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1.INTRODUÇÃO
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Cuidar da segurança no ambiente corporativo de forma a prevenir acidentes 
com o colaborador é um ponto de interesse e importância para as 
organizações. Aproveitando o Dia Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, 
construímos este e-book que responde a várias questões como:

Quais são as causas dos acidentes e das doenças que se configuram como 
ocupacionais e do trabalho? 

Como oferecer um ambiente saudável e seguro de forma a aumentar a 
produtividade e a motivação da equipe? 

Como planejar medidas de controle mais eficientes e realistas?



1.1 SEGURANÇA DO TRABALHO
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Falar sobre segurança, saúde e risco no ambiente de trabalho é de extrema importância 
tanto no Brasil quanto no mundo. Isso porque, em maior ou menor grau, os colaboradores 
estão sujeitos a riscos físicos, ergonômicos, biológicos, químicos ou acidentais no 
ambiente laboral.

O risco, de alguma maneira, demonstra perigos imediatos ou potenciais que podem trazer 
consequências adversas a um indivíduo e, claro, à organização como um todo. Inclusive, 
a exposição recorrente ao risco pode levar o profissional a desenvolver doenças do 
trabalho ou ocupacionais, o que, além de prejudicar a pessoa, ainda gera gastos 
desnecessários à empresa.

Podemos dizer, então, que as circunstâncias que aumentam a chance de ocorrências 
indesejáveis ou danos são reconhecidas como riscos. Para diminuí-los,a segurança 
do trabalho se apresenta como um conjunto de normas, atividades, 
medidas e ações de prevenção que garantem a saúde e a 
segurança do ambiente corporativo.

As Normas Regulamentadoras (NRs), por exemplo, vieram para padronizar e regular a 
atuação das empresas frente às melhores práticas de saúde e segurança para os seus 
colaboradores. Elas abrangem os principais aspectos que impactam a atividade e 
regulamentam desde o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), procedimentos 
de atividades específicas, até o processo de avaliação psicossocial obrigatória.



1.2 ACIDENTES DE TRABALHO
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Um acidente de trabalho ocorre quando um profissional sofre algum tipo de lesão 
corporal ou perturbação, temporária ou permanente, durante suas atividades laborais ou 
em decorrência delas.

Questões como desatenção, excesso de curiosidade, incapacidade, negligência, 
despreparo e descuido são algumas das causas dos acidentes de trabalho. Da mesma 
forma, falta de estrutura, ausência de equipamentos de proteção e falta de fiscalização 
quanto à exposição ao risco se encaixam na lista.
Vale pontuar que os acidentes se dividem em dois grupos: típico e atípico.

O acidente de trabalho típico é aquele 
cujas causas são passíveis de identificação 
dentro do ambiente laboral.
Trata-se de um acidente que pode ser 
evitado, tendo em vista que os riscos são 
fruto da própria atividade. Em outras 
palavras, é um acidente que ocorre na 
própria execução do trabalho, sendo 
previsível e corriqueiro. 

Ex.: marceneiro que acaba por serrar o 
próprio dedo. Ou mesmo alguém da 
construção civil que se corta com uma 
máquina enquanto trabalha.

O acidente atípico é mais difícil de 
perceber. São aqueles “acidentes” que não 
necessariamente são fruto das atividades 
exercidas dentro da empresa, mas que, ao 
mesmo tempo, têm a ver com as condições 
e o ambiente de trabalho. 

Ex.: doenças ocupacionais, como é o caso 
do Burnout.

Além disso, podemos entender como 
acidente atípico aquele imprevisto que 
ocorre entre o trajeto do trabalho até a 
casa do funcionário, como ser atropelado.

Acidente de trabalho atípicoAcidente de trabalho típico



1.3 DOENÇA PROFISSIONAL 
        X DOENÇA DO TRABALHO
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No caso dos acidentes atípicos, o nexo causal tende a ser muito mais sutil, e a 
comprovação mais delicada. Isso porque as doenças ocupacionais podem ser 
observadas ao longo do tempo, mesmo que o colaborador já esteja distante do ambiente 
de trabalho. 

Tanto a doença do trabalho quanto a doença profissional podem causar estragos no 
ambiente corporativo, de forma a comprometer a segurança da equipe. Apesar de 
diferentes, ambas têm o potencial de reduzir a produtividade do time, contribuir para 
afastamentos e gerar prejuízos para a empresa. Mas qual a diferença entre elas?

