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Os programas tradicionais de segurança comportamental possuem o mesmo 
padrão: desenvolver os líderes para que estes conversem com seus liderados 
no ambiente de trabalho, fornecendo feedback e reforço positivo.  Boa parte 
dos programas ainda insiste em chamar estas visitas ao campo de auditorias 
comportamentais. Até hoje nunca se viu alguém gostar de ser auditado. 
Tampouco as pessoas gostam de serem abordadas. Abordagem, em passado 
recente, era coisa de polícia. Mas isso são assuntos para outras conversas. 

O problema principal desses projetos não é o nome nem como é chamada a 
aproximação a alguém trabalhando, logicamente. O nome influencia, mas não 
é o principal fator de sucesso ou fracasso. A grande questão é se a pessoa que 
esta sendo educada para conversar – normalmente o líder – vai corresponder 
às expectativas. A experiência mostra que apenas alguns líderes entendem o 
processo e o praticam como se deve, ajudando a desenvolver o 
comportamento seguro e confiável no campo, sobretudo a percepção sobre os 
riscos. A maioria dos líderes deixa de ir ao campo em pouco tempo e os que 
mantêm o hábito têm enorme dificuldade em praticar o método corretamente. 
Os resultados são previsíveis: abandono do programa. Os líderes não têm 
tempo para mais nada. As demandas administrativas tomaram todo o tempo 
dessas pessoas. Elas ganham das empresas um notebook e um celular de 
presente, e aí viram escravas do sistema. É pedir muito que elas ainda 
consigam tempo para circularem pelas áreas produtivas conversando com as 
pessoas que estejam ou não em situação de risco, para reforçar 
comportamentos bons e eliminar desvios. Tudo com grande paciência. 

A solução é o acesso direto aos operadores e operários, ou seja, à Força de 
Trabalho como se costuma dizer. São essas pessoas e não os líderes que 
precisam de ajuda com maior brevidade. É preciso atalhar. 



 

 

O que se espera dos líderes em um programa comportamental é o exemplo. O 
melhor ativador comportamental é o exemplo daquela pessoa que se confia e 
se respeita. Não precisa muito mais do que isso. Além disso, depende do nível 
de liderança. Se o líder for um gerente e se tiver habilidade e treinamento para 
dialogar no campo, ótimo. Já os supervisores representam um grupo distinto, 
pois são comandantes de equipes e precisam desenvolver a habilidade do 
diálogo comportamental, além de darem o exemplo. Mas é isso. Imaginem se 
os treinamentos forem feitos com aqueles que desejamos comportem-se 
adequadamente e tenham elevada percepção dos riscos.  

Como isso pode ser feito? No processo de integração, em primeiro lugar. O 
comportamento que se espera – uns cuidando dos outros, promovendo o 
diálogo espontâneo dentro das equipes, pode e deve ser explicado, treinado e 
absorvido durante a integração dos novatos. Em segundo lugar nos 
treinamentos institucionais e básicos. A grade de treinamento da Força de 
Trabalho pode incluir uma jornada de um dia, numa oficina especialmente 
desenhada para tratar de conceitos e método, teoria e prática.  

Faz sentido para você? Então o convidamos a entrar na conversa. 
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