar de auditorias.
Contribuir para a investigação de 
acidentes.
Estabelecer prioridades nos planos de 
ação.
Prover treinamento para que todos 
sejam capazes de  agir de acordo com 
a responsabilidade que lhes cabe.
Monitorar o desempenho individual.
Aplicar sanções e recompensas.

Metas, Objetivos e Planos5. 

Comunicar claramente as metas a 
serem alcançada, a todas as pessoas 
de suas equipes.
Monitorar o desempenho e antecipar-
se aos desvios de rota.

Profissionais de HSECQ6. 

Atuar como os consultores internos 
da empresa oferecendo apoio e 
aconselhamento especializado nas 
questões de HSECQ.
Contribuir para a identificação dos 
perigos, análise dos riscos e na 
implementação de medidas de 
controle.
Alertar a linha organizacional sobre as 
exigências legais aplicadas à empresa.

Procedimentos e Padrões  
de Desempenho7. 

Escrever os procedimentos 
operacionais referentes às tarefas a 
serem realizadas.
Assegurar que todas as atividades de 
produção e operação, principalmente 
as de alto risco, estejam cobertas por 
procedimentos.
Tarefas não rotineiras ou ainda não 
cobertas por procedimentos somente 
serão realizadas após realização 
de AST -Análise de Segurança do 
Trabalho.

Treinamento e
Desenvolvimento8. 

Prover treinamento para suas 
equipes e facilitar a participação de 
seus subordinados nas sessões de 
treinamento.
Encorajar e motivar suas equipes para 
se desenvolverem cada vez mais. 
Assegurar que todas as pessoas 
estejam treinadas nos procedimentos 
operacionais para que possam realizar 
suas tarefas com segurança.

Comunicação Eficaz9. 

Disseminar as informações e 
comunicações de HSECQ recebidas  
da gerência, para suas equipes de 
trabalho.
Divulgar os alertas de HSECQ e fazer 
análises de abrangência.
Envolver suas equipes nas 
reuniões de HSECQ.
Receber informações relacionadas a 
HSECQ vindas de suas equipes e levá-
las à gerência sempre que necessário.

Motivação e
Conscientização10.

Estar atento ao comportamento 
individual e da equipe para manter 
o nível de motivação, atuando com 
justiça no reconhecimento de boas 
práticas e não sendo tolerável com 
violações de segurança.

COORDENADORES E
SUPERVISORES
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11. 

Programar e realizar inspeções 
regulares em suas áreas de 
responsabilidade para assegurar 
que operam dentro dos padrões de 
segurança e identificar pontos de 
risco que mereçam ser tratados.

Qualidade Assegurada15. 

Assegurar que o programa seja 
conhecido por sua equipe de trabalho 
e empenhar esforços para a sua 
realização na prática, acompanhando 
de perto as etapas de projeto, 
fabricação, montagem e manutenção 
de instalações e equipamentos.

16. 

Liderar e participar ativamente das 
Revisões de Pré-Partida para que 
sejam realizadas com eficácia.
Assegurar que as ações geradas 
nas Revisões de Pré-Partida sejam 
implementadas.
Assegurar que as ações 
imprescindíveis à segurança da 
operação sejam implementadas 
antes da entrada em funcionamento.

Integridade Mecânica17. 

Desenvolver planos de inspeções, 
testes e manutenção preventiva.
Identificar e escrever procedimentos 
de manutenção
Integrar os programas de integridade 
mecânica e os planos de inspeções, 
testes e manutenção preventiva com 
os sistemas informatizados de gestão 
da manutenção.
Analisar as informações de 
durabilidade e confiabilidade dos 
componentes, armazenadas na base 
de dados da manutenção.

Gerenciamento de  
Mudança de Instalação18. 

Identificar as oportunidades de 
mudança e garantir que o processo 
de gestão seja realizado de acordo 
com o procedimento específico.

19. 

Participar do Subcomitê que 
aplica, na prática, os preceitos 
e as informações de segurança 
de processo, definindo padrões, 
diretrizes e aprendizados dos 
acidentes e auditorias.

20. 

