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Norminha 637, 19/08/2021 
   O Dia Nacional da Construção 

Social (DNCS) deste ano está 

marcado para o dia 21 de agos-

to, a partir das 14 horas. O even-

to é uma homenagem a todos os 

trabalhadores e trabalhadoras da 

indústria da construção e do 

mercado imobiliário. A edição 

de 2021 será realizada de modo 

virtual em uma plataforma inte-

rativa. O encontro também será 

transmitido via YouTube e con-

tará com sorteios de prêmios 

para os participantes. 

     Com a iniciativa, a Comissão 

de Responsabilidade Social da 

Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CRS/CBIC) tem 

o objetivo de prestigiar todos os  

Dia Nacional da Construção Social será dia 21 de agosto 

 
A edição de 2021 será realizada de modo virtual em uma 

plataforma interativa. O encontro também será transmitido via 
YouTube e contará com sorteios de prêmios para os 

participantes e show ao vivo com Michel Teló 

 

Normas 
Regulamentadoras 

19 e 30 são 
aprovadas na 

CTPP 
Na página 12 dessa edição. 

Norminha 637, 19/08/2021 
  Todo dia 18 de Agosto é come-

morado o Dia Nacional do Cam-

po Limpo que é um programa 

brasileiro de logística reversa de 

embalagens vazias de defensi-

vos agrícolas que abrange todas 

as regiões do país e tem como 

base o conceito de responsabili-

dade compartilhada. A data inte-

gra o Calendário Nacional desde 

2008 com o objetivo de reco-

nhecer a participação dos dife-

rentes Elos da Cadeia (Agricul-

tores, Revendas, Cooperativas, 

Indústria Fabricante e Poder Pú-

blico). 

     Com isso a ADIAESP (Asso-

ciação dos Distribuidores de In- 

sumos Agrícolas do Estado de 

São Paulo)  em parceria com o 

INPEV (Instituto Nacional Pro-

cessamento de Embalagens Va-

zias), escolheram alguns Agri-

cultores/Empresas para entregar 

um Certificado de Homenagem 

como representantes de todos 

os  Agricultores  Brasileiros  por 

 

contribuir para o Sucesso do 

Sistema Campo Limpo e por se-

rem modelos no quesito Devo-

lução Correta de Embalagens 

Vazias de Defensivos Agrícolas 

seguindo as leis que regulamen-

tam o setor. 

    O Sistema Campo Limpo vem 

sendo ampliado e atualmente 

assegura  a destinação  Ambien- 

talmente Correta de cerca de 

94% das embalagens Plásticas 

primárias, colocando o Brasil 

como referência mundial. Atual-

mente já foram retirados do 

meio Ambiente aproximada-

mente 628.000 toneladas de 

Embalagens de Defensivos Agrí-

colas desde seu início em 2002.  

     A certificação é dada aos pro-

dutores/empresas que são mais 

preocupados em fazer tudo cor-

reto, que estão sempre acompa-

nhando a importância do traba-

lho em realizar a destinação cor-

reta. 

     Destacamos um desses pro-

dutores escolhidos: Luiz Carlos  

trabalhadores do setor, que, du-

rante toda a pandemia, não he-

sitaram em cumprir com suas 

responsabilidades e mantiveram 

o setor ativo, garantindo a conti-

nuidade do trabalho das empre-

sas e a preservação dos empre-

gos. Essa edição de será como 

um enorme “muito obrigado” 

aos colaboradores da área. 

     “A CBIC fortalecerá assim 

sua atuação no campo da res-

ponsabilidade social, mantendo 

a valorização do trabalhador da 

construção entre suas ações es-

tratégicas. Dar cidadania a esse 

profissional é uma forma de re-

conhecer sua importância e re-

tribuir o bem-estar que sua ativi-

dade entrega ao país”, afirmou a  
 

      

Curta SINDALCO no 
instagram e aproveite 

caixinha aberta de 
perguntas para o nosso 
departamento jurídico.  

https://www.instagram.com/
sindalcoaracatuba/  

 

Inscrições Whats 18 99765-2705 

presidente da CRS/CBIC, Ana 

Cláudia Gomes. 
     INSCRIÇÕES: 

https://cbiconline.sistemabos
s.com.br/login 
 

Norminha 637, 19/08/2021 
  A próxima edição do webinário 

da ANAMT Virtual será realizada 

no dia 24 de agosto, às 20h, e 

vai abordar o tema "Voz e tra-

balho". 

     A palestrante convidada será 

a Dra. Simone Assalie, que é Vi-

ce-Presidente ANAMT da Re-

gião Sudeste, Otorrinolaringolo- 

     Podemos ajuda-los a cadas-

trar seus trabalhadores. Envie os 

dados para: 

     cbic@agenciasisters.com.br 

N 

gista e Médica Fiscal do CRE 

MERJ. A apresentação será feita 

pelo Diretor Científico da ANA 

MT, Dr. Francisco Cortes Fer-

nandes. 

     A edição também contará 

com o sorteio de livros. Para 

participar, o Associado deve se 

inscrever pelo formulário Inscri-

ção  para o  Sorteio dos  Livros, 

que consta na página do evento, 

na plataforma ANAMT Virtual. 

Para ser contemplado, o ganha-

dor deve estar participando ao 

vivo do webinário no momento 

do sorteio. 

     Para participar acesse: 

     https://anamt.virtual.org.br/ 

N 
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Nesta edição: 13 páginas 

Dia Nacional do Campo Limpo foi comemorado 
Dalben, Proprietário da empresa 

Agrícola Rio Claro/SP. 

    ADIAESP possui cerca de 200 

revendas associadas compac-

tando e dando a destinação cor-

reta de embalagens e resíduos 

de Defensivos agrícolas de acor-

do com as leis que regulamen-

tam o setor. 

 

Luiz Carlos Dalben (de barba) 

comemora homenagem 

N 
 

 

 

POSSE DA CIPA: A Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP), criou a CIPA - Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, através de Projeto de Resolução de autoria do Vereador Pedro Roberto 

Gomes, atual Presidente da Casa Legislativa e ativista na causa da SST. Este projeto se transformou na 

Resolução nº 1262 de 16 de julho de 2021, transformando o Legislativo Riopretense no primeiro municí-

pio paulista e talvez do país a dispor desta entidade prevencionista. 

     Esta CIPA, diferentemente das previstas pela NR-5 da Portaria 3214/78, estabelece a Presidência ao 

Servidor Eleito e a Vice-presidência sendo indicação da Mesa Diretora. 

     Ocorreu o processo de inscrições, votação e curso de formação prevencionista nos dias 05 e 06 de a-

gosto, com excelente aproveitamento. N 

Webinário Anamt virtual “Voz e trabalho” 

Curso Instrutor NR35 confirmado para 25 a 28 de agosto em Araçatuba/SP 
Temos vagas. Curso presencial atendendo todo o protocolo de combate ao COVID-19 – Whats 18 99765-2705 

 

“Quinta com Norminha” 
estreia hoje, 19 de agosto de 
2021 a partir das 12 horas 
(Horário de Brasília) com 

Dr. Navarro 
Instagram: 

@norminha_revista 

http://www.norminha.net.br/
http://www.radios.com.br/play/11332
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.instagram.com/sindalcoaracatuba/
https://www.instagram.com/sindalcoaracatuba/
https://cbiconline.sistemaboss.com.br/login
https://cbiconline.sistemaboss.com.br/login
https://anamt.virtual.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
http://www.norminha.net.br
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/oit-no-brasil/lang--pt/index.htm
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br
http://www.abnt.org.br/cb-32
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
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Norminha 636, 19/08/2021 
      Pouco mais de 15 anos após 

sua primeira versão, a Norma 

Regulamentadora 31 foi atuali-

zada, prevendo agora o Pro-

grama de Gerenciamento de Ris-

cos no Trabalho Rural (PGRTR). 

     Aproveite enquanto a NR não 

entra em vigor para saber mais 

sobre o PGRTR. É do empre-

gador rural ou equiparado, por 

exemplo, a responsabilidade de 

elaborar, implementar e custear 

o PGRTR, por estabelecimento 

rural. 

     O PGRTR além de suas espe-

cificidades deve contemplar ris-

cos químicos, físicos, biológi-

cos, de acidentes e os aspectos 

ergonômicos. Atenção! 

     O PGRTR deve ser revisto a 

cada três anos, ou quando ocor-

rerem inovações e modificações 

nas tecnologias, ambientes, 

processos, condições, procedi-

mentos e organização do traba-

lho, ou quando identificadas 

inadequações ou insuficiência 

na avaliação dos perigos e na a-

doção das medidas de preven-

ção. 

     “A Norma Regulamentadora 

31, conhecida como NR 31, rege 

sobre segurança e saúde no tra-

balho agropecuário e tem deter-

minações importantes, como, 

por exemplo, o fato de o empre-

gador rural “garantir adequadas 

condições de trabalho, higiene e 

conforto, definidas nesta Norma 

Regulamentadora, para todos os 

trabalhadores, conforme as es-

pecificidades de cada atividade”. 

     Outras questões também são 

destacadas  como  obrigações 

 

 

 

 

      

dos contratantes, entre elas “re-

alizar avaliações dos riscos para 

a segurança e saúde dos traba-

lhadores e, com base nos re-

sultados, adotar medidas de 

prevenção e proteção para ga-

rantir que todas as atividades, 

lugares de trabalho, máquinas, 

equipamentos, ferramentas e 

processos produtivos sejam se-

guros e em conformidade com 

as normas de segurança e saú-

de” e “promover melhorias nos 

ambientes e nas condições de 

trabalho, de forma a preservar o 

nível de segurança e saúde dos 

trabalhadores”. 

     Mas, como cumprir essas e 

outras exigências da NR 31? 

     Professor Azevedo, executivo 

líder da Azevedo Serviços e Sis-

temas, empresa fundada em 

2010 e especializada em consul-

toria e programa de gerencia-

mento de riscos no trabalho ru-

ral, compartilha a seguir cinco 

pontos importantes: 

 

    Ponto 01: diagnóstico da pro-

priedade 

    Faça uma análise criteriosa 

sobre a sua propriedade e de 

todos os recursos oferecidos 

aos seus trabalhadores. Foque 

nos quesitos de saúde e segu-

rança, tanto dos trabalhadores 

diretos, quanto dos terceiriza-

dos. 

    Ponto 02: riscos de acidentes 

    Mapeie os riscos de acidentes 

com máquinas, implementos e 

ferramentas agrícolas, além de 

riscos relacionados aos produ-

tos químicos, tanto no manu-

seio, quanto na aplicação. Aten-

te-se também aos equipamentos 

de proteção e aos descartes das 

embalagens. 

     Ponto 03: risco de lesões 

     Observe, diariamente, os ris-

cos de lesões ou doenças rela-

cionadas a postura do trabalha-

dor, tais como exposição ao ca-

lor, pressão psicossocial e ergo-

nomia, entre outros. 

nova.     

     Outro fator que deve pesar na 

redução de fornecedores do pro-

duto, segundo Casanova, é a fal-

ta de certificação. “Principal-

mente a KN95, que é importada 

da China e não tem o Certificado 

de Aprovação, necessário para 

que seja utilizada no setor da 

saúde e só é comercializada a-

gora porque não houve fiscali-

zação”. 

 

     De acordo com a Folha, nos 

últimos meses, com oferta e de-

manda equilibradas, o preço das 

máscaras tem se estabilizado em 

um patamar mais baixo, confor-

me informação da Animaseg. A 

indústria tem vendido a unidade 

entre R$ 2 e R$ 5, ante a faixa de 

R$ 5 a R$ 9 praticada em deter-

minados períodos do ano pas-

sado. Antes da Covid, o produto 

saía com valor entre R$ 1,50 e 

R$ 4, considerado baixo pelas 

empresas. 

N 

Revista CIPA 

Animaseg vê mudança no mercado 
de máscaras de proteção PFF2 com a 
diminuição do contágio da Covid-19 

 

05 pontos que ajudam sua propriedade a cumprir as exigências da NR 31 

 

Norminha 637, 19/08/2021 
   Desde o início da pandemia, o 

número de empresas que fa-

bricam e comercializam másca-

ras de proteção facial (máscaras 

PFF2) aumentou 275%, saltan-

do de 28 em fevereiro de 2020 

para 77 em julho deste ano. Mas 

com a mudança na curva de 

contaminação da Covid-19 o se-

tor já vislumbra novas mudan-

ças, conforme matéria publicada 

pela Folha de São Paulo. 

     A expectativa é de que a de-

manda por máscaras caia, o que 

para o diretor-executivo da Ani-

maseg – Associação Nacional 

da Indústria de Material de Se-

gurança e Proteção ao Trabalho, 

Raul Casanova, significa que 

empresas de outros ramos que 

aproveitaram as facilidades ofe-

recidas para atender principal-

mente o setor da saúde durante 

a crise sanitária deixem o mer-

cado. 

     Hoje a Animaseg calcula que 

sejam fabricadas entre 40 e 45 

milhões de unidades da PFF2 

por mês no país. Além disso, 

outras 50 milhões são importa-

das mensalmente para atender a 

enorme demanda provocada pe-

la Covid-19. “Em período nor-

mal não há mercado para todas 

essas  máscaras”,  analisa Casa- 

 

 

     Ponto 04: risco biológico 

     O risco biológico é derivado 

do saneamento básico e deve 

estar na lista de observações do 

contratante. O mínimo de higie-

ne e áreas de convivência para 

almoço e café, por exemplo, são 

essenciais. 

     Ponto 05: software e capaci-

tação da equipe 

     Invista em um software de 

segurança do trabalho para ma-

pear todos esses riscos (aciden-

tes, lesões e biológicos) descri-

tos acima. Mas, também capa-

cite a sua equipe, com a reali-

zação de importantes treinamen-

tos que vão ajudar a evitar mul-

tas, ou notificações. 

N 

 

Fonte: Assessoria de imprensa 

Programa de Gerenciamento de 

Riscos no Trabalho Rural 

(PGRTR) 

 

Maissoja 

Ergonomista irá 
representar 
Brasil em 

Congresso no 
México 

Norminha 637, 19/08/2021 
   AISOHMEX do México confir-

mou a participação do ergono-

mista brasileiro Dr. Carlos Mau-

rício Duque dos Santos no Con-

gresso Internacional de SEGU-

RANÇA DO TRABALHO em no-

vembro de 2021, para ministrar 

a palestra "A Ergonomia Brasi-

leira e sua Contribuição para a 

Qualidade de Vida no Trabalho". 

     “É com muito orgulho e sa-

tisfação que recebo o honroso 

convite de representar a Ergono-

mia Brasileira no MÉXICO. Gra-

to ao colega Engenheiro Preven-

cionista e de Segurança do Tra-

balho Victoriano Terrazas, presi-

dente da AISOHMEX Internacio-

nal”, disse Dr. Maurício ao con-

firmar sua presença no evento 

internacional. 

Mais informações sobre o Con-

gresso, clique aqui. 
N 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://revistacipa.com.br/animaseg-ve-mudanca-no-mercado-de-mascaras-de-protecao-pff2-com-a-diminuicao-do-contagio-da-covid-19/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://maissoja.com.br/05-pontos-que-ajudam-sua-propriedade-a-cumprir-as-exigencias-da-nr-31/
https://aisohmex.net/xlviii-congreso-nacional-e-internacional-de-seguridad/
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Após ofício da 
ANAMT, 

trecho sobre 
telemedicina 
é retirado de 

Medida 
Provisória 

 

Norminha 637, 19/08/2021 
     A ANAMT apresentou funda-

mentação sobre a importância 

do exame médico ocupacional 

feito presencialmente, com o a-

poio do deputado Hiran Gonçal-

ves. A explanação sensibilizou o 

deputado Christino Áureo sobre 

os impactos negativos dos exa-

mes feitos por telemedicina para 

a saúde dos trabalhadores e o 

motivou a retirar o trecho sobre 

Telemedicina e Exame Médico 

Ocupacional da Medida Provi-

sória nº 1.045/2021. 

     No dia 04/08, a presidente da 

ANAMT, Dra. Rosylane Rocha, 

esteve na Câmara dos Deputa-

dos em audiência com os parla-

mentares Hiran Gonçalves e 

Christino Áureo e apresentou 

manifestação contrária ao uso 

da telemedicina nesse caso, 

propondo texto substitutivo de 

interesse da saúde do trabalha-

dor. Na ocasião, ela destacou 

que os exames ocupacionais o-

portunizam ao trabalhador a úni-

ca ou mais rápida assistência à 

saúde em nível de atenção pri-

mária. 

     O ofício da ANAMT sobre o 

tema está disponível aqui. O pa-

recer do deputado Christino Áu-

reo pode ser acessado aqui. N 
Divulgue seu 

produto e serviço na 
Norminha 

Whats 18 99765-2705 

Quatro dicas para pés mais saudáveis 

Acidentes na construção 
Norminha 637, 19/08/2021 
*Luis Augusto de Bruin 

Amou daquela vez como se 

fosse a última / Beijou sua 

mulher como se fosse a última / 

E cada filho seu como se fosse 

o único / E atravessou a rua 

com seu passo tímido 
 

Subiu a construção como se 

fosse máquina / Ergueu no 

patamar quatro paredes sólidas 

/ Tijolo com tijolo num desenho 

mágico / Seus olhos 

embotados de cimento e 

lágrima 
 

Sentou para descansar como se 

fosse sábado / Comeu feijão 

com arroz como se fosse um 

príncipe / Bebeu e soluçou 

como se fosse um náufrago / 

Dançou e gargalhou como se 

ouvisse música 
 

E tropeçou no céu como se 

fosse um bêbado / E flutuou no 

ar como se fosse um pássaro / 

E se acabou no chão feito um 

pacote flácido / Agonizou no 

meio do passeio público / 

Morreu na contramão 

atrapalhando o tráfego. 
 

