
CASE DE PREVENÇÃO DE RISCO
DE ACIDENTE EM SIDERÚRGICA



O CONTEXTO
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De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil ocupa a quarta 

posição no ranking mundial de acidentes de trabalho, ficando atrás apenas de países como China, 

Índia e Indonésia. 

Diante desses dados, as empresas do país e principalmente os profissionais de segurança e 

saúde ocupacional (SST) têm tomado para si uma responsabilidade ainda maior: a de manter a 

saúde e os aspectos emocionais de todo o time de colaboradores em dia. A meta é minimizar os 

riscos de ocorrências e impactos indesejados. Esse comprometimento se faz ainda mais relevante 

em decorrência da ambiência mundial pandêmica causada pelo novo coronavírus.

Hoje, como nunca, faz-se necessário entender como aspectos emocionais estão diretamente 

ligados à segurança dos colaboradores e por que a Avaliação Psicossocial se tornou

tão importante.



uma parceria de sucesso
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Diante desse cenário crítico empresas de todos os portes 

vêm investindo na capacitação de seus colaboradores e 

no acompanhamento desses por equipes de 

profissionais especializados na gestão de pessoas 

e de riscos.

A MAPA vem se destacando nesse mercado com seu 

teste de personalidade estruturado como uma bateria 

fatorial de avaliação da personalidade, por meio de 

uma Escala de Autorrelato.
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A amplitude de traços de personalidade avaliados por este 

teste possibilita resultados mais profundos e, por 

consequência, mais eficientes.

Diante dessa expertise, a MAPA em parceria com a 

ArcelorMittal um case de sucesso.

O projeto implementado em parceria com empresa do 

ramo de siderurgia teve por meta a análise e prevenção 

ao risco de acidente de trabalho.

Neste projeto foi aplicado o Teste de Personalidade 

MAPA, que é um teste psicológico aprovado pelo 

Conselho Federal de Psicologia no ano de 2011 e que 

se pauta pela teoria interacionista da personalidade.
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A metodologia se apoia na ideia da relevância de se considerar holisticamente a interação 

dinâmica existente entre organismo e meio ambiente, tendo em vista mapear e compreender o 

modo como aspectos objetivos e subjetivos atuam na determinação do desenvolvimento de um 

indivíduo e nas respostas que ele oferece ao ambiente que perfaz.

A partir desse princípio, notadamente, foi realizada análise criteriosa com ênfase no ciclo laboral do 

colaborador envolvendo o estudo das relações dele com o trabalho, com a liderança, com os 

liderados e com a cultura organizacional onde se encontra inserido.

Por intermédio desse exame obteve-se um diagnóstico preciso e assertivo apto a contribuir com a 

manutenção da segurança e prevenção a acidentes, oferecendo à empresa um panorama geral 

para a busca de estratégias de enfrentamento com vistas à auxiliar os colaboradores a lidar com as 

adversidades do trabalho e a se protegerem da exposição ao risco.

A meta foi a criação de uma cultura de segurança sólida, compatível com os índices almejados 

pela corporação de zero acidentes. 



05

O projeto desenvolvido entre MAPA e ArcelorMittal 

abriu outras frentes de atuação, indo além do 

recrutamento de equipe. O foco das ações do projeto 

em questão voltou-se ao atendimento de 192 

supervisores da empresa alocados em diversas regiões 

do país e que se encontram na linha de frente.

Em decorrência dessa realidade delineada, tendo-se 

como foco a constituição de uma cultura de prevenção 

ao acidente de trabalho, adotou-se como meta o 

delineamento de estratégias defensivas e preventivas. 
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Por essa razão, adotou-se como objetivo geral 

da ação/projeto a obtenção de um diagnóstico 

preciso e assertivo capaz de contribuir com a 

manutenção da segurança e prevenção a 

acidentes, além de estabelecer qual o perfil 

desejado para a execução, oferecendo a 

empresa um panorama geral, para a busca de 

estratégias de enfrentamento hábeis em auxiliar 

os colaboradores a lidar com as adversidades do 

trabalho e se proteger da exposição ao risco.