É aquela específica ao exercício ou à profissão 
do colaborador, desenvolvida devido à 
atividade exercida. Ou seja, é aquela na qual o 
funcionário adoece devido ao seu trabalho no 
dia a dia. 

Exemplos:

LER (Lesão por Esforço Repetitivo);

Doenças pulmonares que surgem pelo contato 
direto com vapores e gases nocivos;

Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao 
Trabalho (DORT).

É fruto das condições de trabalho, mas não 
necessariamente delas decorrentes. O 
trabalho não é a causa específica da 
doença, mas tem bastante influência sobre 
ela.

Exemplos:

Surdez devido à exposição contínua ao 
barulho;

Doença na coluna devido à sobrecarga 
recorrente de peso.

Doença do trabalhoDoença ocupacional ou profissional
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Vale evidenciar que os equipamentos de proteção estão entre as melhores formas 
de prevenir tanto doenças ocupacionais como doenças do trabalho. Esses recursos 
devem ser oferecidos pela empresa, que também precisa fiscalizar a utilização e 
orientar os funcionários sobre a forma correta de uso. 

Afinal, os acidentes de trabalho  podem 
comprometer a saúde física e emocional do 
colaborador, além de trazer consequências 
financeiras e legais para a empresa. 
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Mesmo sabendo da obrigatoriedade de medidas protetivas e das rígidas leis 
trabalhistas, o índice de acidentes de trabalho ainda é bastante alto. 

Em 2021, o Brasil registrou 423.217 acidentes de trabalho, sendo 1.694 óbitos. No 
ano de 2020, os números mostravam uma média de 446 mil acidentes, envolvendo 
cerca de 1.900 mortes.

1.4 ESTATÍSTICAS

423.217

2020
446.000

2021ACIDENTES
1.694

2020

2021

1900
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De 2012 a 2020 foram registrados 5,6 milhões de doenças e acidentes de trabalho 
no país, com um gasto previdenciário que ultrapassa R$100 bilhões apenas com 
despesas acidentárias, implicando perda de 430 milhões de dias de trabalho.

Um outro cenário preocupante é a questão dos 
acidentes quando o assunto é trabalho informal, que 
alcançou uma taxa de 40,2% no primeiro trimestre 
de 2022. Sendo assim, é preciso levar a cultura da 
prevenção a todos, uma vez que trazem prejuízos e 
consequências para toda a sociedade.
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Para entender melhor como aconteciam as falhas, desastres e acidentes de 
trabalho, James Reason propôs, na década de 1990, um método que ficou 
conhecido como a teoria do queijo suíço. Com o conhecimento da causa, seria 
possível planejar medidas de controle mais eficientes?

Segundo Reason, os acidentes ocorrem devido a quebras nos componentes 
envolvidos no processo de produção. Essas falhas prejudicam a integridade do 
sistema como um todo, tornando-o mais vulnerável para complicações 
operacionais. E, assim, mais suscetível para falhas catastróficas. 

Na figura¹, podemos perceber que existem falhas, ou, simplesmente, “buracos”, em 
diferentes camadas do sistema. O próprio nome “queijo suiço” é indicado pela 
semelhança que a representação das diferentes camadas com furos sugere.

Diante disso, o que fazer? Um profissional com foco na 
segurança do trabalho deve investigar e analisar todas 
as facetas e níveis para compreender profundamente 
as causas de um acidente. 

2. JÁ OUVIU FALAR NA TEORIA 
      DO QUEIJO SUÍÇO?

Figura¹ - pagina 11
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Supervisão
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Adaptado de Wiegman e Shappell (2003)
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Quer entender melhor como funciona a teoria do queijo suíço na prática? 

Então, pense em um acidente no ramo da aviação, onde um funcionário machuca a 
mão no conserto de uma aeronave. Hipoteticamente, ele não seguiu os protocolos 
necessários, talvez por desatenção ao procedimento correto. 

2.1 EXEMPLO

!
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A explicação lógica é dizer que esse é o nível ativo da falha, onde uma ação levou 
ao acidente. Porém, é preciso levar em conta que existem outros fatores que 
contribuíram para o erro, as chamadas falhas latentes. Nesse ponto, vamos supor 
que houve algumas pré-condições para o ato inseguro, como a fadiga mental, a 
comunicação imprópria e a falha de coordenação.

 Já parou para pensar que talvez o técnico estivesse cansado devido a longas 
jornadas de trabalho? 

 E que, assim, não conseguiu manter uma comunicação adequada sobre o trabalho 
que realizava? 