            Essa música composta e 

cantada pela primeira vez em 

1971 por Chico Buarque de Ho-

landa poderia servir como epitá-

fio aos milhares de trabalhado-

res brasileiros que já perderam a 

vida, vitimiados pelos acidentes 

do trabalho na construção civil 

em nosso país. Infelizmente, es-

se setor de atividade ainda está 

entre os líderes de infortúnios 

laborais, cuja principal conse-

quência são as mortes, visto que 

grande parte das ocorrências re-

gistradas são de quedas de ní-

vel. Isso sem contar os constan-

tes óbitos por desabamentos, 

soterramentos e choques elétri-

cos. 

     HISTÓRICO 

     Os piores anos em que os a-

cidentes de  trabalho na  área de  

 

construção civil foram conside-

rados como absolutamente cor-

riqueiros, foram aqueles ante-

riores à edição das Normas Re-

gulamentadoras e, 1973. Na é-

poca do chamado “milagre eco-

nômico”, com as grandes obras 

sendo realizadas no Brasil, hou-

ve um verdadeiro morticínio en-

tre os operários. Alguns têm re-

gistro especial, como o soterra-

mento de trabalhadores no mo-

mento da concretagem de um 

dos pilares da sustentação da 

Ponte Rio/Niterói; ou aquele 

contado pelo meu falecido pai, 

na construção da barragem de 

Itaipu, quando um trator daque-

les enormes, cujo operador ti-

nha uma visão periférica limita-

da, passou por cima de uma 

Kombi com nove operários den-

tro. Pessoalmente visitei, em vá-

rias oportunidades, edifícios em 

construção e pude ver, naquela 

época, que o “calçado” mais u-

sado eram as “sandálias de de-

do”. Tanto é verdade, que a do-

ença ocupacional que mais 

grassava naqueles anos era o 

tétano, provocado pela perfura-

ção dos pés com os pregos das 

obras. 

     Felizmente muita coisa mu-

dou. A edição das Normas Re-

gulamentadoras, especialmente 

a NR 18, trouxe um outro en-

foque para a prevenção de aci-

dentes na construção, especial- 

 

Muitas vidas foram perdidas nos canteiros de obras 
brasileiros ao longo dos anos 

rou algumas dicas para o cui-

dado diário com os pés: 

     - Hidrate seus pés: os pés 

ressecados podem levar a ra-

chaduras, o que permite que 

bactérias entrem em nossos cor-

pos. Use um creme de sua pre-

ferência diariamente; 

     - Utilize sapatos confortá-

veis: escolher peças que sejam 

confortáveis é fundamental, es-

pecialmente quando se passa o 

dia todo com o calçado. Tam-

bém é importante escolher o cal-

çado ideal para cada atividade 

de seu dia, como trabalho ou 

prática de algum esporte; 

     - Higienize e seque bem entre 

os dedos: a umidade nessas á-

reas pode levar ao surgimento 

de  micoses. Faça  uma higiene 

mente com a entrada em vigor 

do PCMAT (Programa de Con-

dições e Meio Ambiente no Tra-

balho da Construção Civil) que, 

em breve, deve ser substituído 

pelo PGR (Programa de Geren-

ciamento de Riscos). Apesar 

disso, a situação ainda é muito 

preocupante o setor. Se a média 

nacional de mortes por aciden-

tes do trabalho por grupo de 100 

mil trabalhadores é de 8,00, na 

construção civil esse número é 

de 11,76 por 100 mil, quase 

40% a mais. A sociedade, espe-

cialmente a comunidade preven-

cionista ligada à construção, de-

ve continuar trabalhando sem 

medir esforços, afinal como 

canta Chico Buarque, ninguém 

merece “agonizar no meio do 

passeio público e morrer na 

contra-mão atrapalhando o trá-

fego”. N 

 

Luis Augusto de Bruin – 

Especialista em Direito Trabalhista e 

Previdenciário, professor em cursos 

de formação de Técnico de 

Segurança do Trabalho e consultor 

de empresas 

luisbruin@terra.com.br 

Instagram: @bruinseg 

 

Norminha 637, 19/08/2021 
Pix é uma ferramenta criada para 

facilitar transações bancárias, as 

quais ocorrem por meio de pla-

taforma desenvolvida para 

transformar transferências sem 

o custo de um Ted, se desejar 

saber a respeito da segurança no 

uso leia o artigo: Pix e seguran-

ça dos dados. 

     Existem questionamentos de 

muitos empregadores e funcio-

nários quanto ao uso do PIX pa-

ra pagamento de salário e boni-

ficações, com o intuito de cele-

ridade e redução de encargos 

para a empresa. 

     Todavia a adoção de tal ferra-

menta para pagamento de salá-

rio não é recomendada, pois é 

geradora de riscos para a sua 

empresa e irei apronfudar a te-

mática para melhor elucidação. 

     Conta salário 

     O empregador deve-se aten-

tar que o Pix não efetua paga-

mentos por conta salário, sendo 

certo que o mesmo não pode e-

xigir que seu funcionário efetue 

abertura de conta que não seja 

classificada como conta salário, 

pois as demais modalidades 

possuem encargos ao trabalha-

dor e o mesmo deve se atentar 

as disposições legais nesse 

sentido. 

     Desse modo, é o primeiro 

empecilho para que a sua em-

presa não efetue o pagamento 

por PIX. 

     Laura, meu funcionário já 

possui conta corrente, por sua 

própria escolha e solicitou o pa-

gamento via PIX, eu posso efe-

tuar? 

     Particularmente não reco-

mendo, pois o PIX ainda é uma 

novidade no cenário nacional e 

não existem jurisprudências 

(decisões judiciais) nesse senti-

do, que possam reforçar tal de-

cisão. 

     O BACEN efetuou pronuncia-

mento que o PIX passará a efe-

tuar transferências para conta sa 

 

Docente do Senac Araçatuba 
preparou um guia de 

cuidados com os pés para 
obter sua saúde e de todo o 

corpo 
Norminha 637, 19/08/2021 
Pode parecer trivial, mas nossos 

pés exigem cuidados constan-

tes. Eles são a base de susten-

tação do nosso corpo durante 

todo o dia e estão, muitas vezes, 

apertados em sapatos fechados. 

E por contarem com muitas ter-

minações nervosas que se co-

nectam com diferentes partes do 

nosso organismo, eles refletem 

a saúde de nosso corpo. 

 

lário, significa que existe um 

novo cenário para que as em-

presas possam operar e com 

fundamentação nesse sentido. 

     Caso persista no interesse 

em efetuar o pagamento de salá-

rio via PIX, assumindo even-

tuais riscos por se tratar de uma 

decisão empresarial, visando a 

redução de riscos, é importante 

se atentar aos seguintes pontos: 

     - A transferência não poderá 

gerar prejuízos, descontos ou 

qualquer outra forma de dano ao 

empregado; 

     - O empregado deve consen-

tir com a transferência via PIX, 

não poderá ser imposto e tam-

pouco exigido que o empregado 

crie um PIX para o recebimento 

de seu salário; 

     - Deve ser realizado uma for-

ma de “Termo de aceite” do em-

pregado para uso do Pix com a 

finalidade específica de uso de 

PIX como forma oficial de pa-

gamento de verbas salariais, 

neste documento deve constar a 

chave específica para o recebi-

mento. Esse documento deve 

ser elaborado por um advogado, 

o qual irá analisar os requisitos 

legais para sua aplicação e aná-

lise do caso. 

     Conforme exposto, no atual 

momento não recomendo, tendo 

em vista casos de fraudes e va-

zamentos de dados, erros no en-

vio do PIX (demandam que ter-

ceiro estorno valor ou busca de 

auxílio junto a Instituição Finan-

ceira para tal solução) bem co-

mo por não possuirmos um po-

sicionamento das esferas traba-

lhistas neste sentido, mas caso 

a decisão caminhe nesse senti-

do busque auxílio jurídico e a-

tentem-se as recomendações 

expostas. 

     Certo é, que muito em breve 

haverá um posicionamento no 

aspecto legal nesse sentido e 

creio ser ainda em 2021. N 

Laura Abbott Albertacci 

Instagram: @lauraalbertacci 

 

 

completa e com atenção; 

     - Evite tirar as cutículas: essa 

é uma forma eficaz de prevenir o 

surgimento de doenças un-

gueais (nas unhas) que podem ir 

de uma simples micose a pro-

blemas mais sérios, como doen-

ças pulmonares que causam a 

síndrome da unha amarela. 

     Técnico em Podologia 

     As áreas envolvendo os cui-

dados com a saúde e o bem-es-

tar estão em alta, com cresci-

mento da demanda por profis-

sionais qualificados.  

     O Senac Araçatuba está com 

uma campanha promocional 

com mensalidades fixas de R$ 

99 para todos os cursos técni-

cos. Para saber mais acesse o 

Portal Senac: 

https://www.sp.senac.br/senac-

aracatuba. 

N 

    “O pé segura toda a nossa es-

trutura corporal, por isso, ao 

cuidarmos melhor deles impac-

tamos de forma significativa a 

nossa qualidade de vida, poden-

do até prevenir doenças. Além, 

claro, de eles serem responsá-

veis pela nossa mobilidade”, a-

firma Fabiana Arruda, docente 

da área de saúde e bem-estar do 

Senac Araçatuba. 

     Cãibras, suor e até a tempe-

ratura dos nossos pés são ques-

tões que merecem atenção e que 

podem servir de indicativos de 

que o corpo está enviando sinais 

de que não está bem. Por isso, é 

muito importante manter um 

cuidado constante com nossos 

pés. 

  Pensando nisso, Fabiana sepa- 

Posso pagar o salário do funcionário 
com PIX? 

http://www.norminha.net.br/
https://www.anamt.org.br/portal/2021/08/04/mp-no-1-045-2021-anamt-se-reune-com-deputados-para-discutir-texto-do-projeto/
https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/08/Ofi%CC%81cio-028.-2021-ANAMT-Dep-Christino-Aureo-1.pdf
https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/08/Tramitacao-MPV-1045-2021.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
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Norminha 637, 19/08/2021 
    A BRF facilita cada vez mais a 

vida de seus públicos interno e 

externo com o uso de chatbots, 

divulgou a companhia na sema-

na passada. Os assistentes vir-

tuais usam inteligência artificial 

para interagir com pessoas, tirar 

dúvidas, receber pedidos, dar o-

rientações de saúde e até impri-

mir documentos. 

     A primeira atendente virtual 

da companhia, Flor, criada em 

2017 para a área de Recursos 

Humanos, interage via voz e tex-

to com colaboradores e faz, em 

média, 100 mil atendimentos 

mensais, para receber e prestar 

informações, encaminhar e im-

primir holerites, 24 horas por 

dia, sete dias por semana. 

     Neste momento que exige 

mais cuidados com a saúde, 

Flor também se destaca, com o 

procedimento de check-in dos 

colaboradores, via celular, para 

garantir medidas sanitárias e de 

segurança, com assistência e o-

rientação. 

     Para ampliar o Relaciona-

mento com Clientes da Sadia, a 

companhia criou a Sophia em 

dezembro de 2020. Em maio 

deste  ano, ela  passou a  atender  

Colaboradores e clientes têm 
pronto-atendimento com chatbots 

inteligentes da BRF 

 

outras marcas, como Perdigão, 

Qualy, Kidelli, Deline, Claybom 

e Balance, otimizando o tempo 

dos usuários com respostas rá-

pidas e de qualidade. Sophia já 

fez mais de 10 mil interações via 

WhatsApp e Fale Conosco, a-

prendendo cada vez mais sobre 

os fluxos de atendimento aplica-

dos nos canais digitais de cada 

uma das marcas. 

     “O uso da inteligência artifi-

cial vem crescendo continua-

mente e os atendentes virtuais 

são um exemplo bem claro de 

como a tecnologia pode simpli-

ficar a vida das pessoas”, disse 

o diretor de Tecnologia da BRF, 

Antonio Cesco, em nota. “Eles 

trazem agilidade aos processos, 

facilitam a interação e o dia a dia 

de nossos clientes e colabora-

dores, um dos propósitos da 

transformação digital da BRF.” 

N Carnetec 

Como a análise de árvore de falha pode diminuir riscos de acidentes 
Norminha 637, 19/08/2021 
No dia a dia de um Profissional 

de SST, evitar riscos de trabalho 

ou analisar causas de acidentes 

pode ser um verdadeiro desafio 

se feito de forma manual e de 

forma isolada, ou seja, sem en-

tender toda a complexidade do 

ocorrido. 

     Muitos dos incidentes/aci-

dentes que acontecem podem 

estar ligados a situações que 

muitas vezes são ignorados por 

não estarem “conectados direta-

mente” com o ocorrido como: 

falta de controle gerencial, con-

troles administrativos, erros de 

manutenção e outros. 

     Para evitar que isso aconte-

ça, existe uma metodologia cha-

mada de análise de árvore de fa-

lhas que irá ajudar você Profis-

sional de SST e a sua empresa a 

enxergar todos os fatos que po-

dem estar relacionados a falha 

na segurança do segurança. 

     Confira como funciona. 

     O que é uma análise de árvo-

re de falha? 

     Desenvolvida em 1960, a a-

nálise de árvore de folhas ou 

árvore de causa como é também 

é conhecida, é um dos princi-

pais métodos de análise de se-

gurança. Seu principal objetivo 

é investigar acidentes de traba-

lho e analisar todos os fatores 

relacionados às falhas através 

de um diagrama. 

     Essa importante ferramenta 

de gerenciamento de risco per-

mite analisar um evento indese-

jado único ou então o funciona-

mento de um sistema de segu-

rança por completo. 

     A análise de árvore de falha é 

muito versátil e importante no 

dia a dia de um Profissional de 

SST, pois permite: 

     - Aumentar a conformidade 

do sistema com normas de se-

gurança; 

     - Mapear as possíveis falhas; 

     - Estabelecer as prioridades 

para corrigir um sistema; 

     - Entender a probabilidade de 

falhas; 

     - Implementar mudanças no 

projeto de segurança antes que 

a falha aconteça e assim dimi-

nuir riscos de acidente. 

     Como fazer uma análise de 

árvore de falha? 

     Através de um modelo gráfi-

co de caminhos, que se asse-

melha a uma árvore, a análise 

tem como ponto de partida o a-

cidente ou falha em questão. A 

partir deste momento, é feito a 

reconstrução detalhada regis-

trando com maior precisão pos-

sível, apenas os fatos relaciona-

dos. 

     Dessa forma evita-se inter-

pretações e opiniões pessoais 

que podem interferir no resul-

tado. 

      Após reunir todos os dados,  

é feita a construção da árvore a-

través da identificação dos even-

tos que podem ter ocasionado a 

falha com representações gráfi-

cas como círculos e quadrados. 

Cada um deles deve ser marca-

do com o seguinte ícone de a-

cordo com sua finalidade: 

     - E: quando o fato é apenas 

um dos fatores que contribuíram 

para o evento de falha; 

     - Ou: quando o fato por si só 

pode causar a falha. 

     Depois, realiza-se uma análi-

se qualitativa e quantitativa para 

observar como cada um desses 

eventos está interligado com o 

seu antecessor. 

     No momento de realizar a co-

nexão entre os fatos é impor-

tante separar da seguinte manei-

ra: 

     - Linha sólida: ligação entre 

os eventos que realmente contri-

buíram para a falha 

     - Linha pontilhada: ligação 

entre os eventos que aumenta-

ram a probabilidade da falha 

      Depois de identificar a causa 

raiz do evento, é hora de enten-

der e aplicar quais as melhores 

medidas de controle para evitar 

que a falha ocorra. 

     Quais são as características 

da análise de árvore de falha? 

     A análise de árvore de falha 

tem como principal característi-

ca o fato de ser um método de 

sistema que incorpora ferramen-

tas matemáticas como a estatís-

tica para analisar uma situação 

de cima para baixo. 

     Justamente por ser um siste-

ma, ela fornece os seguintes da-

dos: 

     - Gráfico de eventos ligados 

ao evento de falha; 

     - Reconhece os potenciais 

eventos que contribuíram para a 

situação; 

     - Análise qualitativa e quanti-

tativa da probabilidade do even-

to de falha; 

     - Identifica os recursos com-

prometidos com a prevenção de 

falhas. 

     A análise de árvore de falha 

na Segurança do Trabalho 

 

 

     Uma das principais dúvidas 

dos Profissionais de SST é co-

mo aplicar a análise de árvore de 

falha na sua empresa. Para aju-

dar a entender como fazer isso, 

preparamos um exemplo. 

     Confira. 