Para se atingir esse objetivo geral, 

estabeleceu-se como

objetivos específicos do projeto:

Manutenção da Segurança.

Prevenção de Acidentes.

Perfil desejado para execução.
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Amparados nesses objetivos e sobre o guarda-chuva 

determinado pelo objetivo geral, adotou-se como 

objetivos da entrega do projeto:

Entregar um panorama geral.

Oferecer acesso a estratégias de enfrentamento para 

auxiliar os colaboradores a lidar com as adversidades 

do trabalho e se proteger da exposição ao risco.

A partir dessa estruturação inicial definiu-se e 

aplicou-se a metodologia que delineou-se como a 

mais indicada à implementação do projeto.
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Neste projeto foi aplicado o Teste de Personalidade MAPA e realizada uma análise criteriosa com 

ênfase no ciclo laboral do colaborador envolvendo o estudo das relações: com o trabalho, com a 

liderança, liderados e com a cultura organizacional.

O teste MAPA tem 4 modalidades e neste caso foi utilizado a modalidade que consegue abranger a 

parte de gestão associada aos indicadores de risco, logo, apta a oferecer uma análise detalhada 

que aponta aspectos que evidenciam a suscetibilidade do colaborador se envolver em risco de 

acidente físico: seja por estar vulnerável emocionalmente, seja por apresentar comportamento de 

precipitação, de imprudência ou mesmo de negligência.

O teste MAPA foi capaz de mensurar todos esses aspectos oferecendo um perfil comportamental e 

os indicadores de saúde emocional do colaborador de modo a permitir uma atuação que tenha 

por meta a preservação do fator humano, principalmente tendo-se em mente a cultura 

organizacional apresentada pela siderúrgica, onde a média de supervisão ocupa o cargo há mais 

de 20 anos, realidade que demonstra a existência da baixa rotatividade de pessoal (turnover) como 

uma característica relevante a ser considerada.

A METODOLOGIA APLICADA
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Foi igualmente realizada uma visita técnica (etapa 

fundamental) com vistas ao exame e avaliação do 

contexto onde o colaborador encontra-se inserido. 

Porque entender esse contexto é necessário e 

fundamental para se compreender os resultados 

obtidos pelo teste MAPA, tendo-se em vista que a 

base teórica do teste, por ser interacionista, advoga 

que o meio ambiente experienciado pelo 

colaborador (não só o meio organizacional, mas 

inclusive aquele permeado pela história de vida e 

pelo meio familiar do profissional avaliado) impacta 

nos resultados aferidos.
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Nessa visita técnica se avaliou o real da tarefa, se examinou o 

que estava para além dos descritivos de um cargo e 

vivenciou-se o dia a dia do colaborador, a estrutura física 

onde ele atua. A visita técnica permitiu que o avaliador 

respirasse a realidade diária do colaborador. Permitiu sentir o 

que o colaborador faz: os equipamentos de proteção que 

utiliza, a temperatura dos ambientes que enfrenta 

diariamente, as relações em equipe da qual participa.

No caso da ArcelorMittal ainda teve a inclusão da 

diferenciação regional, fato que evidenciou como o 

contexto social influencia na entrega, no engajamento e no 

pertencimento do colaborador dentro da empresa. Ficou 

evidente a existência de unidades onde a empresa tem 

um alto valor afetivo para o trabalhador e o perfil é 

radicalmente diferente daqueles pertencentes às 

regionais localizadas em cidades maiores.
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Os primeiros apresentam uma referência familiar forte, 

mostrando ter orgulho em fazer parte da equipe, seja 

porque o avô, o pai trabalharam na empresa, seja porque 

desde criança cresceu com o desejo de também fazer 

parte dessa empresa. 

Os segundos, representados por aqueles colaboradores 

localizados em regiões com a existência de outras 

empresas de grande porte ao redor e que movimentam em 

igual medida a economia, apresentam um pertencimento 

diferente, com um termômetro afetivo bem menor, muito 

embora haja o entendimento e o orgulho de fazer 

parte da equipe.

