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Registro sistemático de quase-acidentes como oportunidade de prevenção 
de acidentes

Administração de quase-
acidentes: aprendendo um  
com o outro na prática
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ADMINISTRAÇÃO DE QUASEACIDENTES: APRENDENDO UM COM O OUTRO NA PRÁTICA

A administração de quase-acidentes não é apenas uma questão de 
dever geral de cuidar dos funcionários, mas também tem elevada 
relevância econômica que é corroborada por estatísticas, como, por 
exemplo, o fato de incidentes em refinarias no setor petroquímico 
somente entre 2005 e 2008 terem sido responsáveis por prejuízos 
que totalizaram cerca de 900 milhões de dólares em todo o mundo.2

A teoria: o modelo de Heinrich
Os quase-acidentes compõem a  base da pirâmide de segurança 
ocupacional definida em 1931 pelo engenheiro norte-americano 
Herbert Heinrich. Trabalhando com a  suposição de que há uma 
relação entre o  número de quase-acidentes relatados e  o número 
de acidentes ocupacionais graves e fatais, Heinrich chega à seguinte 
conclusão: se o número de quase-acidentes for reduzido, isso também 
reduzirá a probabilidade de ocorrência de acidentes graves ou fatais.

Lesão grave

Lesão leve

Quase-acidentes

O modelo de Heinrich agora é  prática comum na segurança 
ocupacional, mesmo que o  nexo de causalidade declarado não 
possa ser estabelecido conclusivamente. 

Objetivo: identificar possíveis fontes de perigo
A melhor escolha para prevenção de acidentes é, obviamente, 
eliminar possíveis fontes de perigo com a  implementação de um 
conceito de segurança ocupacional que se baseia na avaliação dos 
riscos. O  registro e  a avaliação sistemáticos de quase-acidentes 
constituem uma abordagem retrospectiva para identificar possíveis 

A administração profissional de quase-acidentes é  uma questão 
importante na indústria química internacional. O  ideal é  que os 
quase-acidentes sejam registrados como parte do procedimento 
de relatos do sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional 
instalado localmente. Baixas taxas de quase-acidentes, publicadas 
nos relatórios anuais corporativos ou de sustentabilidade, são prova 
positiva de uma estratégia de saúde, segurança e meio ambiente 
(estratégia de SSMA) bem sucedida. Isso por sua vez tem um 
impacto positivo na imagem externa e  interna da empresa e é de 
grande interesse de todos os stakeholders — investidores, clientes 
ou o público — como um importante parâmetro de avaliação. E por 
fim, mas não menos importante: se a  administração de quase-
acidentes efetivamente reduzir os incidentes e acidentes graves — 
e  consequentemente caros —, isso contribuirá significativamente 
com o desempenho econômico da empresa.

DEFINIÇÃO “QUASE-ACIDENTES”

“Um quase-acidente é um evento não planejado que não 
resulta em lesão ou morte, mas que poderia ter resultado.”1 
Conselho Nacional de Segurança, EUA

René Lutat, Dräger Safety Ag & Co. KGaA, Gerenciamento de 
Locação e Parada Programada de Campo-Chave de Aplicação

Conversamos com as pessoas 
diretamente conforme caminhamos 
pela usina, com os olhos abertos, e isso 
lhes dá a sensação de que estão sendo 
envolvidos em vez de descobertos.

“ 

”
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fontes de perigo ocultas. Essa abordagem exige que a administração 
de quase-acidentes seja integrada ao conceito de segurança 
ocupacional e  implementada, por exemplo, fazendo cumprir as 
normas e  medidas relevantes em todos os níveis da empresa, 
via um processo top-down, facilitando o  compartilhamento de 
conhecimentos sobre conduta segura em toda a  empresa. Tome 
como exemplo o  conhecimento de como tratar quase-acidentes 
de forma correta: eles podem ser causados por circunstâncias 
graves com materiais, como fugas de gás, por processos de 
trabalho definidos com pouca precisão ou até mesmo por conduta 
insegura dos funcionários. Funcionários que se tornam cientes de 
uma situação deste tipo têm uma série de observações a realizar 
e decisões a tomar: Qual é a instrução de trabalho? O processo se 
desvia da instrução de trabalho? Vale a pena relatar o processo? 
É possível que alguém seja responsabilizado por má conduta?