     Exemplo: Em uma indústria 

siderúrgica, aconteceu um aci-

dente onde um funcionário so-

freu queimaduras de segundo 

grau em seu braço ao manusear 

carvão para alimentar a caldeira. 

O gerente do setor muito preo-

cupado com o acidente, solici-

tou ao Profissional de SST para 

avaliar o que aconteceu. 

     Para avaliar o sistema e iden-

tificar as possíveis causas, a e-

quipe de segurança utilizou o 

método de árvore de falha. De-

pois de mapear todos os eventos 

relacionados e suas ligações, foi 

identificado que o acidente a-

conteceu porque: 

     - O colaborador estava com 

pressa  e  não  seguiu  todos  os 

 

 

cuidados de segurança; 

     - Esteiras com defeitos; 

     - Uso de luvas impróprias e 

não Luvas Aluminizadas. 

     Aplicando a árvore de falhas 

no dia a dia, um Profissional de 

SST consegue não só identificar 

o que causou um acidente em e-

vidência como também analisar 

sistemas e prever riscos futuros. 

Além disso, a árvore de falha 

também permite: 

     - Entender como o sistema 

pode falhar; 

     - Determinar os riscos asso-

ciados ao sistema; 

     - Prever a frequência de aci-

dentes de segurança. 

     Como você pôde ver, a meto-

dologia de análise de árvore de 

falha é possível ter uma visão 

fácil, concisa e mais prática dos 

problemas de segurança rela-

cionados a função de cada de-

partamento da empresa. N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA 

 

  

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/100793
https://supremaluvas.com.br/como-a-analise-de-arvore-de-falha-pode-diminuir-riscos-de-acidentes/?utm_campaign=como_a_analise_de_arvore_de_falha_pode_diminuir_riscos_de_acidentes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://supremaluvas.com.br/como-a-analise-de-arvore-de-falha-pode-diminuir-riscos-de-acidentes/?utm_campaign=como_a_analise_de_arvore_de_falha_pode_diminuir_riscos_de_acidentes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 637, 19/08/2021 
Transcorrido mais de um ano do 

início da pandemia provocada 

pela COVID-19, a ADP Research 

Institute realizou uma nova pes-

quisa global, com 32 mil traba-

lhadores (tanto tradicionais 

quanto freelancers), em 17 paí-

ses, de quatro continentes dife-

rentes, para mapear quais foram 

os impactos que as mudanças 

provocadas neste período teve 

sobre os trabalhadores, como 

eles lidaram com estas altera-

ções impostos pelo vírus e as 

suas perspectivas sobre os pró-

ximos cinco anos.  

      O estudo da ADP mostra 

que, globalmente, a COVID-19 

deixou uma marca na percepção 

dos trabalhadores em relação à 

confiança. Embora a maioria 

(86%) dos profissionais ainda 

mostre otimismo a respeito dos 

próximos cinco anos no local de 

trabalho, esse número é menor 

do que os 92% da pesquisa an-

terior. Esse declínio pode ser 

explicado pelo fato de que 28% 

relatam ter perdido o emprego, 

temporária ou permanentemen-

te, ou recebido dispensa tempo-

rária parcialmente remunerada. 

Além disso, quase um traba-

lhador em quatro (23%) teve 

que aceitar um corte de remu-

neração. 

     A pesquisa expõe, ainda, que 

o impacto na segurança do tra-

balho e no otimismo é desigual, 

com os trabalhadores mais jo-

vens sendo os mais afetados. 

Quase quatro em cada cinco 

(78%) trabalhadores da Geração 

Z (18-24 anos) sentem que suas 

vidas profissionais são afetadas 

e dois em cada cinco (39%) re-

latam que perderam o emprego, 

foram dispensados ou sofreram 

uma dispensa temporária de seu 

empregador. Como resultado, o 

otimismo entre a Geração Z caiu 

substancialmente (de 93% para 

83%), muito mais do que qual-

quer outra geração. 

     Apesar de os brasileiros tam-

bém demonstrarem um declínio 

quanto ao otimismo em relação 

ao local de trabalho nos próxi-

mos cinco anos, esta oscilação 

foi pequena em comparação à 

média global, ficando com 86% 

dos trabalhadores se sentindo 

otimistas neste levantamento, 

frente aos 89% do estudo ante-

rior. 

     A vice-presidente de Recur-

sos Humanos da ADP na Amé-

rica Latina, Mariane Guerra, co-

menta que o mercado de tra-

balho global já vinha passando 

por profundas transformações 

nos últimos anos, principalmen-

te em razão das aceleradas mu-

danças tecnológicas. “Por este 

motivo, o impacto do cenário 

trazido pela COVID foi assimila- 

do de  forma distinta  por  traba-      

 
Estudo global expõe que quatro em cada cinco (78%) 

trabalhadores entre 18 e 24 anos sentem que suas vidas 
profissionais foram afetadas 

lhadores de diferentes regiões. 

Na área do Pacífico Asiático, por 

exemplo, o otimismo teve uma 

queda de 5% neste estudo, mas 

ainda permaneceu muito alto, 

com 90%. Isso mostra que as 

peculiaridades regionais se-

guem como item importantíssi-

mo para os gestores no pós-

pandemia”,  explica a executiva.  

     Além dos aspectos referentes 

ao otimismo,  a pesquisa reali-

zada pelo ADP Research Insti-

tute trouxe também a visão dos 

trabalhadores sobre outro qua-

tro pontos: ‘Condições do local 

de trabalho’, ‘Remuneração e de-

sempenho’, ‘Mobilidade no tra-

balho’ e ‘Gênero e família’. 

     Outros destaques do levanta-

mento: 

     Condições do local de traba-

lho: 

     As horas extras não remune-

radas alcançaram a média de 9,2 

horas por semana, um aumento 

acentuado em comparação às 

7,3 horas do ano passado. O 

número de “horas gratuitas” for-

necidas aos empregadores é 

maior entre os trabalhadores hí-

bridos (que dividem o tempo de 

trabalho entre o escritório e a 

casa).  

     Ao mesmo tempo, os profis-

sionais sentem que podem se 

beneficiar de acordos de traba-

lho flexíveis, uma afirmação feita 

por 67% deles hoje, contra 26% 

antes da pandemia. Praticamen-

te a metade (47%) afirma que 

seus gerentes permitem uma fle-

xibilidade maior do que a ofere-

cida na política da empresa.  

     E quase metade (46%) dos 

entrevistados globais afirmaram 

que assumiram responsabilida-

des adicionais no trabalho, seja 

para compensar colegas que 

perderam suas funções ou – es-

pecialmente quando se trata de 

trabalhadores essenciais (55 %) 

- para lidar com a carga de tra-

balho extra que o COVID-19 cri-

ou. 

     América Latina: Para as pes-

soas empregadas, a carga de 

trabalho só pareceu aumentar. A 

proporção de trabalho extra não 

remunerado aumentou signifi-

cativamente, com a média em 

toda a região alcançando 6,5 ho-

ras por semana, contra 4,5 antes 

da pandemia. 

     Remuneração e desempenho 

     A pandemia coloca o desem-

penho dos funcionários em des-

taque. Os trabalhadores admi-

tem que as mudanças no local 

de trabalho ofereceram oportu-

nidades para desenvolver novas 

habilidades ou embarcar em no-

vas trajetórias de carreira que 

consideram satisfatórias ou que 

revelam seu potencial de manei-

ras imprevistas. 

     - Mais de um em cada quatro 

trabalhadores (28%) relatou ter 

assumido uma nova função ou 

mudado seu escopo de trabalho 

devido à perda de empregos em 

sua organização. Mais uma vez, 

os trabalhadores da Geração Z 

tiveram que ser os mais ágeis, 

com mais de um em cada três 

(36%) mudando de função ou 

assumindo uma nova; 

     - E há pontos positivos, já 

que a maioria dos funcionários 

foi recompensada financeira-

mente por seu comprometimen-

to, com quase sete em cada dez 

(68%) recebendo um aumento 

salarial ou um bônus. 

     - Infelizmente, o problema de 

pagamentos aos menores afetou 

mais de três em cada cinco tra-

balhadores (63%), e há maior 

ocorrência de pagamentos em 

atraso. Mesmo quando a remu-

neração é calculada corretamen-

te, a falta de alinhamento entre 

os cronogramas de pagamento e 

o vencimento das contas pes-

soais causou problemas finan-

ceiros para uma proporção sig-

nificativa  da  força  de  trabalho 

Pandemia: Pesquisa mostra que Geração Z foi a mais impactada 
(24%).  

    - América Latina: Mais do que 

em qualquer outro país na re-

gião, os trabalhadores chilenos 

foram os mais propensos a re-

ceber um aumento salarial ou 

um bônus por assumir respon-

sabilidades adicionais ou novas 

funções devido a perdas de em-

prego pela COVID em suas or-

ganizações: seis em cada dez 

(61%), comparados a 56% no 

Brasil e 54% na Argentina. Os 

brasileiros foram mais propen-

sos do que seus colegas em ou-

tros países da América Latina a 

receber treinamento para lidar 

com as mudanças (42%). 

     Mobilidade no trabalho 

     A pandemia mudou onde e 

como os trabalhadores traba-

lham e moram. Menos de um 

ano após a COVID-19 ter sido 

promovida a uma pandemia, seu 

impacto já havia levado 75% da 

força de trabalho global a mudar 

ou a fazer planos de mudança 

em sua moradia, chegando a 

85% na geração Z. Um em cada 

sete trabalhadores (15%) está 

ativamente tentando passar para 

um novo setor que acredita ser 

mais seguro no futuro. Compa-

rado a um ano atrás, o apetite 

pelo trabalho freelancer – a op-

ção de trabalho mais flexível e 

de maior mobilidade que há – 

cresceu no Pacífico Asiático (de 

14% para 17%) e na América 

Latina (de 19% para 23%), per-

manecendo estável na Europa e 

diminuindo na América do Nor-

te. 

     - Mais da metade (54%) da 

força de trabalho global afirma 

estar mais interessada em con-

tratos de trabalho desde o ad-

vento do COVID-19, isso porque 

eles acreditam que existem no-

vas oportunidades para executar 

trabalhos por contrato (35%) ou 

porque aprenderam novas habi-

lidades que podem aplicar em 

contratos de trabalho (32%). 

     - Na verdade, os trabalhado-

res mais velhos são os mais a-

bertos à  ideia de mudança para 

 

o trabalho por contrato (29% 

dos maiores de 55 anos e 22% 

dos 45 aos 54 anos), seguidos 

da Geração Z (19%). 

     - No entanto, a maioria dos 

trabalhadores (83%) ainda opta-

ria por um emprego permanente 

e tradicional em vez de um con-

trato de trabalho, uma proporção 

que se mantém relativamente 

inalterada desde o ano passado. 

     - América Latina: Três quar-

tos dos trabalhadores latino-a-

mericanos assumiram mais res-

ponsabilidades ou mudaram de 

função como resultado da perda 

de empregos pela COVID-19 

(74%). A maioria deles sentiu‑ 
se extremamente preparada ou 

bem preparada para lidar com as 

novas tarefas, com os argenti-

nos indicando a maior confiança 

(75%). O apetite pelo trabalho 

freelancer no Chile está entre os 

maiores no mundo, com um 

quarto (25%) dos trabalhadores 

indicando que escolheriam esse 

modelo a um emprego tradicio-

nal, embora esse índice tenha 

diminuído de um terço (33%) no 

ano passado. O Brasil não fica 

muito atrás, com 23%, frente 

aos 18% da pesquisa anterior. 

     Gênero e família 

     Dois terços (67%) da força 

de trabalho global afirmam que 

foram forçados a conciliar tra-

balho e vida pessoal por causa 

do impacto da pandemia, e o es-

tudo mostrou alguns pontos 

preocupantes específicos para 

mulheres e para quem tem fi-

lhos. 

 

Inscrições abertas para o I ANAMT 
International Symposium on 
Ocupational Health & Safety 

Norminha 637, 19/08/2021 
   Os maiores nomes da Saúde e 

Segurança do Trabalho têm en-

contro marcado em outubro: o I 

ANAMT International Sympo-

sium on Ocupational Health & 

Safety acontece nos dias 1º e 2 

de outubro, pela internet. Com 

transmissões em português, in-

glês e espanhol, o evento será 

uma oportunidade de conhecer 

as melhores e mais atualizadas 

práticas do mundo em SST, in-

clusive considerando o contexto 

de pandemia. Maior evento in-

ternacional já realizado no Brasil 

sobre segurança e saúde ocupa-

cional, o Simpósio é organizado 

pela Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho – ANA 

MT, e associados da entidade 

têm valor diferenciado na ins-

crição. 

     Além de promover conheci-

mento científico da mais alta 

qualidade, o I ANAMT Interna-

tional Symposium on Ocupatio-

nal Health & Safety também terá 

uma ação solidária: parte do va-

lor das inscrições será destina-

do  à doação  de cestas  básicas 

     - Entre pais e mães que tra-

balham, 15% relataram que 

eles, ou outra pessoa da família, 

deixaram o emprego voluntaria-

mente, um número que chegou 

a 26% entre pessoas com crian-

ças com menos de um ano de 

idade.  

     - Metade dos entrevistados 

(52%) acha que os benefícios 

concedidos aos pais e mães tra-

balhadores pelos empregadores 

serão retirados dentro de um 

ano. Nesse panorama, as mu-

lheres são mais propensas a 

relatar dificuldades para contro-

lar o estresse e a ter mais dú-

vidas quanto às perspectivas de 

emprego do que os homens. 

Além disso, as mulheres tam-

bém são menos propensas a re-

ceber aumentos salariais ou bô-

nus ao assumir responsabili-

dades adicionais ou trocar de 

função, com a América do Norte 

mostrando maior disparidade. 

     - América Latina: Na região, 

mais de seis em cada dez (63%) 

afirmam que a pandemia os for-

çou a fazer escolhas ou conces-

sões entre vida pessoal e pro-

fissional. No Brasil, na Argen-

tina e no Chile, equilibrar o tra-

balho e as necessidades da fa-

mília foi o maior desafio no pe-

ríodo pandêmico (22% afirma-

ram isso), mais do que manter a 

saúde (18%), questão conside-

rada mais importante global-

mente. 

     Saiba mais em: 

     https://www.adp.com.br. 

N 

para 17 Instituições beneficentes 

brasileiras. 

    O I ANAMT International Sym-

posium on Ocupational Health & 

Safety contará com algumas das 

maiores autoridades mundiais 

do setor. Entre os nomes já con-

firmados, estão Jukka Takala, 

presidente da ICOH; Norito Ka-

wakami, presidente da Socieda-

de Japonesa de Saúde Ocupa-

cional; Viviana Gómez Sánchez, 

presidente da Associação Costa-

Riquenha de Medicina do Traba-

lho e da Associação Latino-ame-

ricana de Saúde Ocupacional – 

ALSO; Enrico Occhipinti, profes-

sor de Medicina do Trabalho da 

Universidade de Milão; Gwen 

Brachman, coordenadora do Co-

mitê Internacional de Saúde O-

cupacional para os Trabalhado-

res da Saúde; e Dr. Cesar Cano, 

mestre em Toxicologia Ocupa-

cional. 

SERVIÇO: I ANAMT International 

Symposium on Ocupational He-

alth & Safety Data: 1º e 2 de ou-

tubro de 2021. Local: Online 

Inscrições e mais informações 

simposio.anamt.org.br N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.adp.com.br/
https://simposio.anamt.org.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 637, 19/08/2021 
   A 9ª Vara do Trabalho de Natal 

(RN) determinou o pagamento 

de indenização por danos mo-

rais no valor de R$ 541.200,00 

para os herdeiros de empregado 

que morreu em decorrência de 

choque elétrico, durante monta-

gem de outdoors. 

     A vítima trabalhava na em-

presa M F G Aloise - ME. Du-

rante a montagem de um out-

door, ela bateu com uma haste 

de ferro de seis metros em um 

fio de alta tensão. 

     O projeto original determina-

va a instalação a dez metros dos 

fios. No entanto, o setor de mar-

keting da Construtora Colmeia 

S/A, que contratou a instalação 

dos outdoors, informou que es-

sa distância comprometeria a vi-

são das placas. Isso levou a ins-

talação delas a apenas três me-

tros dos fios. 

     Em sua defesa, as empresas 

alegaram que a culpa era do em-

pregado, por  “completa falta de 

cuidados”, pois ele teria conhe-

cimento que “não poderia subir 

sozinho no outdoor e nem tam-

pouco elevar a barra de ferro 

verticalmente, porém assim o 

fez”. 

     Alegaram, ainda, que o in-

quérito policial concluiu “por 

negligência" da vítima, por bater 

com uma barra em um fio de alta 

tensão. O inquérito teria obser-

vado, ainda, que a distância es-

tava em consonância com as de-

terminações da Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas (AB 

NT) de mais de l,50m dos fios. 

     No entanto, para a juíza Lygia 

Maria de Godoy Batista Caval-

canti, a perícia de natureza cri-

minal “é peça de fundamental 

importância e indispensável pa-

ra elucidação de crimes”. 

     Já a perícia trabalhista anali- 

Herdeiros de vítima fatal de choque 
elétrico no Rio Grande do Norte 

serão indenizados 

 
Familiares receberão R$ 541 mil por danos morais 

sa as condições de trabalho, 

avaliando se há o cumprimento 

das normas de segurança.  