Quando da visita técnica teve-se a oportunidade de 

observar o espaço físico, de conversar com diversos 

colaboradores e de aplicar uma análise clínica 

pontual à realidade do profissional e da atividade 

por ele desenvolvida.
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Nesse case de sucesso houve a oportunidade de se aplicar a metodologia hoje muito utilizada nas 

clínicas da atividade que é a de instrução ao sósia (ferramenta/entrevista de cunho não avaliativo 

que preconiza a importância de se analisar o trabalho por meio de uma “vivência de papéis" onde o 

pesquisador se torna aprendiz e o trabalhador se torna o instrutor). Ou seja, o avaliador se colocou 

num lugar de igualdade. Adotou-se como princípio a escuta ativa/sensível, de modo a poder 

delinear aquilo que não foi dito, aquilo que não foi expresso verbalmente. O intuito foi captar dados 

informacionais relevantes contidos nos gestos, nas demonstrações de afeto ou mesmo de desafeto 

contidos nas expressões do colaborador.

Dessa maneira se pode obter um entendimento ampliado da ambiência experienciada pelo 

colaborador com vistas ao alinhamento de competência que busca, por meio do cruzamento de 

informações, compreender onde no MAPA vai avaliar comportamentos, características, atributos e 

indicadores realmente fundamentais para a atividade em específico e sua execução.
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Essa etapa delineou-se como aquela voltada para a 

análise dos dados, abarcando os resultados 

obtidos para além daqueles apontados 

pelo MAPA. 

Ela buscou abranger o todo obtido 

durante o processo avaliativo global, 

desde a visita técnica até a inclusão de 

dados informacionais externos que 

pudessem colaborar com o 

resultado final.

O RESULTADO
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A partir disso foi estruturado um compilado geral onde se entregou para empresa um 

dossiê, no qual os relatos são preservados de acordo com o sigilo profissional geral. 

Os resultados entregues abarcaram:

Identificação do perfil dos profissionais susceptíveis ao acidente de trabalho.

Mapeamento do perfil por Unidades para ações regionalizadas.

Mensuração dos valores culturais e aderência ao valor de Segurança.

Devolutiva de consolidados estatísticos para tomada de decisões baseadas em dados.

Definição de estratégias de enfrentamento de acordo com as necessidades 

específicas do cenário da empresa.

Oferecimento do benefício ao colaborador avaliado de ter acesso a características de 

sua personalidade para autodesenvolvimento.
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Vale ressaltar que essa devolutiva ao colaborador delineia-se 

como um benefício aos avaliados porque é o momento em que 

ele tem acesso aos resultados do seu teste. É como se fosse um 

presente que a empresa concede à seu colaborador, porque é 

a entrega dos resultados obtidos na etapa desenvolvida pelos 

psicólogos da área técnica.

Nesta etapa existe a oportunidade de validar e contextualizar 

os resultados de modo que o colaborador reflita sobre essa 

primeira etapa do processo de autodesenvolvimento. 

A relevância dessa etapa se justifica também diante da 

realidade de muitos colaboradores, os quais, na maioria das 

vezes, não haviam tido oportunidade anterior de conhecer 

uma ferramenta de avaliação psicológica, de ter acesso à um 

profissional da psicologia e menos ainda de participar de um 

processo de avaliação psicológica capaz de apontar os 

motivos de ele ter determinadas atitudes em detrimento 

de outras.
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Os dados consolidados demonstram que essa 

oportunidade oferecida pela empresa ao 

colaborador, permite que ele, mesmo diante 

de dados impactados, se sinta grato pela 

vivência concedida, tendo-se em vista a 

compreensão ampliada que passa a ter de 

suas atitudes muitas das quais ele desconhece 

as causas fundantes, ou seja, o motivo gatilho 

de sua ação/reação.
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O ponto de partida para se entender a necessidade de um projeto voltado 

para a manutenção da segurança e prevenção ao acidente de trabalho dentro 

da siderúrgica pautou-se pela ideia primordial da empresa que é vender aço 

seguro e sustentável.

Dentro desse escopo, nada mais plausível que buscar levar para a vida dos 

colaboradores essa mesma proposição criando ambiência saudável de modo a 

permitir a felicidade dos profissionais e minimizar ao máximo a ocorrência de 

acidentes trágicos vinculados à atuação profissional.