 E outra: qual é a razão de o funcionário estar sujeito a uma situação insalubre e 
descoordenada como essa?

Uma das falhas pode ser a supervisão insegura, na qual decisões ruins são 
tomadas, aumentando a probabilidade de riscos e acidentes de trabalho.
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Com base no exemplo, vale trazer à tona uma questão importante que é a influência 
organizacional. No caso hipotético citado, o que pode ter acontecido?

Um ponto interessante é que essas operações podem ser vistas de um ponto 
unificado de diversas perspectivas de análise existentes. Assim, as operações 
como um todo são analisadas como um sistema produtivo complexo integrado 
(perspectiva ergonômica) que pode falhar devido a decisões ou omissões feitas 
pela gerência e supervisão (perspectiva organizacional). 

A empresa pode ter contratado pessoas fora do perfil de supervisão ou 
mesmo do perfil técnico para suprir a demanda de novos trabalhos;

A política da empresa talvez não valorize os treinamentos de segurança;

Pode ser que os protocolos de segurança sejam pouco eficientes e a 
organização não saiba como proceder com um profissional acidentado.

3. INFLUÊNCIA ORGANIZACIONAL

1

2

3
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Neste sentido, tal postura pode gerar falhas latentes. Essas podem ser:

Por fim, todos esses fatores, em conjunto, podem afetar a capacidade do 
trabalhador de analisar informações e executar seu trabalho com qualidade 
(perspectiva cognitiva). Contudo, nem sempre é útil analisar essas estruturas de 
formas separadas, pois, em alguns momentos, elas podem interagir entre si.

 Condições de operação inseguras, como problemas na manutenção de 
equipamentos (uma representação da perspectiva ergonômica);

 Condições insalubres para os trabalhadores, tal como a fadiga (perspectiva 
da saúde ocupacional);

 Falhas na rede de comunicação entre os operários (perspectiva 
psicológica/social). 
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Essa complexidade pode ocorrer de inúmeras formas e um exemplo delas é trazido 
pelo professor de Psicologia Yves Clot  em um caso que ocorreu em uma indústria 
de metalurgia francesa. 

Na organização, os trabalhadores se queixavam de serem expostos a uma situação 
perigosa. Por sua vez, a gerência acusava os próprios profissionais de serem 
responsáveis por isso. 

A questão é que, contra a orientação da empresa, eles se submeteram a um calor 
de mais de 200 graus na proximidade de fornos que produzem carboneto de cálcio 
como subproduto. Esse elemento apresenta riscos comprovados para a saúde, mas 
a empresa relatava que os metalúrgicos não deveriam se submeter a esta situação, 
já que houve um investimento em máquinas que permitia a operação de uma 
distância segura.

Por um lado, pode-se pensar, 
levianamente, que os operadores 
talvez fossem resistentes a 
mudanças, com grande 
inflexibilidade. Por outro lado, em uma 
análise mais profunda, revelou-se que 
a utilização de matéria-prima de baixa 
qualidade levava a um mau 
funcionamento dos fornos. 

3.1 EXEMPLO
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Assim, caso eles seguissem à risca as recomendações de uso do equipamento, o 
resultado final seria um produto de baixa qualidade, o que é inaceitável para esses 
metalúrgicos. Portanto, aproximavam-se mais da caldeira para que pudessem 
corrigir as falhas do processo, expondo-se a uma condição muito insalubre.

Assim, atender aos requisitos do “trabalho bem feito” está diretamente associado à 
questão da própria identidade, como o operador se reconhece naquilo que faz. 
Além disso, para se apropriar da sua atividade, muitas vezes o trabalhador enxerga 
(com razão ou não) que é necessário se expor a riscos. Paradoxalmente essa 
formação da identidade também o protege, pois torna o trabalho justificável 
perante a si mesmo. 

Moral da história: sem analisar a fundo a situação, é fácil pensar 
que a culpa é dos profissionais que apresentam um alto padrão de 
exigência de qualidade. Porém, é preciso observar um padrão 
econômico da empresa em se produzir mais e com menor gasto. 
Isso pode colocar em xeque a saúde do trabalhador, pois é ele 
quem conserta as falhas apresentadas pelas decisões superiores.

Podemos concluir aqui que cabe à liderança ter uma ampla visão de todo o 
funcionamento da empresa, verificando os riscos de cada atividade. Cabe também 
à organização garantir que sua equipe tenha um ambiente de trabalho seguro. 