     “Não há nas decisões rela-

cionadas ao inquérito policial 

qualquer menção ao descumpri-

mento das normas de segurança 

do trabalho e medidas preven-

tivas”, ressaltou ela. 

     A magistrada destacou tam-

bém que não foi avaliada, nesse 

inquérito, a mudança de local 

dos outdoors, de 10 para 3 me-

tros, nem a possibilidade de 

ventos de inclinar a haste de 6 

metros. 

     De acordo com a perícia tra-

balhista, a distância de 10 me-

tros das linhas de alta tensão do 

projeto original da Construtora 

Colmeia “minimizaria o risco” 

do choque elétrico. 

     Essa perícia constatou, ain-

da, que as placas, colocadas nas 

proximidades das paradas de 

ônibus e perto dos fios de alta 

tensão, geraram risco também 

para a população, pela possibi-

lidade de desprendimento dos 

outdoors devido aos fortes ven-

tos na região.  

     Para a juíza Lygia Maria de 

Godoy Batista Cavalcanti, não 

houve culpa da vítima no aci-

dente, que “foi gerado por ato 

imprudente” da Colmeia, ao mo-

dificar o projeto, o que levou os 

outdoors para próximo do poste. 

Além da empresa empregadora 

da vítima, “pela omissão quanto 

às medidas de segurança no 

ambiente de trabalho”. 

     Para a indenização de R$ 

541.200,00, a juíza levou em 

conta a expectativa média de 

vida de 70 anos da vítima de 29 

anos, projetando o valor de 41 

anos de salário mínimo.   

N 
Fonte: TRT da 21ª Região (RN) 

Mantida prescrição de ação baseada em risco potencial de exposição à 
poeira de amianto em fábrica de SP 

Norminha 637, 19/08/2021 
        A Décima Sétima Turma do 

Tribunal do Trabalho da 2ª Re-

gião (SP) manteve sentença de 

primeiro grau que havia decidi-

do pela prescrição total dos pe-

didos de assistência médica in-

tegral, danos morais, existen-

ciais e materiais, pleiteados em 

ação civil pública por entidades 

que representam os ex- traba-

lhadores expostos à poeira de 

amianto na antiga fábrica Brasilit 

S/A. A prescrição é a perda da 

exigibilidade do direito pelo de-

curso do tempo e decorre do 

princípio da segurança jurídica, 

que confere estabilidade às re-

lações jurídicas. 

     Os pedidos do autores da 

ação, Sindicato Intermunicipal 

dos Trabalhadores nas Indús-

trias da Construção e do Mobi-

liário (Solidariedade) e Associa-

ção Brasileira dos Expostos ao 

Amianto (Abrea), tinham como 

premissa um dano potencial 

"...decorrente da mera exposi-

ção ao amianto, inclusive de fa-

miliares de ex-empregados, ain-

da que não estivessem acome-

tidos com doenças passíveis de 

associação  com a  exposição o- 

Norminha 637, 19/08/2021 
     A Marfrig fechou um contrato 

com a Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) para realização 

de pesquisa inédita que tem por 

objetivo melhorar os impactos 

das longas viagens para o bem-

estar dos animais e, consequen-

temente, a qualidade da carne, 

informou a companhia na se-

gunda-feira (16). 

     O estudo será elaborado em 

parceria com o grupo Inobio-

Manera da Unesp, que conta 

com uma equipe multidiscipli-

nar relacionada à área de bem-

estar animal nos campi de Ilha 

Solteira e Jaboticabal, ambos no 

interior de São Paulo. 

     “A Marfrig tem implementa-

do melhorias constantes no 

compromisso com o bem-estar 

animal e essa parceria é mais 

um de nossos esforços no de-

senvolvimento de boas práticas. 

Estamos  sempre investindo em  

 
Decisão é do TRT da 2ª Região (SP) 

cupacional ao amianto". 

     Em seu voto, a desembarga-

dora-relatora Maria de Lourdes 

explicou que, desde 2007, 

quando foi publicado o Decreto 

6.042/2007, que alterou o Regu-

lamento da Previdência Social, 

foi dada publicidade oficial acer-

ca de todos os riscos oriundos 

do amianto. Mas no Brasil, “po-

de-se dizer com segurança que, 

desde a Portaria nº 1.339/1999, 

de 18 de novembro de 1999, do 

Ministério da Saúde foi dado 

reconhecimento oficial e geral à 

relação de causalidade entre a 

exposição ao asbesto ou amian-

to e a potencial aquisição de di-

versas doenças”, explicou a de-

sembargadora-relatora Maria de 

Lourdes Antonio em seu voto. 

 soluções e pesquisas para apri-

morar os protocolos de manejo 

e trazer cada vez mais conforto 

aos animais”, disse em nota 

Paulo Pianez, diretor de Susten-

tabilidade e Comunicação da 

Marfrig. 

    Para os coordenadores do 

trabalho, os professores da U-

nesp Marcos Chiquitelli Neto e 

Alex Sandro Campos Maia, “é 

uma grande oportunidade para 

que a ciência possa contribuir 

ainda mais nas interações com 

os animais de produção e resul-

tar em maior eficiência da ativi-

dade”, disseram na mesma nota. 

     Além do trabalho de trans-

porte, o projeto inclui desenvol-

vimento dos materiais para a-

bordagem de conceitos e disse-

minação dos assuntos para en-

gajamento da cadeia de supri-

mentos – animais para abate e 

fornecedores de carne e ingre-

dientes.  "O trabalho  inicial para  

     Em razão desses fatores, co-

mo a propositura da ação se deu  

em fevereiro de 2017, houve 

prescrição total do direito de a-

ção. Como a fábrica da Brasilit 

estava fechada definitivamente 

desde 1990 e "a causa de pedir 

da presente Ação Civil Pública 

está baseada no risco potencial 

gerado pela exposição ao ami-

anto no curso do contrato de tra-

balho e independe do fato de os 

ex-trabalhadores já estarem, ou 

não, acometidos com doenças 

passíveis de associação com a 

exposição ocupacional ao ami-

anto", não se poderia afastar o 

cômputo da prescrição desde a 

divulgação do Decreto 6.042/ 

2007. 

 

Marfrig faz parceria com Unesp para pesquisa 
sobre bem-estar animal 

elaboração da pesquisa será 

concentrado nos dados de 

transporte. Em paralelo, está o 

desenvolvimento de materiais e 

atividades que visam à cons-

cientização dos fornecedores 

sobre os benefícios e os reflexos 

positivos que isto gera para toda 

a cadeia", disse a empresa no 

comunicado. 

     A pesquisa também contri-

buirá para gerar ganho na qua-

lidade de vida dos animais. A 

equipe apontará as vantagens e-

conômicas que um bom manejo 

pode trazer para toda a cadeia da 

carne, como a facilitação na ro-

tina diária de manejo, bem como 

a redução das perdas diretas do 

produto final. 

     A estratégia geral da Marfrig 

para melhorar os processos de 

bem-estar animal abrange três 

principais segmentos da cadeia 

de valor: propriedades rurais, 

transporte e operações industri- 

     Entenda o caso 

     O Sindicato Intermunicipal 

dos Trabalhadores nas Indús-

trias da Construção e do Mobili-

ário (Solidariedade) e a Associa-

ção Brasileira dos Expostos ao 

Amianto (Abrea) ingressaram, 

em 2017, com ação civil pública 

com o objetivo de condenar a re-

clamada Saint-Gobain do Brasil 

Produtos Industriais e para 

Construção Ltda (sucessora da 

Brasilit S/A) à implementação de 

assistência médica integral aos 

ex-trabalhadores e familiares 

expostos ao amianto. 

     A substância, altamente can-

cerígena, era oriunda do pro-

cesso produtivo realizado pela 

fábrica Brasilit, que funcionou 

no município de São Caetano do 

Sul entre os anos de 1937 e 

1990. Os reclamantes também 

pediram o ressarcimento de da-

nos morais, existenciais e mate-

riais experimentados individual-

mente por cada ex-trabalhador 

ou familiar de ex-trabalhador da 

empresa que tenha sido exposto 

ou tenha adoecido em decor-

rência do contato com a poeira 

de amianto. N 
Fonte: TRT da 2ª Região (SP) 

ais. 

     “Além de assegurarmos roti-

nas e processos – como insta-

lações adequadas, rígidas roti-

nas e treinamento dos funcioná-

rios que manipulam os animais 

–, também engajamos outros 

elos da cadeia de fornecedores, 

especialmente os fornecedores 

de matéria-prima, ingredientes e 

os produtores de animais, para 

estarmos sempre em conformi-

dade com os mais elevados pa-

drões de bem-estar animal”, fi-

nalizou Pianez. N 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9363168
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9360493
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 637, 19/08/2021 
Após a reforma da Previdência 

em novembro de 2019, muita 

coisa mudou com relação a apo-

sentadoria por tempo de contri-

buição. 

     As novas regras tem deixado 

muitas pessoas sem saber o que 

fazer, qual o melhor momento 

para pedir a aposentadoria, co-

mo as mudanças podem afetar 

seus benefícios... uma verdadei-

ra avalanche de informações e 

dúvidas. 

     Por isso, resolvi escrever es-

te post para te ajudar a entender 

tudo sobre como a reforma da 

Previdência afetou a aposenta-

doria por tempo de contribuição 

para as mulheres, e os cuidados 

que você precisa ter neste mo-

mento para não prejudicar o seu 

benefício. 

     Neste post você aprenderá: 

     - Como era a aposentadoria 

por tempo de contribuição antes 

da reforma da Previdência 

     - Como ficou a aposentado-

ria por tempo de contribuição 

depois da reforma 

     - Quais erros não cometer a-

pós a reforma da Previdência e 

como se preparar para a apo-

sentadoria neste momento 

     - Conclusão 

     Então me acompanhe nesta 

leitura para você ficar por dentro 

do assunto e aprender o que fa-

zer para salvar sua aposenta-

doria. 

     Como era a aposentadoria 

por tempo de contribuição antes 

da reforma da Previdência 

     Antes da reforma da previ-

dência nós tínhamos a aposen-

tadoria por tempo de contribui-

ção comum que exigia 30 anos 

de tempo de contribuição das 

mulheres para o INSS. 

     Além disso, esse tipo de a-

posentadoria não exigia idade 

mínima, o que permitia que mui-

tas mulheres com idade entre 45 

a 50 anos conseguissem se a-

posentar quando atingissem os 

30 anos de tempo de contri-

buição. 

     Fora isso, essa modalidade 

de aposentadoria era válida para 

todos os tipos de seguradas, ex-

ceto para a segurada especial 

(trabalhadora rural em regime de 

economia familiar e que não 

contribuía para o INSS), para a 

contribuinte individual que tra-

balhasse por conta própria e 

recolhesse a contribuição com 

alíquotas de 5% ou 11% sobre 

o salário mínimo e a para se-

gurada facultativa. 

     Ainda, o valor da aposenta-

doria era de 100% do salário de 

benefício, ou seja, o valor verifi-

cado no momento do cálculo era 

pago integralmente, no entanto, 

 

 

 

havia a aplicação do fator previ-

denciário, o que acabava redu-

zindo o valor do benefício quan-

do a segurada se aposentava 

muito jovem. 

     Porém, como eu lhe disse, 

essa modalidade de aposenta-

doria auxiliava muitas brasilei-

ras a conseguirem o seu benefí- 

cio mais cedo, mesmo que o fa-

tor previdenciário diminuísse 

um pouco o valor do benefício 

justamente por não exigir idade 

mínima ou nenhuma espécie de 

contribuição especial. 

     Mas, infelizmente, essa mo-

dalidade de aposentadoria não 

existe mais nesses exatos ter-

mos, e por isso eu preciso lhe 

mostrar como ficou a aposenta-

doria por tempo de contribuição 

após a recente reforma da Previ-

dência Social. 

     Como ficou a aposentadoria 

por tempo de contribuição de-

pois da reforma da Previdência 

     Agora você já sabe que a a-

posentadoria por tempo de con-

tribuição não existe mais, pelo 

menos não nos moldes antigos. 

     O que acontece é que a re-

forma da Previdência acabou 

com a possibilidade de aposen-

tadoria tendo somente o requi-

sito do tempo de contribuição 

como exigência. Agora, todas as 

modalidades de aposentadoria 

também exigem uma idade mí-

nima. 

     Mas calma! Nem tudo está 

perdido! 

     Para não ser tão cruel com 

quem já tinha começado a con-

tribuir para o INSS antes da re-

forma da Previdência, mas não 

conseguiu atingir o tempo de 

contribuição necessário para se 

aposentar antes das mudanças, 

também foram criadas “regras 

de transição”. 

     Aqui no Campos Lima Advo- 

cacia nós chamamos essas re-

gras de transição de “regras do 

meio-termo” quando explica-

mos para nossas clientes como 

elas funcionam. 

     Na verdade, nós chamamos 

as regras de transição de “regras 

do meio-termo” porque elas 

buscam de certa forma equili-

brar essa situação para quem 

estava próxima de cumprir as 

exigências para a antiga aposen-

tadoria por tempo de contribui-

ção e não conseguiu fazer isso 

antes da reforma, bem como e-

vitam que a segurada espere por 

anos para cumprir as novas re-

gras para aposentadoria depois 

da reforma. 

     Agora eu vou te explicar cada 

uma dessas regras de transição 

para que você consiga identifi-

car se você se encaixa em algu-

ma delas. 

 

 

     Direito adquirido 

     De início, eu preciso te expli-

car que o direito adquirido não é 

uma regra de transição propria-

mente dita, mas nós não pode-

mos deixá-lo de fora. Pelo con-

trário! 

     Ter o “direito adquirido” sig-

nifica que mesmo tendo ocorri-

do a reforma da previdência vo-

cê pode ter cumprido os re-

quisitos para a aposentadoria 

por tempo de contribuição antes 

da reforma. 

     Com isso, é possível reque-

rer a aposentadoria por tempo 

de contribuição que existia antes 

da reforma da Previdência. 

     Essa é uma situação bem co-

mum de acontecer e muitas pes-

soas não conhecem essa possi-

bilidade. 

     Imagine que uma trabalhado-

ra sempre trabalhou e contribuiu 

para o INSS desde muito jovem, 

mas nunca se preocupou com a 

aposentadoria. No entanto, ago-

ra em 2021 ela ficou curiosa 

sobre a aposentadoria e buscou 

informações sobre o assunto. 

     Assim, sozinha ou com a aju-

da de um advogado previden-

ciário, ela descobriu que antes 

da reforma da previdência ela já 

tinha direito a aposentadoria por 

tempo de contribuição por ter a-

tingido os 30 anos de contribui-

ção antes das mudanças. Agora, 

caso seja seu desejo, ela pode 

solicitar a aposentadoria por 

tempo de contribuição pelo di-

reito adquirido, ou seja, a apo-

sentadoria que existia antes da 

reforma, mesmo estando em 

2021. 

     Na verdade ela pode solicitar 

essa aposentadoria a qualquer 

tempo, pois este é um direito 

que ela adquiriu e que não pode 

ser negado. 

     Contudo, é necessário se a- 

tentar a um detalhe importante: 

por mais que ela tenha o direito 

adquirido à aposentadoria por 

tempo de contribuição antes da 

reforma, a data de início do be-

nefício somente começará a va-

ler na data em que o requeri-

mento do benefício for realizado. 

     Assim, ao realizar o requeri-

mento em 2021, a data do início 

do benefício não irá retroagir até 

a data antes da reforma na qual 

ela cumpriu os requisitos para 

aposentadoria, por isso não terá 

direito aos atrasados desde a-

quela data até a data que realizou 

o requerimento. 

     Isso acontece porque esta a-

posentadoria é voluntária, ou 

seja, o início do pagamento do 

benefício depende do seu reque-

rimento. Assim, mesmo tendo 

direito ao benefício antes da re-

forma, a  trabalhadora  neste  e- 

 

Aposentadoria por tempo de contribuição para mulheres 
Neste artigo eu te ensino tudo sobre a aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres antes e 

depois da reforma da Previdência. 

xemplo escolheu não requerer o 

benefício naquele momento. 

     Dessa forma, é importante fi-

car sempre de olho e atenta à a-

posentadoria, pois essa situação 

dos “atrasados” é irreversível e, 

assim como a trabalhadora nes-

te exemplo, você também pode 

estar deixando dinheiro no bol-

so do INSS. 

     Regra de transição do pedá-

gio de 50% 

     A regra de transição do pe-

dágio de 50% é a que mais se a-

proxima da aposentadoria por 

tempo de contribuição propria-

mente dita, principalmente por-

que essa regra não exige idade 

mínima como as demais, so-

mente o tempo de contribuição. 

     Além disso, para conseguir 

se encaixar na regra do pedágio 

de 50%, as mulheres precisam 

contar com mais de 28 anos de 

tempo de contribuição até a data 

de entrada em vigor da reforma, 

ou seja, até 13/11/2019. 

     Assim, as mulheres que pos-

suíam menos de 2 anos faltantes 

para completar os 30 anos de 

tempo de contribuição até 13/ 

11/2019 podem se valer desta 

regra. 