O fator humano: impedir condutas inseguras
A necessidade de achar respostas para estas perguntas impõe um 
desafio pessoal ao observador. É  por isso que sistemas de relato de 
quase-acidentes devem estar incorporados na cultura de segurança, 
para transformar esta situação, que está associada a diversos pontos de 
interrogação, em um processo estruturado e confiável. Este princípio só 
funcionará se funcionários internos, terceirizados e seus subcontratados 
estiverem cientes dele e se todos o aceitarem. E o processo correspondente 
deve ser o mais simples possível: a descrição e a documentação precisas 
de quase-acidentes, por exemplo, devem ser facilitadas por meio de um 
formulário autoexplicativo. O registro de eventos de quase-acidentes pode 
ter um suporte físico por meio de um simples papel no portão da fábrica 
ou pode ser feito por meio de procedimentos computadorizados.

Problemas de aceitação na prática
“Na prática, os sistemas de relato de quase-acidentes sempre enfrentam 
problemas de aceitação”, afirma René Lutat, Gerente de Operações da 
Dräger Safety AG & Co. KGaA em Krefeld, na Alemanha, responsável 
pela divisão de Gerenciamento de Locação e Parada Programada em 
todo o mundo. As equipes de segurança ocupacional que ele coordena 
acumulam muita experiência prática durante suas atribuições como 
prestadores de serviços em plantas internacionais. “A melhor coisa 
a  fazer”, diz Lutat, “é conversar com pessoas diretamente conforme 

caminhamos pela planta com os olhos abertos e observar situações 
de possíveis acidentes. Isso lhes dará a sensação de que estão sendo 
envolvidos em vez de descobertos, de forma que poderemos trabalhar 
juntos para encontrar uma solução segura.”

O fato de serem envolvidos no processo de relato de quase-acidentes 
lhes dá a sensação de que são uma parte importante da empresa, da 
equipe ou do projeto, e de que seus pontos de vista são levados a sério. 
Esta consideração pode ajudar a garantir que todos sejam mais atentos 
e exigentes, bem como autoconscientes, com relação ao cumprimento 
de medidas de segurança.

É útil permitir que todos os funcionários e  terceirizados participem 
das lições aprendidas com relatos de quase-acidentes, por exemplo, 
processando casos observados e relatados usando um formulário padrão, 
que deve conter uma breve descrição do incidente, uma breve análise 
das causas, uma foto do local do incidente, além de um resumo das 
lições aprendidas e das suas implicações. O formulário deve ser fornecido 
a todos os funcionários internos e externos por meio de uma circular.

Prós e contras: processo de relato anônimo e não 
anônimo
O relato de quase-acidentes pode envolver procedimentos em que as 
testemunhas permaneçam anônimas em relação aos colegas, embora 
sua identidade seja do conhecimento do escritório emissor do relato 
ou do Gerente de SSMA. Esse tipo de processo semiautônomo torna 
mais fácil que os gerentes acompanhem a  situação. “O processo 
exato variará de acordo com a filosofia corporativa e com a legislação 
trabalhista nacional”, afirma o  especialista da Dräger, René Lutat. 
Em geral, é  importante estabelecer uma base de confiança entre 
todas as pessoas envolvidas: o sistema não deve ser criado para punir 
indivíduos. Em vez disso, ele deve motivar todos a abraçar o processo 
para criar um ambiente de trabalho seguro.

No entanto, uma má conduta óbvia pode receber sanções, caso 
a  pessoa responsável por um quase-acidente não permaneça 
anônima. Da perspectiva do operador da usina, isso traz o benefício 
de que é  possível manter um banco de dados de avaliação que 
armazena, por exemplo, informações sobre conformidade com 
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Para dar um toque de leveza, o relato de quase-acidentes também pode 
envolver um sistema de recompensa para promover a participação 
no sistema de relato. Durante fases de parada programada de 
múltiplas semanas, por exemplo, o departamento de SSMA pode dar 
um prêmio de “Estrelas da Segurança” à melhor equipe, incluindo 
pacotes com camisetas, óculos escuros ou outros brindes.