Acompanhar diretamente todo o 
processo, desde a análise até a 
implementação e verificação da 
eficácia da mudança.
Assegurar que todos os envolvidos 
sejam comunicados e treinados na 
nova condição.

21. 

Participar ativamente das atividades 
de estudos de riscos dos processos 
e contribuir para que as ações 
geradas sejam implementadas.
Apoiar e participar dos simulados de 
emergência.

22.

Participar ativamente das atividades 
de estudos de riscos dos processos 
e contribuir para que as ações 
geradas sejam implementadas.
Apoiar e participar dos simulados de 
emergência.

Gerenciamento de 
Mudanças de Pessoas13. 

Assegurar que haja manutenção do 
nível necessário de conhecimento e 
experiência operacional e de segurança 
em suas equipes de trabalho.
Promover a transferência de 
conhecimento dos fundamentos 
da segurança com explosivos, dos 
mais antigos para os mais novos, por 
meio de um plano de capacitação 
profissional e sucessão. 

Gerenciamento de HSECQ
de Contratados14. 

Assegurar que os Contratados 
participem da integração de HSECQ 
antes de iniciarem suas atividades 
e orientar os encarregados no 
acompanhamento de todos os 
trabalhos a serem realizados pelos 
Contratados.

Investigação de Acidentes  
e Incidentes12. 

Contribuir nas investigações e  
participar quando solicitado.
Conhecer a metodologia de 
investigação estabelecida pela 
empresa.
Cuidar para que as ações decorrentes 
das investigações sejam totalmente 
implementadas e sejam eficazes.
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Compromisso Visível
da Liderança1. 

Encarregados demonstram 
compromisso ao encorajar a equipe 
a trabalhar com segurança todos 
os dias, ao fornecer os recursos 
necessários para que a equipe 
possa desenvolver suas atividades 
com segurança e ao acompanhar, 
sistematicamente, todas as 
atividades realizadas.

Política e Princípios2. 

Comunicar pessoalmente a Política 
de HSECQ aos seus subordinados 
diretos, esclarecer dúvidas e 
certificar-se de que as práticas de 
trabalho estão alinhadas com a 
Política de HSECQ.

3. 

Cuidar para que os aspectos de 
HSECQ e Operação sejam vistos 
e praticados de modo integrado, 
sem antagonismos, em todas as 
atividades produtivas.

Atribuições e  
Responsabilidades da  
Linha Organizacional

4. 

Cumprir e fazer cumprir os 
Procedimentos Operacionais e de 
Segurança.
Acompanhar a realização dos 
trabalhos de produção e manutenção.
Atuar em conjunto com os 
profissionais de segurança solicitando 
o apoio sempre que necessário.

Metas, Objetivos e Planos5. 

Contribuir para que as metas sejam 
alcançadas executando, na prática, 
as ações de melhoria estabelecidas 
pela Liderança.

Profissionais de HSECQ6. 

Reconhecer as atribuições do 
profissionais de HSECQ para que 
possam solicitar apoio sempre que 
necessário

Procedimentos e Padrões  
de Desempenho7. 

Aplicar os procedimentos 
operacionais e instruções de trabalho 
em sua área de responsabilidade e 
assegurar que sejam cumpridos por 
todas as pessoas da equipe. 

Treinamento e
Desenvolvimento8. 

Treinar continuamente a equipe de 
trabalho.
Realizar verificações de conformidade 
com os procedimentos operacionais 
por meio do acompanhamento das 
atividades.
Alertar a Liderança sobre novas 
necessidades de capacitação em 
função da introdução de mudanças ou 
novas tecnologias.

Comunicação Eficaz9. 

Realizar regularmente reuniões de 
segurança tipo DDS ou DHSECQ, com 
suas equipes de trabalho.
Repassar as comunicações de HSECQ 
emitidas pela Gerência da área.
Compartilhar experiências por meio de 
comunicação verbal ou escrita, entre 
os membros da equipe e da Liderança.

Motivação e
Conscientização10.

ENCARREGADOS
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11. 