     O pedágio de 50% significa 

que a mulher deverá contribuir o 

tempo faltante para completar os 

30 anos de contribuição mais 

um período de 50% desse tem-

po faltante. 

     Dessa forma, se uma mulher 

possuía 28 anos e 6 meses de 

tempo de contribuição até 13/ 

11/2019, por exemplo, ela deve-

rá contribuir (a partir desta data) 

por mais 1 ano e 6 meses para 

completar os 30 anos de tempo 

de contribuição, mais 9 meses 

de contribuição para o paga-

mento do pedágio (50% de 1 

ano e 6 meses = 9 meses). 

     Com isso, após a data da 

reforma ela terá que contribuir 

por mais 2 anos e 3 meses, tota-

lizando 30 anos e 9 meses de 

tempo de contribuição para ter 

direito a aposentadoria. 

     Valor do benefício: 

     Para o cálculo da aposenta-

doria nesta regra, será necessá-

rio realizar a média de 100% de 

todas as contribuições desde ju-

lho de 1994, cujo valor deverá 

ser multiplicado pelo fator previ-

denciário. 

     Infelizmente, assim como na 

aposentadoria por tempo de 

contribuição que existia antes da 

Reforma há a aplicação do fator 

previdenciário, o que acaba di-

minuindo o valor do benefício 

das seguradas que são mais jo-

vens. 

     Regra de transição do pedá-

gio de 100% 

     No mesmo sentido da regra 

do pedágio de 50%, a regra do 

pedágio de 100% também exigi-

rá da segurada um tempo de 

contribuição a mais após com-

pletar os 30 anos de tempo de 

contribuição. 

     No entanto, essa regra tam-

bém possui exigência com rela-

ção ao fator idade: a mulher, até 

a data de entrada em vigor da re-

forma, ou seja, até 13/11/2019, 

precisa ter 57 anos de idade. 

     Além do fator idade, deverá 

contribuir pelo período faltante 

para completar os 30 anos de 

tempo de contribuição, mais o 

pedágio de 100% desse tempo. 

     Assim, se uma mulher na da-

ta de entrada em vigor da refor-

ma possuía 57 anos de idade e 

29 anos de tempo de contri-

buição, por exemplo, ela terá 

que contribuir, após essa data, 

por mais um ano para completar 

os 30 anos de contribuição a-

crescido de mais 1 ano corres-

pondente ao pagamento do pe-

dágio de 100%. 

     Com isso, após a data da re-

forma ela terá que contribuir por 

mais 2 anos, totalizando 31 anos 

de tempo de contribuição para 

ter direito a aposentadoria de a-

cordo com esta regra. 

     Valor do benefício: 

     Para o cálculo da aposenta-

doria nesta regra, será necessá-

rio realizar a média de 100% de 

todas as contribuições desde ju-

lho de 1994, contudo, não have-

rá a aplicação do fator previ-

denciário, o que ajuda a segu-

rada a evitar a diminuição do 

valor do seu benefício. 

  Regra de transição por pontos 

   Para conseguir se aposentar 

pela regra de transição por pon-

tos é necessário a combinação 

entre tempo de contribuição e 

idade. 

     Assim, para as mulheres é 

obrigatório ter no mínimo 30 

anos de tempo de contribuição, 

de modo que a soma da sua ida-

de com o seu tempo de contri-

buição resulte em 86 pontos. 

     No entanto, essa regra não 

termina por aqui. 

     A reforma da Previdência in-

cluiu nessa regra uma progres-

são de pontos para cada ano que 

passar a partir de 2020 até o ano 

de 2033. 

     Como a reforma da previdên-

cia aconteceu em 13/11/2019, 

para se aposentar com 86 pon-

tos, ou seja, mínimo de 30 anos 

de tempo de contribuição mais 

56 anos de idade, era necessário 

ter alcançado essa pontuação 

até 31/12/2019. 

     No entanto, a partir de 2020 

a pontuação mínima exigida su-

biu para 87. Já em 2021 essa 

pontuação é de 88 e assim será 

sucessivamente até a pontuação 

máxima de 100 pontos que se 

pode atingir em 2033. 

     Por isso, para cada ano que 

passar, a mulher deverá atingir a  

pontuação do respectivo ano pa-

ra conseguir se aposentar. Co-

mo você já viu, em 2021 é pre-

ciso somar 88 pontos. Como é 

exigido o mínimo de 30 anos de 

contribuição, quem atingir esse 

tempo precisa ter 58 anos de 

idade para conseguir se aposen-

tar com essa regra. 

     Por outro lado, caso a traba-

lhadora tenha mais de 30 anos 

de contribuição a idade exigida 

será menor. Assim, se uma mu-

lher tem 35 anos de tempo de 

contribuição em 2021, por e-

xemplo, ela precisa ter 53 anos 

de idade em 2021 para conse-

guir se aposentar com essa re-

gra. 

     E você pode estar pensando 

que se ela possui 35 anos de 

tempo de contribuição em 2021, 

ela também atingiu os 30 anos 

de tempo de contribuição antes 

da reforma da previdência e po-

de requerer a aposentadoria pelo 

direito adquirido. 

     Bom, isso é verdade! Mas, 

por outro lado, o fato dela poder 

requerer a aposentadoria por 

tempo de contribuição antes da 

reforma não significa que esta é 

a melhor opção quando consi-

deramos o valor mensal do be-

nefício a ser recebido. 

     Neste caso, quando há a pos-

sibilidade de aposentadoria em 

mais de uma regra é necessário 

fazer os cálculos previdenciários 

para descobrir o melhor bene-

fício. 

     No mais, nunca esqueça: es-

sa regra sempre exige a soma do 

tempo de contribuição com a 

idade, de modo que o resultado 

dessa soma tem que atingir o 

número de pontos do respectivo 

ano. Além disso, é obrigatório 

que se tenha pelo menos 30 

anos de tempo de contribuição. 

    Valor do benefício: 

    Um dos grandes impactos ne-

gativos causados pela reforma 

da Previdência foi nos valores 

dos benefícios. 

    Na regra de transição por 

pontos, é feita uma média de 

100% dos salários de contri-

buição desde julho de 1994, ou 

desde o início das contribuições 

após esta data. Em seguida, será 

considerado apenas 60% dessa 

média, com acréscimo de 2% 

para cada ano de contribuição 

que exceder o tempo de 15 anos 

de contribuição para mulheres. 

     Com isso, uma mulher que 

atingir os 88 pontos necessários 

em 2021, receberá 90% do salá-

rio de benefício. Isso acontece 

porque, ao possuir 30 anos de 

tempo de contribuição, ela já 

inicia sua aposentadoria com 

60% do valor do benefício. No 

mais, como é acrescido 2% para 

cada ano que ultrapassar 15 a-

nos de contribuição, ela tem um 

acréscimo de 30% (15 anos 

multiplicado  por 2%),  resultan- 

Continua na página 08/13 
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Norminha 637, 19/08/2021 
   Levantamento do Tribunal Su-

perior do Trabalho (TST) revela 

que o Brasil registrou mais de 

27.390 ações sobre assédio se-

xual nas Varas do Trabalho entre 

janeiro de 2015 e junho de 

2021. Só no primeiro semestre 

deste ano, foram abertos 1.477 

processos, um aumento de mais 

de 21% em comparação ao 

mesmo período do ano passado. 

     Os setores do comércio, ser-

viços e indústria lideram a lista 

de ações e, juntos, somam mais 

de 14.687 casos. Embora seja 

considerado crime desde 2001, 

esse tipo de violência ainda é 

relativizado e encarado com cer-

ta normalidade no ambiente de 

trabalho. O entrevistador forense 

e advogado especialista em 

compliance, André Costa, afirma 

que essa realidade exige a im-

plantação de políticas de pre-

venção e combate. “As organiza-

ções precisam ter uma estrutura 

exclusiva para cuidar do compli-

ance corporativo. Para as pe-

quenas e de médio porte que 

não têm condições de contratar 

alguém exclusivamente para es-

se fim, é fundamental ter uma in-

terrelação entre as áreas jurídi-

ca, de RH e de operações para 

que consigam tomar decisões 

com o mínimo de bom senso”, 

afirma. 

     Recentemente, uma vende-

dora, de 31 anos, foi demitida de 

uma loja de telefonia após de-

nunciar seu gerente e um colega 

de trabalho, no canal interno da 

empresa, por tentativa de estu-

pro. “Apesar do resultado equi-

vocado e desastroso da denún-

cia, ela agiu certo. Além de fazer 

um boletim de ocorrência, a víti-

ma precisa fazer uma denúncia 

formal, guardar o protocolo, reu 

nir provas, passar a informação 

de uma maneira estruturada e 

pelo canal correto da empresa, 

porque se for demitida pode re-

correr à Justiça do Trabalho para 

exigir que seus direitos sejam 

respeitados”, orienta. 

     Segundo Costa, a ação pode 

ocorrer na esfera trabalhista e 

criminal. “A pessoa pode entrar 

com um processo chamado res-

cisão indireta, pelo qual conse-

gue receber todos os direitos 

como se tivesse sido demitida, e 

ainda seguir com a denúncia na 

esfera criminal por assédio ou 

importunação sexual. Quando o 

agressor for condenado, ela ain-

da pode entrar com processo ci-

vil pedindo indenização monetá-

ria pelo transtorno que ele pro-

vocou”, afirma. De acordo com 

o advogado, as empresas tam-

bém podem ser acionadas por 

danos morais porque são co-

responsáveis pelos danos que a 

vítima sofreu. 

 

No 1º semestre de 2021 foram 

registrados 1.477 processos 

 

Processos por assédio sexual crescem 21% em 2021 

 
Desde 2015, Varas do Trabalho registraram mais de 27 mil 

ações por assédio sexual 

     Prevenção e combate 

     O especialista, que atua há 

mais de 10 anos investigando 

casos de assédio sexual e moral 

no ambiente corporativo, afirma 

que as empresas são responsá-

veis pelo que acontece e preci-

sam ter um departamento exclu-

sivo para garantir a proteção dos 

funcionários e, por consequên-

cia, da sua imagem. “Grandes 

corporações precisam de uma 

equipe exclusiva para analisar 

as denúncias de forma isenta e 

correta. O que aconteceu com o 

caso divulgado recentemente 

pela imprensa é totalmente ile-

gal e, além de trazer prejúizos 

incalculáveis para a vítima, vai 

arranhar a imagem da empresa”, 

afirma. 

     Segundo ele, o exemplo de 

conduta deve vir primeiro da alta 

cúpula administrativa. “Se alta 

administração não der o exem-

plo e se a empresa não tiver uma 

postura exemplar, que é uma de-

missão por justa causa do a-

gressor e expor que não con-

corda com isso, a cultura e o 

clima organizacional acabam 

contaminados. O maior preju-

dicado é a companhia que tem o 

desgaste e prejuízo da imagem 

porque não tem um compliance 

forte, que funciona adequada-

mente”, alerta. 

     Costa, diz que as empresas 

devem adotar políticas como a 

do Programa de Integridade cri-

ada em 2016 pela Controladoria 

Geral da União (CGU) para ga-

rantir uma cultura sustentável. A 

estrutura desenvolvida pela ins-

tituição é pautada por quatro pi-

lares: comprometimento e apoio 

da alta administração; unidade 

responsável e instâncias de inte-

gridade; gerenciamento dos ris-

cos à integridade; e estratégias 

de monitoramento contínuo. “Se 

a empresa não tiver essas etapas 

provavelmente a gente ainda vai 

ver muitos casos de assédio a-

contecer porque o combate não 

conta com o apoio da alta ad-

ministração”, ressalta. 

     As empresas, diz o especia-

lista em compliance, podem a-

dotar várias medidas para preve-

nir o crime. 

N 
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do em uma aposentadoria com 

90% do valor (60% + 30%). 

     Regra de transição da idade 

progressiva 

     Essa regra de transição tam-

bém mistura idade e tempo de 

contribuição. 

     Porém, ela acaba sendo mais 

interessante para as seguradas 

que até a data da reforma esta-

vam próximas de completar 56 

anos de idade, mas não conse-

guiram completar os 30 anos de 

contribuição a tempo. 

     Isso porque, após a data da 

reforma da Previdência (13/11/ 

2019), a segurada que desejasse 

se aposentar por esta regra de-

veria alcançar os 30 anos de 

contribuição ainda em 2019, 

bem como ter completado 56 

anos no mesmo ano. 

     Por outro lado, a partir de 

2020, a cada ano que passar 

será acrescido no 6 meses no 

requisito idade. Assim, se em 

2019 era exigido 56 anos de 

idade, em 2020 era necessário 

ter 56 anos e 6 meses de idade. 

Já em 2021 é necessário ter 61 

anos de idade e assim sucessi-

vamente. Além disso, é necessá-

rio relembrar que mesmo com o 

requisito da idade mudando a 

cada ano, o tempo de contribui-

ção mínimo exigido sempre per-

manece o mesmo, ou seja, 30 

anos de contribuição. 

     Essa regra é similar a regra 

anterior, todavia, enquanto na 

regra anterior o requisito que é 

acrescido a cada ano que passa 

são os pontos, nesta regra o que 

se modifica com o passar do 

tempo é o requisito idade. 

     Aliás,  o cálculo do  valor  do 

 

 

 

 

 

 

 

benefício também é realizado da 

mesma forma que na regra an-

terior. 

     Quais erros não cometer a-

pós a reforma da Previdência e 

como se preparar para a apo-

sentadoria neste momento 

     Se você chegou até aqui, vo-

cê percebeu quantas informa-

ções importantes eu precisei 

compartilhar com você até este 

momento sobre o que aconteceu 

com a aposentadoria por tempo 

de contribuição antes e depois 

da reforma da Previdência. 

     Agora, além de saber todas 

regras, é importante que você se 

concentre em não cometer cer-

tos erros que podem matar a sua 

aposentadoria. 

     Não deixe tudo para depois 

     Um dos grandes erros que 

nós aqui do Campos Lima Ad-

vocacia verificamos durante 

nossa atuação é que muitas pes-

soas somente deixam para se 

preocupar com suas aposenta-

dorias quando acreditam que 

estão na época de se aposentar. 

     No entanto, até chegar este 

momento, muitas coisas que fo-

ram acontecendo durante sua vi-

da de trabalho e de contribuição 

para o INSS podem dificultar ou 

até impedir a concessão do be-

nefício, e muitos não se dão 

conta disso no momento certo 

no qual poderiam evitar essa si-

tuação. 

     Um dos erros mais comuns é 

deixar para corrigir o CNIS ape-

nas no momento da aposenta-

doria. 

     E caso você não saiba, o CN 

IS (Cadastro Nacional de Infor-

mações Sociais) é o documento 

que consta na base de dados do 

INSS e nele estão descritos to-

dos os seus vínculos de trabalho 

e períodos de contribuição. 

     Contudo, este documento 

costuma apresentar diversos er-

ros, o que exige da segurada a 

sua correção. O problema é que 

a correção desses erros, na 

grande maioria dos casos, exige 

prova documental. Acontece que 

muitas seguradoras não sabem 

disso, e acabam deixando o mo-

mento mais fácil de conseguir 

esses documentos passar. 

     É comum que os vínculos 

mais antigos, principalmente se 

eles são antes de 1985, por e-

xemplo, apresentarem erros no 

CNIS. 

     Conclusão 

     Se você chegou até aqui eu 

preciso lhe dizer que estou or-

gulhoso de você. Isso significa 

que você está comprometida 

com a sua aposentadoria e dese-

ja alcançar o melhor resultado. 

     Fora isso, eu me preocupei 

em compartilhar com você mui-

to conhecimento jurídico neste 

post sobre a aposentadoria por 

tempo de contribuição, inclusive 

todas as informações disponibi-

lizadas são utilizados na atuação 

dos advogados aqui no Campos 

Lima Advocacia, para que você 

tenha acesso as mesmas ferra-

mentas e informações que espe-

cialistas em Direito Previdenciá-

rio. 

     Agora estamos torcendo para 

que você consiga tomar boas 

decisões para proteger sua apo-

sentadoria e, consequentemen-

te, conseguir o melhor benefí-

cio. N 

Júnior Henrique de Campos 

WhatsApp: (14) 98148-0698 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Tic tac, tic tac. Agosto chegou, e com ele as multas da 
LGPD. Neste artigo, vamos te ensinar como evitar que a sua 

empresa sofra as sanções da LGPD. 

     Após o processo administra-

tivo, será considerado na apli-

cação da punição a gravidade e 

a natureza da infração, a condi-

ção econômica do infrator, a re-

incidência, o grau do dano, entre 

outros critérios estabelecidos na 

LGPD. 

     Dentre esses, é interessante 

destacar o trazido no artigo 52, 

§ 1º, II, da LGPD, qual seja: será 

levado em consideração, para a 

aplicação das penalidades, a 

boa-fé do infrator. 

     Isso significa que, se a Auto-

ridade Nacional verificar que o 

infrator era comprometido com a 

privacidade, a proteção dos da-

dos pessoais e fez o possível pa-

ra evitar o incidente, sua puni-

ção será mais branda. 