O PONTO DE PARTIDA
DEFINIDO PELA
ARCELORMITTAL
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A parceria com a MAPA ampliou-se a partir dos bons resultados obtidos em relação 

ao projeto de recrutamento e seleção de novos colaboradores. Da boa experiência 

que se obteve com a seleção de profissionais altamente alinhados com a cultura 

organizacional, voltou-se para a realização de treinamento e desenvolvimento do 

pessoal efetivo da empresa.

O foco da ação voltou-se para o atendimento de supervisores, compreendendo o 

papel de liderança e influência que representam e sua capacidade de multiplicar a 

cultura organizacional de maneira orgânica. Isso porque é notório a influência 

absurda que exercem sobre o desempenho de seus liderados.

O trabalho realizado com a liderança da ArcelorMittal começou um pouco antes por 

meio do projeto Academia da supervisão, que consumiu três anos para concepção, 

desenvolvimento e implementação. O projeto busca desenvolver a liderança da 

empresa foi iniciado na unidade de João Monlevade. O projeto teve início sem que 

se soubesse ao certo os limites dessa ação e em que medida ela teria ou deveria ter 

contornos diferenciados (ou não) em cada regional (contexto cultural) da empresa.
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Perante a necessidade de se conhecer 

essa realidade regional e 

consequentemente a global da 

ArcelorMittal, de compreender a partir da 

percepção desses supervisores os 

limites e potencialidades das lideranças 

e da cultura organizacional por região 

onde a empresa atua, buscou-a a 

parceria com a MAPA no sentido de 

dar voz a esses indivíduos intentando 

captar novos caminhos e ações a 

serem desenvolvidos dentro da 

instituição por meio da remodelação 

do projeto Academia da supervisão.
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Nota-se que o cargo dos colaboradores analisados (os 

supervisores), ao mesmo tempo que existe uma 

hierarquia acima desses (no caso a dos gerentes), os 

supervisores atuam como liderança do público 

operacional, então eles tem um trabalho muito 

importante que é o de interligar a comunicação da 

diretoria e da gerência com o público executor da 

empresa, como os profissionais que estão envolvidos 

no dia a dia da operação empresarial, aqueles que 

estão à frente da operação.

Também por essa razão, buscou-se conhecer o perfil 

das lideranças e a partir daí criar estratégias de ação 

efetivas e realmente eficazes. Logo, o supervisor 

foi a mira desse trabalho desenvolvido 

pela MAPA e ArcelorMittal.
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Ao que se refere mais especificamente à avaliação psicossocial, pode-se dizer que ele 

foi muito além da mera avaliação do trabalhador. Ele atuou como uma fase inicial de um 

processo mais amplo de autoconhecimento vivenciado por cada colaborador, o que 

permitiu não apenas o desenvolvimento de novas competências profissionais, mas 

também emocionais, o que propicia maior equilíbrio e assertividade no atuar dentro e 

fora da empresa.

A parceria também deixou evidente a relevância dos processos de comunicação: saber 

como falar para o colaborador das devolutivas e deixar que ele mesmo valide o que 

considerar relevante. Evidenciou o quanto é importante o colaborador se sentir acolhido 

e não ser penalizado quando expor suas dificuldades e limitações.

Ainda mais porque, dentro de uma empresa onde o fluxo de entradas e saídas de 

funcionários (turnover) é relativamente baixo, o que realmente interessa é a compreensão 

dos limites e potencialidades dos colaboradores e o modo como a empresa atuará no 

sentido de capacitar e desenvolver esse indivíduos para a obtenção de gestos, atitudes 

e resultados cada vez mais condizentes com a filosofia, missão e valores da instituição.
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Como é sabido, hoje muitas empresas possuem setor 

responsável pela indicação à segurança, educação e 

medicina do trabalho, normalmente composto por 

engenheiros, médicos, enfermeiros e técnicos de 

segurança do trabalho, mas quase nunca existe 

neste mesmo setor a presença do psicólogo

do trabalho.

 Afinal, seria mesmo relevante a presença desse 

profissional nesse setor e principalmente sua 

participação nos processos de manutenção 

e prevenção ao acidente de trabalho?