Realizar inspeções rotineiras nas 
máquinas e equipamentos, antes 
de iniciar as operações; durante a 
operação da planta; operação de 
caminhões; execução dos trabalhos 
em minas, pedreiras e obras; e 
também após terem sido realizadas 
manutenções nessa instalações, 
unidades móveis de produção e 
equipamentos.

Qualidade Assegurada15. 

Verificar se as instalações e 
equipamentos entregues em sua área 
estão de acordo com as especificações.
Zelar para que as manutenções sejam 
realizadas de acordo com essas 
especificações.

16. 

Participar das Revisões de Pré-
Partida para garantir que todos os 
itens imprescindíveis à segurança 
operacional estejam atendidos antes 
de iniciar a produção.
Alertar a gerência e supervisão sob 
os aspectos de segurança com 
base na experiência operacional que 
possuem. 

Integridade Mecânica17. 

Atender ao Programa de Integridade 
Mecânica conforme estabelecido pela 
área de manutenção.
Cooperar para que as manutenções 
sejam realizadas de acordo com 
as metodologias aplicáveis a cada 
equipamento.

Gerenciamento de  
Mudança de Instalação18. 

Assegurar que suas equipes sejam 
treinadas no procedimento de gestão 
de mudanças.

19. 

Apoiar a Liderança na disseminação 
das informações de segurança de 
processo no âmbito de suas equipes 
de trabalho.

20. 

Apoiar a chefia e permanecer alerta 
para que as mudanças necessárias 
sejam submetidas ao cumprimento 
deste requisito.

21. 

Comunicar às suas equipes as ações 
geradas nos estudos de riscos.
Capacitar suas equipes na percepção 
de novos riscos.
Garantir que todos conheçam o 
plano de emergência e participem 
dos treinamentos.

22.

Comunicar às suas equipes as ações 
geradas nos estudos de riscos.
Capacitar suas equipes na percepção 
de novos riscos.
Garantir que todos conheçam o 
plano de emergência e participem 
dos treinamentos. 

Gerenciamento de 
Mudanças de Pessoas13. 

Alertar a Liderança sobre riscos 
observados e relacionados à perda de 
pessoas experientes.
Contribuir com a Liderança para a 
transmissão de conhecimento para 
aqueles que estão se desenvolvendo 
na carreira.

Gerenciamento de HSECQ
de Contratados14. 

Contribuir com a orientação e 
fiscalização dos serviços prestados 
por Contratados a fim de assegurar a 
obediência aos requisitos de HSECQ 
inerentes às suas atividades.
Como “dono da área” os 
encarregados são os primeiros 
responsáveis pela segurança dos 
Contratados.

Investigação de Acidentes  
e Incidentes12. 

Comunicar imediatamente ao 
Coordenador ou Supervisor a 
ocorrência de qualquer acidente ou 
incidente em sua área de trabalho.
Contribuir nas investigações a que for 
solicitado.
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Compromisso Visível
da Liderança1. 

Seguir o exemplo da 
Liderança.

Política e Princípios2. 

Realizar suas tarefas de modo 
a cooperar com o estabelecido 
pela política da empresa quanto a 
segurança pessoas, de seus colegas, 
das instalações, equipamentos e o 
meio ambiente.

3. 

Reconhecer a conexão das suas 
práticas laborais com os elementos 
de HSECQ a contribuir para sua 
integração.

Atribuições e  
Responsabilidades da  
Linha Organizacional

4. 

Praticar a disciplina operacional 
seguindo as instruções de trabalho e 
alertando a Liderança sobre quaisquer 
situações que possam colocar em risco 
a segurança das pessoas, instalações, 
equipamentos e processos.

Metas, Objetivos e Planos5. 

Realizar suas tarefas com empenho 
e disciplina operacional de modo a 
evitar acidentes, sempre.

Profissionais de HSECQ6. 

Reconhecer as atribuições dos 
profissionais de HSECQ para que 
possam solicitar apoio sempre que 
necessário. 

Procedimentos e Padrões  
de Desempenho7. 

Seguir os procedimentos tais como 
estão escritos, respeitando os limites 
operacionais e de segurança.
Ter conhecimento das consequências 
em se operar fora desses limites. 