     Quanto às punições, a LGPD 

listou estas: 

     1. Advertência, com prazo 

para medidas corretivas; 

     2. Multa simples, limitada a 

2% do faturamento da empresa, 

ou R$ 50 milhões de reais por 

infração; 

     3. Multa diária; 

     4. Publicização da infração; 

     5. Bloqueio ou eliminação 

dos dados pessoais a que se re-

fere a infração; 

     6. Suspensão parcial do fun-

cionamento do banco de dados 

a que se refere a infração, por até 

6 (seis) meses; 

     7. Suspensão do exercício da 

atividade de tratamento de da-

dos pessoais por até 6 (seis) 

meses; 

     8. Proibição parcial ou total 

do exercício de atividades rela-

cionadas a tratamento de dados. 

     Há, portanto, uma nítida gra-

dação das penalidades e as mul-

tas pecuniárias, acredite, não 

são as piores. 

     Isso porque a suspensão de 

banco de dados ou qualquer tipo 

de proibição de atividade rela-

cionada a tratamento de dados é 

capaz de inviabilizar a maior 

parte das atividades econômicas 

que existem hoje. 

     Especialmente quando esta-

mos falando de startups ou em-

presas digitais. 

     Duvida disso? 

     E se eu te dissesse que no-

me, e-mail e CPF são dados 

pessoais, porque são capazes de 

identificar o titular desses da-

dos? Qual negócio hoje funcio-

na sem coletar ao menos nome, 

e-mail e CPF de seus clientes? 

     Se a LGPD não foi o sufici-

ente para te convencer até agora 

sobre a importância de se preo-

cupar com a privacidade de da-

dos, essas sanções podem ser o 

gatilho para que sua empresa 

saia da inércia hoje mesmo. 

     Como você pode evitar as 

multas e punições da LGPD? 

     A solução para essa dúvida é 

muito simples e é a própria LGP 

Norminha 637, 19/08/2021 
O artigo “Predição de absenteís-

mo docente na rede pública com 

machine learning” propõe mo-

delos preditivos capazes de es-

timar o risco de ausência laboral 

dos docentes da educação in-

fantil a partir da inteligência arti-

ficial e de algoritmos de apren-

dizagem supervisionada. Para 

tanto, foram considerados pro-

fessores desse universo que a-

tuam em toda a rede pública mu-

nicipal do estado de São Paulo, 

utilizando-se de dados secundá-

rios, públicos e anônimos da 

Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais), com vinculação 

às bases do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educa-

cionais (Inep) e da Fundação 

Seade. 

     Os autores, Fernando Fer-

nandes da Fundacentro e Ale-

xandre Chiavegatto Filho da Fa-

culdade de Saúde Pública da U-

niversidade de São Paulo (USP), 

selecionaram 11 variáveis predi-

toras: sexo, idade, pós-gradua-

ção, tamanho do estabelecimen-

to, tipo de vínculo empregatício, 

primeiro emprego, tempo no 

emprego, horas contratadas, 

média anual da quantidade de sa 

Como a sua empresa pode evitar as multas da LGPD 

lários mínimos, média de alunos 

por turma e número de habi-

tantes no município de atuação 

do trabalhador. 

     Os pesquisadores desenvol-

veram cinco algoritmos de a-

prendizado supervisionado. 

“Espera-se que o melhor mode-

lo proposto possa ser aplicado 

para estimar o número de afas-

tamentos por doença em profes-

sores, utilizando dados projeta-

dos dos trabalhadores (por e-

xemplo, tempo de ocupação, 

carga horária e renda) e do am-

biente de trabalho (por exemplo, 

alunos por turma)”, afirmam. 

     Com isso, acreditam ser pos-

sível subsidiar políticas públicas 

para prevenção de ausência la-

boral e evitar novos adoecimen-

tos. Também avaliam como viá-

vel o uso da Rais para análise de 

absenteísmo por morbidades, 

por conter variáveis das relações 

de trabalho, o que pode ser ex-

plorado para a análise de outras 

categorias profissionais. 

  Publicado pela Revista de Saú-

de Pública, o artigo também será 

disponibilizado pela Biblioteca 

da Fundacentro. 

N 

 

encaixa nessa definição deve se 

adequar à LGPD para evitar san-

ções administrativas ou passi-

vos judiciais. 

     Em quais hipóteses sua em-

presa pode ser punida pela NA 

PD 

     Quanto às punições, o artigo 

52 da LGPD prevê que qualquer 

infração ao disposto na Lei po-

derá ser punido pela autoridade 

nacional, ou seja: é necessário 

que se observe a integralidade 

da norma para saber como se a-

dequar. 

     Para exemplificar, no entan-

to, o artigo 46 da mesma lei des-

taca que os agentes de trata-

mento deverão adotar práticas 

“aptas a proteger os dados pes-

soais de acessos não autoriza-

dos e de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qual-

quer forma de tratamento inade-

quado ou ilícito.” 

     Assim, fica claro que nessas 

situações de acessos não auto-

rizados, ilícitos ou tratamento 

inadequado dos dados pesso-

ais, o agente de tratamento po-

derá ser punido. 

     Entenda as punições da LG 

PD que a ANPD pode aplicar à 

sua empresa 

     A Agência Nacional de Pro-

teção de Dados, ou ANPD, é o 

órgão governamental responsá-

vel pela fiscalização e aplicação 

de sanções referentes à LGPD e 

à proteção de dados pessoais. 

     A partir de agosto de 2020, 

esse órgão poderá aplicar san-

ções administrativas e pecúnia-

rias para entes privados e pú-

blicos envolvidos em incidentes 

de dados pessoais por eles tra-

tados. 

     Para a aplicação dessas san-

ções, será necessário um pro-

cesso administrativo para asse-

gurar a ampla defesa do “infra-

tor” envolvido, o que significa 

que a ANDP não poderá aplicá-

las de ofício. 

     Contudo, apesar de não po-

der punir de ofício, a ANPD pode 

agir de ofício, ou seja, iniciar 

uma investigação ou requerer 

documentos e explicações de 

uma empresa mesmo sem qual-

quer denúncia sobre tratamento 

irregular de dados pessoais. 

     Após o processo administra-

tivo, será considerado na apli-

cação da punição a  gravidade  e 

 

por eles. 

     Dessa forma, resumidamen-

te, agentes de tratamento de da-

dos podem ser punidos por in-

cidentes envolvendo dados pes-

soais, como vazamentos de da-

dos, sistemas vulneráveis, cole-

ta de dados em excesso, entre 

outros. 

     Contudo, nem todos aqueles 

que coletam dados pessoais são 

considerados agentes de trata-

mento para os fins da LGPD. 

     Só são agentes de dados e, 

consequentemente, sujeitos às 

sanções da LGPD, as pessoas 

jurídicas e físicas que tratem da-

dos pessoais de terceiros para 

fins econômicos. 

 

     Portanto, pessoas naturais 

que tratam dados para fins parti-

culares, dados tratados para fins 

jornalísticos, acadêmicos ou ar-

tísticos e agentes de segurança 

pública no cumprimento da lei 

não precisam seguir as deter-

minações da LGPD. 

     Logo, essas “pessoas” - e a-

penas elas - não podem ser alvo 

de sanções da LGPD. 

     Por outro lado, aquele que 

trata  dados  pessoais  e  não  se 

Norminha 637, 19/08/2021 
A essa altura do campeonato, eu 

acredito (e espero) que você já 

tenha ouvido falar na LGPD. 

     Essa legislação, que mudou 

a forma como as empresas e o 

poder público podem tratar da-

dos pessoais, entrou em vigor 

em agosto de 2020, mas so-

mente a partir de agosto de 2021 

que as sanções da LGPD serão 

aplicadas. 

     Ou seja: quem não se preo-

cupou em se adequar à legis-

lação de privacidade de dados 

antes, agora poderá - literalmen-

te - pagar por isso. 

     Mas vamos com calma. 

     A ANPD, ou Agência Nacio-

nal de Proteção de Dados, não 

irá aplicar multas automáticas 

em todas as empresas que tra-

tam dados pessoais e não este-

jam adequadas à LGPD. 

     Isso é motivo para não se a-

dequar? Não deveria. 

     É o mesmo que manter seus 

funcionários irregulares e não 

cumprir com as obrigações tra-

balhistas e previdenciárias. 

     A princípio pode não trazer 

nenhuma consequência, mas é 

uma bomba relógio pronta para 

explodir a qualquer momento. 

     Então, é melhor evitar que a 

sua empresa ou startup tenha 

qualquer brecha para que a AN 

PD bata à sua porta com san-

ções ou multas, certo? 

     Neste artigo, vamos te expli-

car o que são e como evitar as 

multas da LGPD. 

     O que pode levar a ANPD a 

aplicar sanções e multas e quem 

pode ser punido? 

     A LGPD é uma legislação cri-

ada para obrigar empresas e al-

guns órgãos do Poder Público a 

assegurar uma proteção espe-

cial aos dados pessoais tratados  

D que nos responde essa per-

gunta: é só não infringir nenhu-

ma das normas previstas na lei. 

     Para evitar essas infrações, a 

primeira coisa que deve ser feita 

é tomar ciência da LGPD e re-

conhecer sua importância. 

     Dados pessoais são um bem 

valioso e devem ser tratados co-

mo tal. 

     Além disso, o controlador de 

dados (isto é, o responsável pela 

tomada de decisões no trata-

mento de dados) deve assegurar 

que todos os operadores e cola-

boradores sob seu comando es-

tejam cientes e diligentes sobre 

privacidade de dados. 

     É importante que a sua em-

presa realize uma diligência in-

terna para conferir como os da-

dos pessoais de clientes ou co-

laboradores estão sendo arma-

zenados e transmitidos e se to-

dos os fornecedores e parceiros 

são comprometidos com a pri-

vacidade de dados. 

     Além disso, como explica-

mos aqui, até que a ANPD se 

pronuncie (ou não) sobre a dis-

pensa de DPO por algumas em-

presas, é importante designar 

um Encarregado de Dados na 

sua empresa. 

     Por fim, é necessário que 

quaisquer incidentes envolven- 

Artigo apresenta modelos para 
estimar absenteísmo de docentes 

 

do dados pessoais sejam sana-

dos com agilidade e comuni-

cados aos titulares e à ANDP, se 

necessário. 

     A melhor hora para começar 

a se adequar à LGPD é agora 

     A LGPD veio para ficar e to-

dos nós precisamos nos acostu-

mar com a ideia de que a priva-

cidade será uma preocupação 

cada vez mais constante entre os 

titulares de dados, sobretudo 

para as empresas com base tec-

nológica. 

     Em agosto, a adequação à lei 

de proteção de dados não será 

mais uma preocupação distante, 

mas uma realidade que poderá 

bater na sua porta a qualquer 

momento. 

     Como dizem nossas sábias 

avós, é melhor prevenir do que 

remediar. 

     Conhecer os requisitos da 

LGPD, se adequar a eles e pro-

teger os dados pessoais de seus 

clientes é muito mais fácil, me-

nos custoso e menos prejudicial 

do que lidar com um processo 

administrativo e ou judicial de-

pois. 

N 

Melina Filetto é assistente 

jurídica (paralegal) no Cunha 

Mantovani Advogados - CMA. 

contato@cunhamantovani.com 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/187647
https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/187647
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Qual a diferença entre qualificação técnico-operacional e 
qualificação técnico-profissional? 

Norminha 637, 19/08/2021 
A qualificação técnica é uma das 

etapas que compõe a habilitação 

das empresas nas licitações pú-

blicas. Ela se divide em quali-

ficação técnico-operacional e 

qualificação técnico-profissio-

nal. 

     A qualificação técnico-ope-

racional corresponde à capaci-

dade da empresa, referindo-se a 

aspectos típicos da estrutura or-

ganizacional da empresa licitan-

te, como instalações, equipa-

mentos e equipe. 

     Já a qualificação técnico-

profissional relaciona-se ao 

profissional que atua naquela 

empresa licitante, referenciando 

especificamente o profissional 

detentor do respectivo atestado. 

 

     É extensa jurisprudência do 

TCU sobre a necessidade de não 

se confundir a capacidade técni-

co-operacional, que é da empre-

sa, com a capacidade técnico-

profissional, que é dos profis-

sionais responsáveis. Destaca-

mos: 

     A qualificação técnica abran-

ge tanto a experiência empresa-

rial quanto a experiência dos 

profissionais que irão executar o 

serviço. A primeira seria a capa-

cidade técnico-operacional, a-

brangendo atributos próprios da 

empresa, desenvolvidos a partir 

do desempenho da atividade 

empresarial com a conjugação 

de diferentes fatores econômi-

cos e de uma pluralidade de 

pessoas. A segunda é denomi-

nada capacidade técnico-profis-

sional, referindo-se à existência 

de profissionais com acervo téc-

nico compatível com a obra ou 

serviço de engenharia a ser lici-

tado. Acórdão 1332/2006-TCU-

Plenário 

     Enquanto a capacitação téc-

nico-profissional está relaciona-

da à qualificação do corpo téc-

nico, a capacitação técnico-ope-

racional, por sua vez, é bem 

mais ampla e alcança requisitos 

empresariais, tais como estrutu-

ra administrativa, métodos orga-

nizacionais,  processos internos 

 

de controle de qualidade, etc. Na 

prática, a qualificação compro-

vada de um profissional não é 

suficiente para garantir a experi-

ência operacional da empresa à 

qual esse profissional esteja 

vinculado, seja na condição de 

prestador de serviço ou na con-

dição de sócio, e, consequente-

mente, a qualidade da execução 

contratual poderá ser compro-

metida. Acórdão 2208/2016-

TCU-Plenário 

     A Lei 8.666/93 trata da qua-

lificação técnico-operacional em 

seu art. 30, inciso II: 

     Art. 30. A documentação re-

lativa à qualificação técnica limi-

tar-se-á a: (...) II - comprovação 

de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatí-

vel em características, quantida-

des e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das insta-

lações e do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do 

objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos traba-

lhos. 

     A qualificação técnico-pro-

fissional encontra-se disposta 

no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/93: 

     Art. 30. (...) 

     § 1º A comprovação de apti-

dão referida no inciso II do "ca-

put" deste artigo, no caso das li-

citações pertinentes a obras e 

serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas en-

tidades profissionais competen-

tes, limitadas as exigências a: 

     I - capacitação técnico-pro-

fissional: comprovação do lici-

tante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista pa-

ra entrega da proposta, profis-

sional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou 

serviço de características seme-

lhantes, limitadas estas exclusi-

vamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo 

do objeto da licitação, vedadas 

as exigências de quantidades 

mínimas ou prazos máximos. 

     Os vetos presidenciais difi-

cultaram, à  primeira vista, a vi- 

     Os vetos presidenciais difi-

cultaram, à primeira vista, a vi-

sualização desses conceitos na 

Lei 8.666/93. Todavia, a juris-

prudência (vide Acórdão 1706/ 

2007-TCU-Plenário) e a doutri-

na já deixaram clara a delimita-

ção entre qualificação técnico-

operacional e qualificação técni-

co-profissional. 

     A nova lei de licitações – Lei 

14.133/2021 – em seu art. 67, 

incisos I, II e III, dispôs sobre a 

qualificação técnico-profissio-

nal e técnico operacional de for-

ma bem mais abrangente do que 

a Lei 8.666/93, incorporando 

interpretações trazidas por di-

versas jurisprudências do TCU: 

     Art. 67. A documentação re-

lativa à qualificação técnico-

profissional e técnico-operacio-

nal será restrita a: 

     I - apresentação de profissio-

nal, devidamente registrado no 

conselho profissional compe-

tente, quando for o caso, deten-

tor de atestado de responsabi-

lidade técnica por execução de 

obra ou serviço de caracterís-

ticas semelhantes, para fins de 

contratação; 

    II - certidões ou atestados, re-

gularmente emitidos pelo con-

selho profissional competente, 

quando for o caso, que demons-

trem capacidade operacional na 

execução de serviços similares 

de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou su-

perior, bem como documentos 

comprobatórios emitidos na 

forma do § 3º do art. 88 desta 

Lei; 

     III - indicação do pessoal téc-

nico, das instalações e do apa-

relhamento adequados e dispo-

níveis para a realização do obje-

to da licitação, bem como da 

qualificação de cada membro da 

equipe técnica que se respon-

sabilizará pelos trabalhos; 

     IV - prova do atendimento de 

requisitos previstos em lei espe-

cial, quando for o caso; 

     V - registro ou inscrição na 

entidade profissional competen-

te, quando for o caso; 

     VI - declaração de que o li-

citante tomou conhecimento de 

todas as informações e das con-

dições locais para o cumpri-

mento das obrigações objeto da 

licitação. (...) 

     Art. 88. (...) 

     § 3º A atuação do contratado 

no cumprimento de obrigações 

assumidas será avaliada pelo 

contratante, que emitirá docu-

mento comprobatório da avalia-

ção realizada, com menção ao 

seu desempenho na execução 

contratual, baseado em indica-

dores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalida-

des aplicadas, o que constará do 

registro cadastral em que a ins-

crição for realizada. 

     O TCU, em diversos julga-

dos, sedimentou o entendimen-

to que não se pode exigir do li-

citante o registro de atestado de 

capacidade técnico-operacional 

no conselho profissional com-

petente. A exigência de atesta-

dos registrados nas entidades 

profissionais competentes deve 

ser limitada à capacitação técni-

co-profissional, que diz respeito 

às pessoas físicas indicadas pe-

las empresas licitantes. 

