
em

Por Roberto Roche



O que seria
“excelência “ no
desempenho da
segurança?
É simplesmente um vácuo no
qual não há acidentes? É um
sucesso a curto prazo?
Como vamos reconhecê-lo
quando o virmos? Como podemos
alcançá-lo se não entendemos o
que realmente é? 



“zero acidentes” ou qualquer melhora
na frequência de acidentes 
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Em primeiro lugar, é importante
perceber que “zero acidentes”
ou qualquer melhora na
frequência ou gravidade dos
acidentes é um indicador de
resultado. É um resultado e não
o processo que o produz.
Pode ser alcançado por meio de um
excelente desempenho, mas
também pode ser alcançado por
sorte e/ou variação normal na
ocorrência de acidentes.
Também pode ter sido feito
suprimindo relatórios através de
intimidação ou estímulos artificiais,
como bônus e programas de
incentivo.







Kpis de Processo
Indicadores de resultado são,
basicamente, métricas de
“prestação de contas”. Eles nos
dizem se estamos fazendo
melhor, pior, ou mais ou menos o
mesmo.
Eles não nos dizem como melhorar
e é esse o propósito dos indicadores
(Kpis) de processo.
Se temos uma estratégia que
envolve processo para produzir
resultados, podemos medir o quão
bem estamos trabalhando nossos
processos, então ver se eles estão
impactando os indicadores de
resultado.





A definição de excelência não
pode incluir inadvertidamente
resultados produzidos por
sorte e variação normal.
Organizações que possuem uma
gestão de segurança com excelência,
não buscam apenas chegar a zero,
mas sim, sabem exatamente como
duplicar e melhorar seu sucesso.



Roberto Roche

https://www.linkedin.com/in/robertoroche/
https://www.instagram.com/robertorroche/
https://www.facebook.com/gestordeqsmsrs


Se você julga que esse
conteúdo foi relevante,
ajude-nos a espalhar:

Compartilhe esse
ebook com um amigo
e colegas da área nos
grupos de
Profissionais de SST
no Whatsapp 

https://growp.app/i/7buE6


APERTE AQUI 
PARA ENTRAR NO GRUPO DE
CONTEÚDOS SST ONLINE

APERTE AQUI 
PARA ENTRAR  NA LISTA DE EMAIL
DE CONTEÚDO SST ONLINE
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS ONLINE

SST no eSocial, GRO & PGR, Ergonomia,
Aposentadoria Especial, PPP, LTCAT 
 Tibutação de SST, SAT, FAP GILRAT
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Nossa missão é produzir conteúdos e
cursos online para proporcionar a
construção do conhecimento em
Saúde e Segurança do Trabalho

www.sstonline.com.br

Conheça nossos conteúdos
e cursos no site:
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JUNTE-SE A NÓS NAS
REDES SOCIAIS
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