Treinamento e
Desenvolvimento8. 

Participar dos treinamentos inerentes 
às tarefas que executa e alertar sua 
Liderança sobre outras necessidades 
de capacitação. 
Não realizar nenhum trabalho para 
o qual não tenha sido previamente 
treinado para realizá-lo.

Comunicação Eficaz9. 

Comunicar entre seus pares as 
informações de HSECQ recebidas de 
seus chefes imediatos.
Contribuir para a disseminação de 
informações, aprendizados e alertas 
de HSECQ.  

Motivação e
Conscientização10.

Contribuir para o bom ambiente 
de trabalho, apoiando seus pares 
na realização, das tarefas e na 
manutenção do estado de alerta para 
a segurança individual e do grupo de 
trabalho.

DEMAIS CARGOS
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11. 

Cada operador deve inspecionar 
diariamente suas instalações, 
máquinas e equipamentos sob sua 
responsabilidade, antes de iniciar sua 
operação.
As pessoas devem reportar à Liderança 
imediata toda não conformidade 
encontrada.
Máquinas e equipamentos que não 
estejam em condições seguras de 
operar não podem ser operadas até 
que sejam realizados os devidos 
reparos de manutenção. 

Qualidade Assegurada15. 

Alertar a chefia imediata sobre 
quaisquer anormalidades de operação 
ou necessidades de manutenção em 
seu posto de trabalho.

16. 

Participar das Revisões de Pré-
Partida dos equipamentos que 
operam, atendendo as convocações 
do chefe imediato.
Alertar o Encarregado sobre qualquer 
desvio observado e que coloque em 
risco a segurança operacional.

Integridade Mecânica17. 

Mecânicos e instrumentistas devem 
estar capacitados a desenvolver suas 
atividades rotineiras de manutenção 
com olhos voltados para a integridade 
dos equipamentos.
Coletar os dados de durabilidade e 
dos componentes e alimentar a base 
de dados.

Gerenciamento de  
Mudança de Instalação18. 

Apoiar o chefe imediato, impedindo 
que modificações sejam realizadas 
sem que estejam autorizadas.
Alertar seu chefe imediato sobre 
quaisquer modificações nos 
procedimentos, instalações e 
equipamento.

19. 

Realizar suas atividades com 
disciplina operacional e em aderência 
às Informações de Segurança de 
Processo.

20. 

Reconhecer o que significa uma 
mudança de tecnologia e não realizá-
la sem que esteja devidamente 
aprovada.

21. 

Cumprir com as determinações 
emanadas dos estudos de riscos, 
identificar e comunicar.
Manter saídas de emergência 
desobstruídas e conhecer a 
localização dos extintores. 
Alertar a Liderança sobre quaisquer 
situações que possam colocar em 
risco a segurança das pessoas, 
instalações, equipamentos e 
processos.

22.

Cumprir com as determinações 
emanadas dos estudos de riscos, 
identificar e comunicar.
Manter saídas de emergência 
desobstruídas e conhecer a 
localização dos extintores. 
Alertar a Liderança sobre quaisquer 
situações que possam colocar em 
risco a segurança das pessoas, 
instalações, equipamentos e 
processos.

Gerenciamento de 
Mudanças de Pessoas13. 

Contribuir com a Liderança para a 
disseminação do conhecimento e 
experiência nas boas práticas de 
trabalho.

Gerenciamento de HSECQ
de Contratados14. 

Auxiliar a Liderança na orientação e 
acompanhamento das atividades dos 
Contratados.

Investigação de Acidentes  
e Incidentes12. 

Comunicar imediatamente ao 
Encarregado a ocorrência de qualquer 
acidente ou incidente que tenha 
sofrido ou testemunhado.
Atender às convocações para 
participar de investigação.
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É ESPERADO QUE CADA UM
• Previna acidentes, doenças ocupacionais e 
danos ambientais, trabalhando de acordo com os 
procedimentos para o qual foi treinado.

• Conheça e pratique os requisitos de HSECQ 
relacionados ao seu trabalho.

• Conserve seu local de trabalho sempre limpo e 
organizado.