Como vimos nos exemplos anteriores, existem alguns fatores que podem causar 
um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Veja só:

Um ponto que batemos bastante na tecla é a contratação de profissionais que não 
se adequam à cultura organizacional. No momento de recrutamento e 
seleção, a empresa deve ter em mãos ferramentas que permitam 
entender as disposições de comportamento do candidato na sua 
rotina de trabalho. 
Por exemplo:

-Qual a sua disposição física?

-Quais as habilidades do candidato?

-Qual o seu contexto histórico?

-Será que o profissional sente prazer em situações de risco?

-Como ele se comporta em sua rotina de trabalho?

-É um profissional que age por impulso ou de forma precipitada? 

4 SITUAÇÕES QUE CAUSAM 
     UM ACIDENTE DE TRABALHO

4.1 PERFIS INADEQUADOS
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Quando a empresa possui instrumentos para identificar traços de personalidade, 
avaliar e entender o perfil dos candidatos, ela pode tomar decisões mais assertivas 
no momento da contratação e, assim, evitar acidentes de trabalho. 

Como resultado, a organização garante a integridade dos funcionários, diminui o 
número de riscos na execução de tarefas, contribui para o bem-estar da equipe e, 
de quebra, ainda evita transtornos legais e financeiros. Isso sem mencionar que, ao 
contratar um perfil adequado, é possível prevenir mais facilmente o 
desenvolvimento de doenças. Assim, a empresa também evita despesas médicas, 
multas, processos trabalhistas etc.

19



Os acidentes de trabalho mais comuns giram em torno da falta ou do uso errado 
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Nesse sentido, a empresa deve 
oferecer os equipamentos. Mas, mais do que isso, treinar a equipe quanto ao uso 
correto. 

Muita gente pensa que EPIs são, apenas, luvas, capacetes e máscaras. Porém, eles 
vão desde calçados até óculos de proteção. Além disso, precisam ser usados em 
ocasiões específicas para garantir a integridade física. 

Cabe à empresa oferecer o material de forma adequada, 
realizar treinamento e fiscalizar  a equipe a fim de verificar se o 
uso do EPI está correto. Caso não esteja, é crucial buscar entender o 
motivo. Por exemplo, existe algo na forma como o trabalho é organizado que afeta 
a equipe?

Vale lembrar que os acidentes de trabalho não são apenas uma falha da equipe. 
Pelo contrário, a empresa é responsável por garantir a segurança do trabalho.

20

4.2 FALTA DE EQUIPAMENTOS 
         DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



Algumas atividades expõem a pessoa a agentes nocivos à saúde. Acima do limite, 
isso pode causar alergias, infecções ou até mesmo desencadear outros tipos de 
doença. 

No exemplo da indústria de metalurgia francesa ficou bem claro que as condições 
insalubres, juntamente com maquinários de baixa qualidade, podem acarretar 
acidentes de trabalho. 
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4.3 CONDIÇÕES INSALUBRES

Uma pessoa que opera um maquinário precisa de treinamento para exercer a 
função com qualidade. Caso contrário, isso pode acabar como o exemplo da teoria 
do queijo suíço, onde o funcionário machuca a mão no conserto de uma aeronave.

Hoje em dia, a empresa pode, por exemplo, optar por treinamentos presenciais ou 
on-line, a depender da tarefa. Vale lembrar também que os treinamentos costumam 
ter prazo de validade. Então, fique atento aos prazos e faça a reciclagem do 
profissional sempre que necessário. Mantê-los atualizados às normas e aos 
treinamentos é uma ação que deve fazer parte da cultura organizacional de 
qualquer empresa.

4.4 AUSÊNCIA DE TREINAMENTOS
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Somando-se a isso, os programas de prevenção de riscos e acidentes são uma 
forma de tornar o ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. A Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), por exemplo, tem a finalidade de 
informar e conscientizar os trabalhadores a respeito das Normas 
Regulamentadoras de segurança e saúde no ambiente de trabalho.

Além dessas 4 situações , existem outros fatores que podem acarretar acidentes, 
como maquinário de baixa qualidade, falta de cumprimento dos protocolos, 
ausência de supervisão, entre outros.

Sabendo dos altos índices de acidentes de trabalho, apostar nas ações de 
prevenção é o caminho correto para contribuir para a segurança de todo o corpo de 
funcionários.

A prevenção diminui a quantidade de multas e impostos a serem pagos ao governo. 
Além disso, pode aumentar o desempenho, a motivação e o bem-estar da equipe. 
Afinal, quando a empresa coloca a saúde do colaborador em primeiro lugar, as 
pessoas passam a ter mais confiança no local de trabalho. 