     É irregular a exigência de que 

a atestação de capacidade técni-

co-operacional de empresa par-

ticipante de certame licitatório 

seja registrada ou averbada jun-

to ao Crea, uma vez que o art. 55 

da Resolução-Confea 1.025/ 

2009 veda a emissão de Certi-

dão de Acervo Técnico (CAT) em 

nome de pessoa jurídica. A exi-

gência de atestados registrados 

nas entidades profissionais 

com-petentes deve ser limitada 

à capacitação técnico-profissio-

nal, que diz respeito às pessoas 

físicas indicadas pelas empre-

sas licitantes. Acórdão 1542/ 

2021 - TCU-Plenário 

     Nos termos do Acórdão 

1849/2019 - TCU-Plenário: 

     As empresas não possuem a-

cervo técnico propriamente dito. 

Conforme o art. 48 da Resolução 

1.025/2009 do Confea, a pessoa 

jurídica terá a capacidade técni-

co-profissional representada 

pelo conjunto dos acervos técni-

cos dos profissionais integran-

tes de seu quadro técnico. Em 

síntese, a empresa possui a ex-

periência técnico-operacional e 

o responsável técnico que tra-

balha para ela possui a ex-

periência técnico-profissional. 

Dessa forma, a empresa não 

precisa de um atestado de capa-

cidade técnica registrado no 

Crea. O que ela precisa é ter seu 

registro no Crea, por motivo da 

sua atividade (inciso I, do art. 30 

da Lei 8.666/1993). O profis-

sional que é responsável técnico 

também deverá ter registro no 

Crea, mas quem deverá registrar 

o atestado é o próprio profis-

sional. 

     Ressalta-se, por fim, que o 

atestado de capacidade técnica 

deve ser emitido por pessoa ju-

rídica, sendo, ainda, inadmissí-

vel a transferência do acervo téc 

nico da pessoa física para a pes-

soa jurídica: 

     Licitação. Qualificação técni-

ca. Atestado de capacidade téc-

nica. Pessoa física. Emissão. É 

irregular a aceitação de atestado 

emitido por pessoa física para 

fins de comprovação da capaci-

dade técnica de empresa licitan-

te (art. 30, § 1º, da Lei 8.666/ 

1993). Acórdão 927/2021-TCU-

Plenário 

     (...) a transferência de acervo 

técnico de pessoa física à pes-

soa jurídica pode ensejar o pos-

sível ‘comércio’ de acervo, per-

mitindo assim que empresas a-

ventureiras participem de licita-

ção sem que possuam a real ca-

pacidade de executar o objeto, 

apenas pela simples formaliza-

ção de contrato com responsá-

vel técnico detentor da qualifica-

ção requerida. Acórdão 2208/ 

2016-TCU-Plenário 

     A administração deve ter as 

garantias necessárias de que a 

empresa possui as condições 

técnicas para a boa execução 

dos serviços. O objetivo, portan-

to, de se exigir em editais de li-

citações  públicas  atestados  de 

 

 

qualificação técnica profissional 

e/ou operacional é comprovar 

que a empresa está apta a cum-

prir as obrigações assumidas 

com a Administração Pública e, 

dessa forma, garantir que o ser-

viço seja executado com a devi-

da qualidade. 

     Para que se obtenha a pro-

posta mais vantajosa é necessá-

ria a especificação do produto 

ou serviço adequada às reais ne-

cessidades da Administração e a 

formulação de exigências de 

qualificação técnica e econômi-

co-financeira que não restrinjam 

a competição e propiciem a ob-

tenção de preços compatíveis 

com os de mercado, mas que a-

fastem empresas desqualifica-

das do certame. Acórdão 1214/ 

2013-TCU-Plenário 

     Assim, desde que seja perti-

nente e adequado e não ofenda 

os princípios licitatórios como a 

competitividade, isonomia e le-

galidade, é prudente a inserção 

em Edital de exigências relacio-

nadas à avaliação sobre a capa-

cidade técnica dos licitantes. N 

Fernanda Teixeira Almeida 

www.sibla.com.br 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Engenharia 
alinha 

desenvolvimento 
à preservação do 
meio ambiente 

Norminha 637, 19/08/2021 
      A sigla em inglês para envi-

ronmental, social and governan-

ce (ESG) é um termômetro do 

grau de sustentabilidade e do 

impacto social de uma empresa. 

A construção da Rodovia dos 

Imigrantes, que liga a cidade de 

São Paulo à Baixada Santista, foi 

um marco histórico na enge-

nharia civil nacional, tendo co-

mo uma das suas prioridades 

executar há 35 anos uma obra 

sem grandes danos ambientais 

e, em alguns aspectos, contri-

buir para a preservação da fauna 

e da flora. 

     No Brasil, outras obras da 

engenharia também trabalham 

alinhando desenvolvimento e 

preservação do meio ambiente. 

     “A engenharia tem um papel 

fundamental para que tenhamos 

projetos que levem a um de-

senvolvimento sustentável. Do 

ponto de vista do conhecimento 

técnico, existem plenas possibi-

lidades que isso ocorra”, ressal-

ta o presidente da Comissão de 

Obras Industriais e Corporativas 

da Câmara Brasileira da Indús-

tria da Construção (COIC/ 

CBIC), Ilso José de Oliveira. 

     “Necessitamos, apenas, que 

essas condicionantes sejam 

consideradas ‘valor’ pela socie-

dade e pelas autoridades”, sa-

lienta o executivo. 

     Na avaliação de Ilso de Oli-

veira, a Engenharia tem que en-

contrar caminhos para que es-

ses quesitos sejam mandatários 

nas tomadas de decisões, para, 

por exemplo, se decidir pelo 

projeto ‘A’ ou pelo projeto ‘B’. 

 

     “Devemos trabalhar para que 

as contratações de serviços de 

Engenharia se deem pelo Me-

lhor Preço e não pelo Menor 

Preço como acontece atualmen-

te na maioria dos casos”, disse. 

     Para o diretor da Comissão 

de Infraestrutura (Coinfra) da CB 

IC e diretor operacional da Di-

mensional, Vinicius Benevides, 

há alguns anos a adoção de me-

didas voltadas ao ESG era uma 

inovação. 

     “Hoje, ainda é uma opção e 

um diferencial. Não tenho dúvi-

das de que, em poucos anos, se 

tornará uma obrigação – legal 

ou mercadológica – e, por con-

seguinte, as empresas que não 

estiverem preparadas e aderen-

tes às melhores práticas, pode-

rão ver seus clientes e seus cré-

ditos esvaírem”. N 

Traumatologia forense, um estudo médico jurídico de nosso interesse 
Norminha 637, 19/08/2021 
 Nas organizações, as lesões resultantes das 

atividades técnicas operacionais no ambien-

te laboral do trabalhador despertam interes-

se dos envolvidos, assim como e principal-

mente da vítima para futura ação preventiva. 

Assim, nos questionamos: como a lesão foi 

produzida? Qual o grau de contaminação? E 

qual foi o comprometimento residual? 

     Logo, a traumatologia forense estuda os 

aspectos médicos jurídicos das lesões (feri-

mentos, machucados) causadas pelos agen-

tes lesivos e, neste caso específico, iremos 

abordar estas condições no ambiente labo-

ral, onde as vítimas e até vilões, serão os 

profissionais envolvidos no processo pro-

dutivo de trabalho. Casos clínicos são igno-

rados aqui. 

     Trauma é o resultado da ação vulnerante 

que possui energia mecânica, térmica, elé-

trica, ionizante e química, capaz de produzir 

a lesão em graduações diferenciadas, em 

função da lesão ser maior ou menor, segun-

do os seguintes critérios: níveis potenciais 

de energia envolvidos, resistência da estru-

tura do corpo. Vejam abaixo quadro de-

monstrativo: 

Tipos 

de 

Ener 

gia 

Impacto 

Mecâ 

nica 

Gera zero do impacto de objetos 

móveis e objetos que caem e do 

impacto do corpo em movimento 

contra estruturas relativamente 

imóveis, como: quedas, um grupo 

resultando na maioria da lesões as 

fraturas, luxações, entorses, 

esmagamento... 

Térmi 

ca 

Neste grupo, as áreas características 

são as queimaduras de primeiro, 

segundo e terceiro grau e, sua 

consequência é a inflamação, 

coagulação, queimaduras em todos 

os níveis do corpo humano. 

Elétri 

ca 

Contato com a energia elétrica pode 

levar à interferência da função 

neuromuscular e queimaduras em 

todos os níveis do corpo. 

Ioni 

zante 

Normalmente as lesões ocasionam 

nas vítimas uma desorganização aos 

componentes e funções celulares. O 

resultado específico depende do 

lugar e da forma como a radiação é 

dissipada. 

Quími

ca 

Este tipo de energia inclui, devido a 

queimaduras decorrentes da reação 

dos produtos químicos com o corpo 

humano. Algumas reações são a 

destruição imediata do tecido, como 

nos casos do contato com ácidos 

concentrados. 

     Lesões são ferimentos e, ferimentos, 

quando conhecidos suas caracterizações fí-

sicas, nos facilitam ações proativas para 

controle em tempo hábil de se salvar uma 

vida para complementação de ações médi-

cas disponíveis. 

     Há de se observar que as lesões resul-

tantes do acidente de trabalho são caracte-

rizadas pelas lesões físicas, quando nota-

mos ofensas à integridade física ou à saúde 

do trabalhador vítima, produzidas por agen-

tes: mecânicos, físicos, químicos, biodinâ-

micos. São as causas de lesões aos corpos 

dos trabalhadores quando em atividades 

técnicas operacionais de trabalho. São os a-

gentes mecânicos que atuam pela energia 

mecânica e essa energia ou movimentos 

modifica o estado inercial (repouso ou mo-

vimento) de um corpo em agente agressor 

produzindo lesões em todo ou parte do outro 

corpo. 

     Agem por contato e diretamente sobre a 

superfície atingida, atuando por: somente 

pressão, pressão e deslizamento, choque a-

companhado ou não de deslizamento, resul-

tando em três tipos de lesão simples: punc-

tória (um ponto), incisa (um corte) contusa 

(um bloco).  

     Agentes mecânicos atuam pela energia 

mecânica, quando o agente agressor produz 

lesões em todo ou em parte do outro corpo e 

os tipos de instrumentos típicos da lesão 

mecânica são: prego, alfinete, agulha, fura-

dor de gelo, estilete, navalha, bisturi, lâmina, 

estilhaços de vidro, folha de papel, linha de 

cerol, martelo, marreta, caibro, cassetete, so-

co inglês, bastão, pedra, canivete, espada, 

punhal, peixeira, machado, guilhotina, enxa-

da, facão, foice, disco de corte, projétil de ar-

ma de fogo,  ponta de grade de ferro, ponta 

de vergalhão, máquinas, equipamentos de 

transportes possuem pontas de lesões fortes 

na possibilidade de uma colisão, como auto-

móveis, tratores, aeronaves, motocicletas, 

bicicletas, locomotivas. Instrumentos ou a-

gentes finos, alongados, pontiagudos (punc-

tórios) de diâmetro transversal (secção) ex-

tremamente reduzido em relação ao seu 

comprimento, produzindo lesões punctórias 

ou ponctiformes são agentes perfurantes e 

causam ferimentos punctórios, ativados por 

pressão sobre determinado ponto e penetram 

a superfície, geralmente afastando as fibras 

dos tecidos atingidos. 

Instrumentos 

Típicos 

Modo de 

Produção 

Lesão 

Prego, alfinete, 

agulha, estilete 

Pressão em 

um ponto 

Punc 

tória 

Navalha, bisturi, 

lâmina, linha de 

cerol  

Deslizante, 

mais que 

pressão 

Incisa 

Martelo, marreta, 

caibro, 

cassetete, 

bastão, pedra 

Choque. 

Podendo ou 

não haver 

desliza 

mento 

Contu 

são 

     Apenas um médico poderá determinar a 

causa do falecimento, mas há sinais univer-

sais que indicam a morte. Em várias áreas, a 

morte é definida como ausência de funções 

circulatórias e respiratórias. Inúmeros estu- 

dos adotaram os critérios de morte cerebral 

que definem a morte como a parada irrever- 

Norminha 637, 19/08/2021 
      Existem diversos fatores que contribuem 

para o sucesso de uma empresa. Entre eles 

estão os níveis de engajamento e qualifi-

cação de uma equipe. 

     Esses aspectos envolvem também o clima 

organizacional da empresa, bem como a mo-

tivação que uma organização exerce sobre os 

seus funcionários. 

     Além desses, existem muitas maneiras de 

impulsionar uma equipe e elas precisam ser 

definidas e aplicadas por um bom líder. 

     Isso, inclusive, deve ocorrer antes mesmo 

de identificar problemas com o grupo. No 

entanto, é possível aplicá-las também para 

melhorar o exercício de uma equipe. 

     Mas como é possível identificar todos es-

ses elementos em uma equipe? 

     Para isso, é importante que o líder realize 

uma avaliação de desempenho no seu grupo 

de trabalho. 

     Pois assim, é possível não apenas iden-

tificar os fatores a melhorar, como também 

saber como agir de maneira assertiva para a 

melhora. 

sível de todas as funções do cérebro e do 

tronco cerebral. Portanto, devemos ter o co-

nhecimento prévio de como determinar se 

uma vítima de acidente no ambiente de tra-

balho está morta ou requer atendimento mé-

dico. Pela maioria dos protocolos atuais, in-

dicam sinais óbvios de morte que, combi-

nados, são aceitos pelas autoridades legais 

e médicas: Dano Mortal Evidente: isto inclui, 

por exemplo, o corpo separado em partes, 

como por exemplo a decapitação; Rigor 

Mortis: é o endurecimento dos músculos do 

corpo causado por mudanças químicas no 

tecido muscular. Desenvolve-se primeiro na 

face e mandíbula e, gradualmente, estende-

se para a parte inferior até que o corpo esteja 

em rigidez completa. O processo de endu-

recimento do corpo é afetado pela velocida-

de do mesmo em perder calor para o am-

biente. Um corpo magro perde calor mais ra-

pidamente do que um com mais gordura 

corporal; Putrefação: refere-se à decomposi-

ção de tecidos corporais. Dependendo de 

condições de temperatura, ela começa den-

tro de 24 40 a 96 horas após a morte. 

  Lamentamos que os médicos do trabalho, 

enfermeiros do trabalho e auxiliares ou téc-

nicos de enfermagem do trabalho, mesmo 

tendo o conhecimento prévio da necessi-

dade legal de atendimento do trabalhador 

quando ferido no local de trabalho, nos prive 

de treinamento prático e efetivo para ajudar 

conforme contrato de PCMSO, incentivando 

atendimento por terceiros (Corpo de Bom-

beiros da Polícia Militar/SAMU).  

     Assim exposto, nos questionamos: a)-

devemos permanecer ignorando as Normas 

Regulamentadoras (NR) sobre Primeiros 

Socorros? b)-devemos conhecer apenas 

RCP, quando nas organizações os maiores 

riscos de lesão são outros? c)-devemos per-

manecer confundido as características da e-

mergência com a urgência para ações proa-

tivas? Aceitar que a Medicina do Trabalho 

permaneça distante da realidade da organi-

zação diante das dificuldades médicas? 

N 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

(formação em enfermagem do trabalho) 

 

     E se você deseja conhecer mais sobre a 

avaliação, bem como dicas para a qualifi-

cação da equipe, confira este texto! 

     Boa leitura! 

     Avaliação de desempenho: o que é? 

     Como visto, a avaliação funciona como 

um processo para identificar o exercício e 

desempenho dos funcionários nas rotinas 

de trabalho. Esse teste também funciona co-

mo um acompanhamento e supervisão da 

evolução de uma equipe. 

     Por isso, ela é muito importante para o 

domínio de um líder e o sucesso de uma em-

presa. 

     Afinal, a partir da análise de desempenho 

de um grupo de trabalho é possível iden-

tificar também os fatores que estão impac-

tando positiva e negativamente no desenvol-

vimento da organização. 

     Essas avaliações podem ocorrer de diver 

Pandemia 
aumenta o desejo 
pelo trabalho em 

diferentes espaços 
Norminha 637, 19/08/2021 
Quem aderiu ao home office não 

quer mais voltar ao escritório, 

certo? Uma pesquisa da presta-

dora de serviços imobiliários JL 

L, realizada em dez países, mos-

tra que não é bem assim. Segun-

do o levantamento, apenas 10% 

dos consultados afirmaram pre-

ferir trabalhar exclusivamente 

em casa no pós-pandemia.  A 

maioria (66%) relatou que gos-

taria de trabalhar em diferentes 

locais, sendo que 74% disseram 

ser fundamental ter o escritório 

corporativo como opção. 

     Não é que os trabalhadores 

não aguentem mais trabalhar em 

casa – 72% gostariam de ter 

essa opção, índice 35% supe-

rior ao registrado antes da pan-

demia. Ou seja: os funcionários 

cada vez mais valorizam a flexi-

bilidade. Ainda de acordo com o 

estudo, 40% das pessoas de-

monstram interesse em traba-

lhar em espaços terceirizados, 

como cafés e coworkings. 