O PAPEL DO 
RECURSOS HUMANOS
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Tem-se que no contexto da avaliação 

psicossocial o papel do Recursos Humanos na 

manutenção da segurança e na prevenção ao 

acidente de trabalho é crucial e vem se tornando 

cada vez mais imprescindível. Sua atuação vai 

desde a participação nos processos de seleção 

e recrutamento (fazer um bom processo seletivo), 

sendo capaz de avaliar e selecionar indivíduos 

que compartilhem da mesma cultura 

organizacional, até o delineamento 

de ações estratégicas.

Ao que tangencia às questões estratégicas, o 

trabalho do RH como business-partner é 

totalmente necessário, principalmente numa 

empresa do porte da ArcelorMittal. Isso porque a 

presença e a expertise desse profissional no 

corpo empresarial permite a entrada da instituição 

no mercado com altos níveis de performance.



24

O profissional de RH, nesse caso, deve possuir formação exemplar, sendo altamente 

qualificado e apto a operar como um verdadeiro parceiro do negócio ao alinhar 

práticas de gestão de pessoas, de gestão de conflitos ou mesmo de 

desenvolvimento de competências com vistas a potencializar os resultados da 

organização, a qual se mostra cada vez mais complexa, competitiva e trespassada 

diariamente por inúmeros desafios inéditos.

É ele também o profissional habilitado a lidar com legislações específicas, com o 

cumprimento de metas, com a aplicação de protocolos entre outras ações. 

Sendo ainda o responsável por criar alternativas para mitigação dos riscos iminentes, 

ao conectar um projeto (como a academia de desenvolvimento) com uma leitura de 

cenário muito bem feita, buscando um objetivo muito preciso. 

Atuar em parceria com um business-partner é ir além da oferta de treinamento. É 

implementar ações capazes de mudar os parâmetros de qualidade da supervisão de 

qualquer empresa 



www.mapaavaliações.com.br
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O objetivo não foi identificar um colaborador como apto 

ou inapto. Mas sim saber como, quando e onde atuar e 

assim traçar um perfil apropriado ao cargo e a partir 

desse ponto poder ofertar treinamentos 

que promovam características mais 

aderentes à cultura organizacional. 

Esse trabalho refinou o próprio viés de 

seleção e recrutamento, tendo-se em 

vista esse perfil delineado.

AÇÕES ESTABELECIDAS 
APÓS A OBTENÇÃO DOS 
RESULTADOS CONSOLIDADOS
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oi intensificado o trabalho de mentoria interna, 

quando um supervisor sênior acompanha outros 

supervisores em formação. 

A meta é a troca de experiência e o refinamento 

de expertises, deixando que a cultura 

organizacional ecoe organicamente por todos os 

colaboradores da instituição fortalecendo um 

conjunto de padrões de comportamento, crenças, 

conhecimentos e costumes sólidos capazes de 

também prevenir e mitigar riscos de acidentes 

de trabalho.

Outra ação decorrente do trabalho desenvolvido 

pela MAPA na ArcelorMittal é a preocupação em 

subir o nível da formação da supervisão.
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Aspectos emocionais é um dos fatores que sempre influenciou diretamente na 

qualidade de vida do colaborador, mas neste momento isso tem sido 

mais evidente. 

Notadamente compreende-se que o papel desempenhado pela Avaliação 

Psicossocial na Segurança do Trabalho após o trabalho inicialmente realizado e 

mesmo em contexto pós-pandêmico seguirá extremamente relevante.

Nunca antes foi tão importante mapear o perfil psicológico dos trabalhadores, 

principalmente aqueles expostos ao risco, com vistas à implantação de 

mecanismos capazes de prevenir e mitigar acidentes preservando o bem-estar e 

principalmente a vida plena dos indivíduos.

A RELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO
PSICOSSOCIAL PÓS-PANDEMIA
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Logo, é evidente o papel desempenhado 

pela Avaliação Psicossocial no sentido de 

detectar antecipadamente problemas e 

permitir que a empresa se antecipe 

oferecendo suporte psicológico 

adequado para controlá-los.



www.mapaavaliacoes.com.br 