5. CHECK LIST DA SEGURANÇA DO
      TRABALHO: COMO PREVENIR 
       ACIDENTES?
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As empresas podem prevenir acidentes ao:

Investir em EPIs e medidas de proteção, como sinalização nos 
ambientes;

Contratar profissionais que estejam alinhados à cultura da empresa;

Oferecer atividades que promovam a saúde mental, como atividades 
físicas, ginástica laboral ou meditação;

Realizar treinamentos regularmente para capacitar o time;

Garantir boas condições na execução das tarefas;

Ter uma comunicação clara, eficaz e transparente;

Fiscalizar o cumprimento das Normas Regulamentadoras;

Investir na ergonomia do funcionário a fim de evitar dores musculares, 
cansaço ou fadiga;

Estar atento aos riscos.
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Mais do que isso, as empresas precisam entender que as boas práticas de 
segurança no trabalho são investimentos e não custos. Entre outras questões, 
quem paga menos impostos de acidentes e afastamentos preserva a economia da 
empresa. Nesse sentido, EPIs, contratação assertiva, capacitação de pessoal são 
itens de investimento. 

Essas ações mantêm não apenas a saúde física, mas a saúde emocional de toda a 
equipe. Assim, a empresa alcança melhorias nas condições de trabalho. Além disso, 
reduz acidentes e contribui para o bem-estar e produtividade.

A saúde mental se define como um bem-estar geral e não se reduz somente a 
aspectos como ansiedade e estresse, mas a uma análise dos fatores de proteção e 
de risco. 

Quando a saúde emocional no trabalho está sob ameaça, 
ela pode se manifestar na piora da capacidade produtiva. 
Isso significa que a empresa pode ter um aumento de taxas 
de absenteísmo, turnover e até mesmo de fenômenos como 
o Burnout.

6 PREVENÇÃO DE RISCOS: 
    SAÚDE MENTAL É IMPORTANTE?
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Um ambiente marcado por pressão, jornadas longas, desequilíbrio nos repousos, 
centralização de demandas e ausência de diálogo ou feedbacks pode provocar 
problemas de saúde emocional no trabalho. Isso, por sua vez, impacta na produção, 
na motivação, nas relações com os colegas e no sucesso da empresa.

Por esse e outros motivos, uma boa gestão de pessoas entende que nada adianta 
traçar estratégias com foco na saúde mental sem nenhum planejamento se 
desgastes continuarem acontecendo. Então, o que fazer?

Além de investir em programas de atividade física e nos 
benefícios do mindfulness, é importante conhecer bem a 
equipe. A avaliação de pessoas, por exemplo, consiste em um processo de 
conhecimento e análise de desempenho dos colaboradores. 

Com ela, a empresa tem um entendimento melhor do seu capital intelectual e passa 
a atuar nos problemas de rendimento. Além do mais, percebe as competências 
técnicas e as habilidades de cada um. Assim, é possível desenvolver e capacitar 
cada membro da equipe.
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Como resultado, a empresa:

Cria um ambiente de trabalho mais participativo;

Aumenta a produção e o engajamento dos colaboradores;

Fortalece o comprometimento da equipe;

Repara as falhas;

Fortalece a liderança;

Melhora a imagem da empresa;

Facilita a tomada de decisões.

Conhecer bem a equipe permite que a empresa entenda como anda a saúde 
emocional de cada um. Assim, a organização consegue contar com uma equipe 
mais preparada e engajada. E isso gera melhores resultados para os negócios.
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Que tal entender os seus colaboradores através de 
ciência e dados?

A MAPA é uma empresa especialista em entender 
pessoas por meio de ciência e dados. A nossa 
metodologia leva em conta tanto o campo 
psicossocial, quanto o cultural e o histórico.

Com o conhecimento como matéria-prima e a 
tecnologia como aliada, trabalhamos para entregar 
um diagnóstico organizacional completo e preciso.

Ajudar as empresas a serem mais assertivas em seus 
processos, atuando na prevenção de acidentes e no 
valor humano, é uma de nossas metas.