Lições aprendidas: o que a administração de quase-
acidentes pode conquistar
Quanto menor é o número de quase-acidentes, maior é a probabilidade de 
evitar acidentes graves; ao menos de acordo com o modelo de Heinrich. 
Se a  investigação de um quase-acidente garantir que seja altamente 
provável que a sua causa não se repetirá, isso já representa uma grande 
conquista. E há evidências que indicam que vale a pena olhar além da 
empresa: Enform, a organização de segurança do setor canadense de 
petróleo e gás natural upstream informa sobre riscos típicos e atípicos 
da vida real. É o resultado de um sistema de relato de quase-acidentes 
de todo o setor, publicado com o título de “Alertas de segurança” na sua 
plataforma na internet, Enform.ca.3 Isso cria conscientização e encoraja 
a repensar os processos internos de trabalho, refletindo sobre descuidos 
e fazendo correções.

Relatos de quase-acidentes também compõem a  base de 
informações para derivar indicadores-chave de desempenho (KPIs): 
a  razão de casos de quase-acidente e  o número de funcionários 
(discriminados entre funcionários internos e terceirizados) permite 
o benchmarking no setor downstream e uma análise de tendências 
em comparação com anos anteriores. Os KPIs também identificam 
pontos em que há a necessidade de agir no processo de segurança.

Resumo
Sem dúvidas, a meta de “zero acidentes” é extremamente ambiciosa. 
Instrumentos como o relato de quase-acidentes podem ajudar a melhorar 
significativamente a segurança ocupacional e apoiar a filosofia de “zero 
acidentes” por meio da prevenção sistemática de acidentes. Importante: 
orientação da equipe, avaliação crítica contínua dos processos, uma 
cultura aberta a  erros, ausência de reservas quanto à  sanção por 
violações materiais e  apelos ao senso de responsabilidade em cada 
funcionário individual.

princípios de segurança ocupacional. Em caso de violações repetidas, 
ele também pode ser usado como base para sanções, como 
a retirada individual, temporária ou permanente, da autorização de 
acesso à usina. No entanto, em países como a Alemanha, as opções 
de relato não anônimo são limitadas por leis e regulamentações que 
regem a codeterminação e proteção de dados.

Estatísticas de segurança como critério para seleção 
de empreiteiros
Em locais em que um banco de dados de avaliação é  mantido 
como uma estatística interna de segurança, o  operador da usina 
pode consultar tal estatística em futuros processos de seleção. Um 
empreiteiro que tem o mesmo nível que seu cliente em termos de 
conformidade com as regulamentações de segurança ocupacional 
terá boa probabilidade de ser considerado no próximo projeto.

Paradas programadas da usina como oportunidades
A instrução de parada programada é absolutamente essencial na 
prevenção de acidentes, visto que até 4.000 funcionários externos 
podem ir para uma usina em operação de turno durante uma parada 
programada. Todos devem estar cientes das normas de segurança 
específicas da usina antes de iniciar o trabalho. Isso pode ocorrer 
por meio de um DVD, uma brochura ou treinamento presencial. 
Também devem ser fornecidas informações sobre a  existência 
e a necessidade de sistemas de relato de quase-acidentes.
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DESENVOLVENDO UM SISTEMA DE RELATO DE 
QUASE-ACIDENTES

–   Informar os funcionários sobre a meta global comum 
do relato de quase-acidentes

–   Definir “quase-acidentes” e limiares de relato

–    Conscientizar, para promover compreensão e aceitação

–     Encorajar funcionários: eles devem ser motivados 
a contribuir para a segurança ocupacional da operação 

–    Envolver partes externas: o relato de quase-acidentes 
deve ser explicado a  terceirizados e  incluído como 
parte de suas tarefas

–    Reduzir inibições: possibilidade de anonimização 
e formulários de relato simples e bem estruturados

–   Criar um sistema de recompensas

–    Estabelecer padrões de pesquisa: que nível de detalhes 
é necessário ao examinar e documentar o incidente?

–    Derivar e supervisionar ações: marcar zonas de perigo, 
processos de mudanças, estabelecer diretrizes, discutir 
comportamentos em reuniões de segurança, etc.

–   Controlar a implementação e a conformidade

–  Possivelmente aplicar sanções em violações repetidas
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1 http://www.nsc.org/act/Pages/Near-Miss-Reporting.aspx, acessado em: 21.11.2017

2  http://www.researchgate.net/publication/238674574_The_Risks_Arising_From_Major_Accident_ Hazards_Lessons_From_The_Past_Opportunities_For_The_

Future; acessado em: 21.11.2017

3 http://www.enform.ca/resources/safety-alerts.cfm; acessado em: 21.11.2017
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