 

  Para Washington Botelho, pre-

sidente da Divisão de Corporate 

Solutions da JLL para a América 

Latina, as empresas devem re-

pensar seus espaços corporati-

vos de modo a manter o inte-

resse dos funcionários em fre-

quentá-los. “Será preciso en-

contrar o equilíbrio entre as ne-

cessidades individuais, como 

concentração e privacidade, e a 

interação colaborativa entre os 

times, em áreas de convivência 

que estimulem a criatividade”, 

afirma. N 

sas maneiras e, inclusive, reco-

menda-se que haja determinada 

diversificação. 

     Dessa maneira, o líder se li-

vra de avaliações padrões e di-

namiza a ação. Entre as avalia-

ções de desempenho estão as 

seguintes: 

     - Avaliação de desempenho 

em grupo; 

     - Avaliação de desempenho 

individual; 

     - Autoavaliação de desempe-

nho; 

     - Avaliação de satisfação da 

equipe; 

     - Avaliação por competên-

cias e entre outras. 

     Por que a avaliação de de-

sempenho é importante para a 

melhoria das organizações? 

     Além dos impactos percebi-

dos durante uma avaliação de 

desempenho,  é  possível apren-  

Continua na página 12/13 

 

Avaliação de desempenho: dicas para o líder melhorar a sua equipe 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Normas Regulamentadoras nº 19 e 30 são aprovadas na CTPP 
Norminha 637, 19/08/2021 
     NRs 19 (Explosivos) e 30 (A-

quaviários) aprovadas em sua 

grande maioria por consenso. 

Este foi o resultado da última 

reunião da CTPP (Comissão Tri-

partite Paritária Permanente) 

que ocorreu nos dias 10 e 11 de 

agosto último. “Em relação à NR 

19, é uma norma bastante am-

pla, foi feito todo um trabalho de 

harmonização com a regula-

mentação do Exército. Tivemos 

o corpo da norma aprovada to-

talmente por consenso e no A-

nexo 1, referente a fogos de ar-

tifício, tivemos três pontos que 

ficaram sem consenso”, diz o 

representante da bancada de 

Governo, Mauro Müller. Os i-

tens em desacordo na NR 19, 

segundo ele, são o 15.1, sobre o 

prazo para a CAT (Comunicação 

de Acidente de Trabalho), o 10.1 

que é a respeito do uso do EPI, 

além do item 3.2 sobre acordos 

ou convenções coletivas de tra-

balho. Ele destaca as divergên-

cias no item 3.2. 

     “HÁ UM POSICIONAMENTO 

BEM DEFINIDO DAS DUAS 

BANCADAS. OS EMPREGADO-

RES QUE NÃO QUEREM QUE 

ENTRE ESTE TIPO DE TEMA 

DENTRO DAS NORMAS REGU-

LAMENTADORAS, QUE JÁ ES-

TÁ PREVISTO NA CLT, E OS 

TRABALHADORES POR ENTEN-

DEREM QUE É IMPORTANTE 

ESTA QUESTÃO DOS ACOR-

DOS OU CONVENÇÕES COLE-

TIVAS DE TRABALHO. É UM TE-

MA BEM PONTUAL ONDE HÁ 

UMA DIVERGÊNCIA DE POSI-

ÇÕES ENTRE AS BANCADAS”, 

RELATA. 

     NR 30 

     O representante do Governo 

ressalta que quanto à NR 30, 

também  houve  consenso  na 

Como funciona a análise preliminar de risco? 
Norminha 637, 19/08/2021 
  Compreender os riscos no am-

biente de trabalho é importante 

para determinar as medidas ade-

quadas para reduzir os riscos, 

evitar acidentes e garantir a se-

gurança e o bem-estar dos fun-

cionários. 

     Portanto, é muito importante 

realizar uma análise preliminar 

de risco (APR). Principalmente 

quando uma empresa inicia um 

novo projeto ou um novo pro-

cesso. 

     Mas quando falamos de APR, 

você sabe exatamente o que é, 

como funciona e quais os seus 

benefícios? 

     Então, continue a leitura e 

descubra mais sobre este as-

sunto. Veja os tópicos a seguir: 

     - O que é Análise Preliminar 

de Risco (APR)? 

     - Como Análise Preliminar 

de Risco (APR)? 

Quais são os benefícios do uso 

correto da APR? 

 

quase integralidade do texto, 

mas também ficaram alguns 

pontos pendentes. “São nove i-

tens sem consenso. Mas, na 

verdade, destes, seis são apenas 

detalhes, não havia discordância 

significativa a respeito do con-

teúdo do item, mas sim a res-

peito de qual a melhor expres-

são a ser utilizada. Por exemplo, 

citar meio ambiente do trabalho 

ou ambiente do trabalho ou usar 

outra expressão sinônima”, e-

xemplifica. De acordo com Mül-

ler, os outros três itens com dis-

cordâncias maiores dizem res-

peito ao mesmo tema que são o 

item (30.7.6.6.1) e seus dois 

subitens (30.7.6.6.1.1 e 30.7.6. 

6.1.2). “Este item diz que uma 

vez por ano um representante do 

SESMT deve participar de uma 

reunião do GSSTB (Grupo de 

Saúde e Segurança do Trabalho 

a Bordo). Este item estabelece 

que na impossibilidade deste re-

presentante ir a bordo, ele pode 

participar por videoconferência, 

mas isto em um máximo de 20% 

da frota nesta modalidade. A di-

vergência por parte da bancada  

     - Quais são os benefícios do 

uso correto da APR? 

     O que é Análise Preliminar 

de Risco (APR)? 

     A análise preliminar de risco 

(APR) é uma das ferramentas 

que a segurança e saúde do tra-

balho considera como uma me-

dida eficaz para prevenir aci-

dentes, identificar e reduzir os 

potenciais riscos para os cola-

boradores e, em casos extre-

mos, a não realização das tarefas 

como forma de evitar os riscos. 

     Os requisitos legais não pre-

veem um modelo a ser seguido, 

mas alguns elementos impor-

tantes devem ser especificados, 

como a descrição das atividades 

a serem realizadas, riscos rela-

cionados, controles existentes e 

possíveis causas. 

     Como fazer uma Análise Pre-

liminar de Risco (APR)? 

     Como  dito acima, não existe  

dos trabalhadores é sobre este 

item que estabelece isto e os 

dois subitens”. 

     Além destes pontos em que 

houve discordâncias, ele diz que 

em quatro itens da NR 30 a ban-

cada dos trabalhadores pediu 

para dar um posicionamento fi-

nal a respeito até o dia 17 de a-

gosto. São os itens 30.1.1, so-

bre objetivo da norma, letra “f” 

do item 30.7.5, sobre os exer-

cícios regulamentares de segu-

rança, letra “f” do item 30.7. 

6.1.1, sobre as reuniões do GS 

STB, e 30.15.3.1.2.1.1, sobre a 

aplicação da inspeção periódica 

aos navios de bandeira estran-

geira. 

     “FOI FEITA TODA A DISCUS-

SÃO NA CTPP, MAS ELES PE-

DIRAM ESTE PRAZO. CERTA-

MENTE PARA FAZER ALGUMA 

DISCUSSÃO INTERNA PARA 

PODER DAR O POSICIONA-

MENTO FINAL”, EXPLICA. 

     Segundo Mauro, apesar dos 

dissensos, o próximo passo é as 

normas seguirem os trâmites in-

ternos do governo, até chegar à 

publicação, o que tem levado,  

 

um modelo padrão a ser se-

guido, mas separei aqui algu-

mas etapas que devem ser ob-

servadas com atenção. Veja! 

     Construa a APR junto com os 

seus colaboradores 

     É importante que os gerentes 

e outras pessoas envolvidas na 

implementação do projeto ou 

processo participem ativamente 

do desenvolvimento da APR. Até 

porque, são eles que estão no 

dia a dia e sabem exatamente 

como o trabalho funciona e os 

seus riscos. 

     Portanto, como uma primeira 

etapa, o profissional que vai rea-

lizar a APR (engenheiro ou téc-

nico de segurança) deve reunir 

todos na empresa para coletar o 

máximo de informações possí-

vel sobre as atividades de traba-

lho e as condições do local de 

trabalho. 

     O responsável deve conhecer 

em média, dois meses. No caso 

da NR 30 este processo se dá 

após este prazo final pedido pela 

bancada dos trabalhadores. 

     NRs 5 e 17 

     Em relação às NRs 5 (CIPA) 

e 17 (Ergonomia) que foram a-

provadas na CTPP há um pouco 

mais de um mês, Müller destaca 

que elas também estão em pro-

cesso de trâmite interno que de-

verá levar ainda cerca de mais 

um mês para publicação. Assim 

como os Anexos 1 (Checkout) e 

2 (Teleatendimento) da NR 17, 

Anexos 1 (Vibração), 2 (Exposi-

ção Ocupacional ao Benzeno em 

Postos Revendedores de Com-

bustíveis) e 3 (Calor) da NR 9 

(Avaliação e Controle das Expo-

sições Ocupacionais a Agentes 

Físicos, Químicos e Biológicos), 

Anexo 3 (Meios de Acesso) da 

NR 12 (Máquinas e Equipa-

mentos) e a migração do Anexo 

2 da NR 9 para a NR 20 (In-

flamáveis e Combustíveis) que 

também foram aprovados. “Tal-

vez possa ocorrer algum atraso 

em virtude desta mudança na 

estrutura, mas vai depender dos 

trâmites internos”, avalia o re-

presentante do Governo. 

      A próxima reunião da CTPP 

está prevista para dias 19 e 20 

de outubro e, segundo Müller, 

tem previsão que entre no de-

bate a NR 29 (Saúde e Segu-

rança do Trabalho Portuário). De 

acordo com ele, as prioridades 

no calendário de revisões do se-

gundo semestre continuam fo-

cadas nas NRs 22 (Mineração), 

34 (Construção, Reparação e 

Desmonte Naval), 36 (Frigorífi-

cos) e 37 (Plataformas de Petró-

leo). 

N 

Revista proteção 

o ambiente 

     Embora o feedback dos fun-

cionários seja muito importante, 

também é muito importante que 

os profissionais responsáveis 

pela APR visitem o local de tra-

balho. Às vezes, não é apenas 

necessário olhar para o ambi-

ente circundante, mas também 

olhar como os funcionários tra-

balham para identificar falhas e 

riscos existentes. 

     Saiba quais são os riscos e 

quem está exposto a eles 

     Após discussão com os tra-

balhadores e fiscalização do lo-

cal de trabalho, a segurança do 

trabalho deve listar e classificar 

todos os riscos existentes no 

ambiente e determinar o que 

causaria possíveis acidentes e o 

que se deve ter uma maior a-

tenção. 

     Depois de listar os riscos, é 

hora de descobrir quais funcio-

nários, terceiros e ativos estão 

enfrentando as ameaças identifi- 
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der muito sobre a gestão, a e-

quipe, a empresa e até mesmo 

sobre a própria liderança. 

     E, só assim é possível desen-

volver melhorias. Portanto, em 

meio a uma avaliação de desem-

penho individual, por exemplo, 

é possível aprender mais sobre 

cada colaborador. 

     Além disso, em uma avalia-

ção grupal, os pontos fortes e 

pontos baixos da rotina e da e-

quipe são postos em xeque. 

     Então, a importância da ava-

liação de desempenho está dire-

tamente ligada à possibilidade 

de reconhecimento de lacunas 

na condução da organização. 

     E isso inclui o líder e a sua 

condução para com a equipe. 

Principalmente pois algumas 

das maiores características de 

liderança são a escuta ativa e a 

compreensão de sua equipe. 

     Mas de que modo fazer isso 

de maneira assertiva? Bem, para 

isso, separamos algumas dicas 

para o líder melhorar o desem-

penho de sua equipe. Confira a-

baixo! 

     Dicas de liderança para me-

lhorar o desempenho da equipe 

     Seja um bom ouvinte 

     Durante a avaliação de de-

sempenho, muitos aspectos são 

trazidos à tona. Esse é o mo-

mento ideal para colher detalhes 

talvez não percebidos. 

     Solicite feedbacks 

     Além de saber como está a 

sua equipe, é importante saber 

como o seu trabalho está sendo  

cadas. Nesta etapa, após a coleta 

de todos os dados, o engenheiro 

ou técnico de segurança respon-

sável pela pesquisa deve avaliar 

as consequências e possíveis 

danos que estão causando peri-

go. 

     Após identificar os riscos é 

preciso controlá-los 

     Nesta fase, além de determi-

nar medidas de proteção coleti-

va para neutralizar ou reduzir 

riscos, a segurança do trabalho 

também deve verificar se os e-

quipamentos de proteção indivi-

dual disponibilizados pela em-

presa são adequados para o tra-

balho e utilizados de forma cor-

reta pelos funcionários. 

     Quais são os benefícios do 

uso correto da APR? 

     Separei 4 benefícios do uso 

correto da APR. Confira! 

     1. Saber os riscos existentes 

no ambiente de trabalho 

    A APR ajuda a identificar ris-

cos e questões que podem afetar  

para ela. Afinal, um fator está to-

talmente ligado ao outro. Por 

isso, mostre-se aberto a críticas 

e considerações e busque me-

lhorar o que não for tão positivo. 

     Determine metas e objetivos 

     Uma grande oportunidade de 

agregar melhoria à sua equipe é 

estimulando-a a partir de metas. 

Elas podem ser tanto individuais  

quanto coletivas e são funda-

mentais para o engajamento e 

sucesso da equipe. 

     Ofereça premiações e bonifi-

cações 

     Além da alegria em atingir 

objetivos e ver a constante me-

lhora, é importante receber o re-

conhecimento disso. Portanto, 

métodos de bonificação, pre-

miações, mesmo que simbóli-

cas, motivam os profissionais. 

     Por isso, não hesite em criar 

gincanas interativas, premia-

ções coletivas e bonificações ao 

atingir metas, por exemplo. 

     Dica extra 

     Trabalhar dinâmicas de gru-

po focadas no desenvolvimento 

da equipe de trabalho costuma 

trazer excelentes resultados! 

     A Realizarte disponibiliza um 

pacote com 65 dinâmicas com 

as aplicações prontas para se-

rem usadas, vale a pena conferir! 

     Clique no link para conhecer 

o pacote de dinâmicas! 

     Com essas dicas, você certa-

mente terá uma liderança mais 

eficiente e uma equipe com au-

mento de desempenho. Boa sor-

te! 

N 

o ambiente e as operações, para 

proteger a vida dos profissionais 

e a própria infraestrutura da em-

presa. 

     2. Prevenção de problemas 

      Além de identificar riscos 

em potencial, a APR ajuda a pre-

venir danos aos equipamentos, 

perda de materiais e paralisação 

das atividades, entre outros. 

     3. Dar responsabilidade 

     No planejamento de uma a-

nálise preliminar de risco, é ne-

cessário designar o responsável 

pela execução e controle das ati-

vidades, o que aumentará o in-

teresse dos colaboradores, pois 

a segurança do trabalho deixará 

de ser tarefa exclusiva dos es-

pecialistas na área. 

     4. Criação de um regulamen-

to interno 

Somente após uma análise com-

pleta da atividade e suas fases, 

um documento de recomenda-

ção APR pode ser desenvolvido.  

Cipinha 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.protecao.com.br/destaque/normas-regulamentadoras-no-19-e-30-sao-aprovadas-na-ctpp/
https://realizartepalestras.com.br/pacote-dinamicas-na-pratica-video-aulas-passo-a-passo/
https://cipinha.com.br/como-funciona-a-analise-preliminar-de-risco/?utm_campaign=como_funciona_a_analise_preliminar_de_risco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

Norminha A: 01 coluna por 13,48 cm R$52,00 R$200,00 R$530,00 R$920,00 

Norminha B: 02 colunas por 6,08 cm R$52,00 R$200,00 R$530,00 R$920,00 

Norminha C: 04 colunas por 6,06 cm R$73,00 R$280,00 R$670,00 R$1.290,00 

Norminha D: 06 colunas por 6,08 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

Norminha E: 02 colunas por 13,46 cm R$73,00 R$280,00 R$670,00 R$1.290,00 

Norminha F: 02 colunas por 26,92 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

Norminha G: 03 colunas por 20,20 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

o cliente terá espaço em todas as edições para divulgar artigos relacionados à sua atuação no mercado 

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

com emissão de contrato, NF e boleto, ou depósito em conta corrente. 

 

 

 

 

Norminha C - 04 colunas por 6,08 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 
 

 

 

Norminha F - 02 colunas por 26,92 cm 
R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 
R$1.000,00/03 meses; 
R$1.930,00/06 meses. 
 

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

     Para impressão o seu formato é de A3 (30,40 cm de 

largura por 40,40 cm de altura. Possui 6 colunas e um 

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

FALE CONOSCO: contato@norminha.net.br 
Whats 18 99765-2705 
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Norminha E 
2 colunas/13,46 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 

Norminha A 
1 coluna/13,46 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00/mês; 
R$530,00/03 meses; 
R$920,00/06 meses. 
 

Norminha B 
2 colunas/6,08 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00 mês; 
R$530,00 03 meses; 
R$920,00 06 meses. 

Norminha D 
06 colunas por 6,08 cm 
 

R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 

R$1.000,00/03 meses; 
R$1.930,00/06 meses. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/