7. COMO ENTENDER OS SEUS 
    COLABORADORES?

7.1 QUEM SOMOS
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Ajudar as empresas a serem mais assertivas em seus 
processos, atuando na prevenção de acidentes e no 

7.1 QUEM SOMOS
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7.2 TESTE DE PERSONALIDADE
O teste de personalidade MAPA pode ser uma ótima opção para ajudar a empresa 
a traçar estratégias que previnam acidentes, já que ele consegue perceber diversos 
traços no colaborador, além de levar em conta as suas características e 
competências dentro de um contexto histórico.

O nosso teste psicológico gera indicadores que são capazes de nos dizer quais 
comportamentos daquela pessoa são vistos como precipitados ou imprudentes. Da 
mesma forma, a análise de competências também analisa os aspectos emocionais. 

Quanto um comportamento pode ser visto como negligente? 
A pessoa possui traços de ansiedade, depressão ou tendência 
ao consumo de álcool?
Quanto um profissional é vulnerável? 
Quanto ele tem gosto por aventuras e situações arriscadas? 
Quanto ele gosta de velocidade? 

Além do mais, é preciso ressaltar que o teste de personalidade tem como proposta 
entender o momento do colaborador. Nesse sentido, ele destaca os fatores de risco 
para cada contexto e setor. Mais do que isso, pontua as características que 
funcionam como medidas de proteção, que também podem impactar quando o 
assunto é promoção de um ambiente saudável.

Em resumo, ele permite entender a disposição física, emocional e as habilidades de 
cada um. Então, mais do que ajudar a promover a segurança do trabalho, a solução 
oferece um combo no que diz respeito às potencialidades e pontos a melhorar de 
cada profissional.

O nosso teste psicológico gera indicadores que são capazes de nos dizer quais 
comportamentos daquela pessoa são vistos como precipitados ou imprudentes. Da 
mesma forma, a análise de competências também analisa os aspectos emocionais. 

Quanto um comportamento pode ser visto como negligente? 
A pessoa possui traços de ansiedade, depressão ou tendência 

Além do mais, é preciso ressaltar que o teste de personalidade tem como proposta 
entender o momento do colaborador. Nesse sentido, ele destaca os fatores de risco 
para cada contexto e setor. Mais do que isso, pontua as características que 
funcionam como medidas de proteção, que também podem impactar quando o 
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7.3 DIFERENCIAIS DO MAPA
Amostra 100% brasileira, adequada à nossa realidade cultural;

Possui indicadores para avaliação de risco;

Apresenta cinco estudos de validade e dois de precisão, o que mostra o quão 
confiável é a ferramenta;

Respaldado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP);

Instrumento prático, 100% online;

Baseado em uma escala de autorrelato;

Armazenamento de dados na nuvem, o que evita a perda de informações.

Baseado em uma escala de autorrelato;

Armazenamento de dados na nuvem, o que evita a perda de informações.
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7.4 APLICAÇÃO
O teste psicológico MAPA pode ser aplicado tanto em gestores quanto nos 
colaboradores das áreas administrativas e técnicas. 

Para cargo de liderança com 
exposição ao risco.
Competências Avaliadas: 
Competências de Gestão, 
Competências para Atividade, 
Competências de Autogestão, 
Competências de Relacionamento 
Interpessoal e Competências 
Corporais e de Risco.

Gestor Forma A

Para cargos administrativos, 
financeiros, comerciais e atendimento 
ao público.
Competências Avaliadas: 
Competências para Atividade, 
Competências de Autogestão e 
Competências de Relacionamento 
Interpessoal.

Administrativo

Para cargos com funções 
operacionais ou técnicas com 
exposição ao risco.
Competências Avaliadas: 
Competências para Atividade, 
Competências de Autogestão, 
Competências de Relacionamento 
Interpessoal, e Competências 
Corporais e de Risco.

Técnico

Para cargo de liderança sem 
exposição ao risco.
Competências Avaliadas: 
Competências de Gestão, 
Competências para Atividade, 
Competências de Autogestão e 
Competências de Relacionamento 
Interpessoal.

Gestor Forma B
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8. CONCLUSÃO

Com o resultado do teste em mãos, a empresa pode definir as melhores 
estratégias de enfrentamento para diminuir o índice de acidentes de trabalho. 
Os projetos de segurança precisam fazer com que os colaboradores lidem com 
as adversidades e se protejam da exposição ao risco.

Por fim, acreditamos que, por meio de uma metodologia completa e de um 
diagnóstico organizacional profundo, podemos construir uma base de 
informações sólida para empresas entenderem seus colaboradores. E, assim, 
serem mais assertivas em seus processos de RH.

Solicite agora mesmo uma apresentação aqui!



www.mapaavaliacoes.com.br