• Identifique os riscos inerentes à sua atividade e 
adote as respectivas medidas de proteção.

• Sempre pergunte ao seu chefe imediato sobre o 
que fazer em caso de dúvida para executar uma 
tarefa.

• Solicite informação sobre os riscos dos produtos 
manuseados caso ainda não tenha recebido.

• Inspecione constantemente os locais de trabalho 
com relação a riscos que possam causar acidente 
ou doença ocupacional e dê início a medidas 
corretivas apropriadas.

• Apresente-se para o trabalho em boas condições 
de saúde e sem estar sob efeito de álcool, drogas, 
medicamentos ou outras substâncias que alterem 
o comportamento.

• Reconheça as boas práticas de HSECQ e siga os 
bons exemplos de comportamentos adequados 
dos seus colegas de trabalho.

• Observe e corrija práticas inadequadas de HSECQ, 
tanto dos companheiros de trabalho quanto dos 
prestadores de serviços.

• Busque oportunidades de melhoria de 
desempenho em HSECQ e participe ativamente de 
atividades que tenham este objetivo.

• Comunique imediatamente todo tipo de acidente, 
doença ou dano ambiental.

• Interrompa imediatamente o trabalho em caso de 
situação de risco grave e iminente.

• Participe e colabore ativamente em programas de 
reabilitação profissional no caso de acidentes ou 
doenças ocupacionais.

É ESPERADO QUE O GESTOR
• Lidere pelo exemplo, estabelecendo padrões elevados 
de HSECQ, seguindo as normas, os procedimentos, e 
adotando boas práticas de trabalho.

• Estimule e reconheça atitudes de trabalho seguras, bem 
como de valorização e respeito ao meio ambiente, em 
todos os níveis da empresa.

• Trabalhe no desenvolvimento e na implementação de 
padrões e programas de segurança e ambientais e na 
correta atribuição de responsabilidades individuais.

• Comunique claramente a Visão e as Expectativas e tenha 
sempre HSECQ como valor em todas as suas decisões, 
ações e comunicações.

• Lidere o desenvolvimento e a implementação dos planos 
de  melhoria em HSECQ.

• Assegure que as normas e procedimentos para prevenir 
acidentes  em sua área de trabalho estejam disponíveis e 
sendo cumpridas.

• Conheça os requisitos de HSECQ inerentes aos 
trabalhos que serão realizados pelas pessoas sob 
sua responsabilidade e assegure que elas estejam 
adequadamente treinadas.

• Examine frequentemente as práticas de trabalho e não 
tolere desvios dos padrões requeridos, comunicando 
toda não conformidade em HSECQ ou oportunidade de 
melhoria com a devida prioridade.

• Garanta que todos os prestadores de serviço sejam 
gerenciados ou supervisionados de acordo com os 
mesmos padrões exigidos dos funcionários da Enaex 
Britanite.

• Crie um ambiente de trabalho aberto, de confiança e 
respeito mútuo, que permita às pessoas se distinguirem e 
serem reconhecidas pelo bom desempenho em HSECQ.

• Participe das investigações de acidentes de HSECQ 
e assegure que as recomendações para prevenir 
reincidências sejam acompanhadas até estarem 
implementadas.

• Propicie imediatamente a reabilitação de qualquer 
funcionário doente ou acidentado, oferecendo todo apoio 
a ele e a sua família.
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Todos são pessoalmente responsáveis pelo seu próprio desempenho em HSECQ 
(Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade) e pelo desempenho 
daqueles a quem gerenciam ou supervisionam.

A Enaex Britanite espera e confia que todos atendam aos requisitos descritos neste manual. 

Portanto, ao transgredir as regras, o colaborador está sujeito a ações disciplinares.

Foi realizada uma discussão a respeito desse compromisso e, juntos, entendemos quais 
são as expectativas quanto ao nosso desempenho.

De acordo e ciente

Assinaturas

Matrícula do Colaborador 

Nome (subordinado) e chefe imediato

Nós acreditamos que todos os acidentes, doenças ocupacionais
e incidentes ambientais são evitáveis

Termo de Compromisso



www.britanite.com.br


