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RESUMO 

 

 

O Sistema de Gestão Integrado (SGI) requer um grande empenho da 

alta direção das indústrias da construção civil do Estado do Rio de Janeiro. A 

finalidade deste trabalho é destacar a importância do fator humano com 

relação às questões relativas à Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente 

suas correlações e seus aspectos legais que envolvem estes processos. 

Partindo de um diagnóstico da empresa em que são mapeados os pontos 

fortes e fracos da organização buscam-se os colaboradores internos que 

ocuparão as funções estratégicas fundamentais para a implementação do SGI. 

As empresas buscam as certificações em Qualidade, Saúde, Segurança, Meio 

Ambiente, a princípio, para cumprirem as exigências de um mercado cada vez 

mais competitivo e, por conseguinte acabam reduzindo os custos e melhoram 

o processo produtivo e o ambiente laboral. Neste cenário, muita das vezes, há 

a necessidade da mudança da cultura organizacional e quebra de paradigmas. 

Neste trabalho é proposto um estudo sobre as necessidades humanas para 

que as pessoas que compõem a empresa tenham dentro das possibilidades da 

empresa suas expectativas e proporcione a sinergia entre os membros da 

organização possibilitando que os mesmos se sintam inseridos no Sistema de 

Gestão Integrados. Cabe à alta direção diminuir as distâncias entre os 

diferentes níveis da indústria da construção civil, que é composta por pessoas, 

para obtenção do êxito destas ações. As variáveis envolvidas nestes 

processos resaltam a importância da qualificação dos colaboradores e a 

necessidade que os mesmos sejam vistos não apenas como força produtiva, 

mas também, como agentes de transformação. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para abordar O Fator Humano no Sistema de 

Gestão Integrado diante do crescimento industrial da construção civil do 

Estado do Rio de Janeiro foi realizada através de pesquisa teórica com 

objetivo exploratório por meio de coleta de conteúdos extraídos de livros 

científicos, revistas e artigos que deram subsídio para alicerçar este trabalho e 

estão citados na bibliografia do mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A grande competitividade entre as organizações, o aumento das 

exigências dos clientes e a preocupação mundial com as questões ambientais, 

fazem com que a Indústria da Construção Civil, no Rio de Janeiro, tenha que 

buscar novas formas de gerenciamento de suas atividades. Assim, as 

empresas buscam as certificações nos Sistemas de Qualidade; Segurança e 

Meio Ambiente, muita das vezes por exigência dos clientes e outras vezes por 

cobrança do mercado tornando-se um fator de sobrevivência. A certificação é 

de grande importância para as instituições como diferencial entre seus pares, 

pois agregam valores as organizações que as possuem. Com as certificações 

verifica-se uma melhora nos processos da organização, aspecto fundamental 

nesse momento de escassez de recursos. 

Neste trabalho teórico, verifica-se que a alta direção deve realizar um 

levantamento de informações a respeito da organização, de forma estratégica, 

levantado os pontos fortes e fracos da empresa, identificando os meios 

disponíveis incrementando o controle dos processos produtivos e após a 

análise destas informações a diretoria da organização deve optar pelo melhor 

Sistema de Gestão a ser adotado. Neste mapeamento obrigatoriamente o fator 

humano surge como item relevante para o sucesso do Sistema de Gestão 

escolhido. 

Para Giovanni Moraes, no contexto atual, tomadas de decisões 

estratégicas tornam-se uma necessidade constante. O sucesso do negócio e 

até mesmo a sobrevivência da organização, estão estreitamente relacionados 

com a capacidade da alta direção em tomar decisões a partir de dados 

conscientes, percepções, alinhando valores individuais aos interesses 

corporativos e responder ao ambiente externo de maneira a promover uma 

interação satisfatória ao indivíduo e à organização. 

Este trabalho foi desenvolvido com objetivo exploratório em cinco 

capítulos através de coleta de dados obtidos de pesquisas bibliográficas de 
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sendo que no primeiro, foram observadas as definições sobre o Sistema de 

Gestão Integrado e suas dificuldades na implantação do SGI. O segundo 

capítulo, apresenta a abrangência da ISO 9001:208 além da adequação da 

perfeição técnica, o ciclo PDCA como ferramenta do processo e o que esta 

norma atesta.  No capítulo três, são abordadas a definição da ISO 14001:2004, 

desenvolvimento sustentável e as questões legais que devem ser observadas 

para obtenção da certificação no Sistema de Gestão Ambiental. O Quarto 

capítulo refere-se ao Sistema de Gestão em Segurança e Medicina do 

Trabalho, a OHSAS 18001:2007 e as principais leis e normas relativas à 

construção civil e a correlação entre as normas ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:2007. No quinto capítulo, apresenta-se o fator 

humano como elemento diferencial importante no Sistema de Gestão Integrado 

e a necessidade da alta direção em conhecer a cultura organizacional da 

empresa. 

Para que os todos os processos que compõem o Sistema de Gestão 

Integrado produzam os resultados esperados é preciso que as interfaces entre 

eles sejam bem planejadas e as checagens sejam feitas periodicamente 

possibilitando os ajustes quando forem necessários fornecendo, além disso, a 

possibilidade da melhora contínua dos processos.     

Na atualidade, segundo Marco Aurélio d Almeida Guerra, o 

desenvolvimento sustentável, por meio da otimização dos recursos naturais e 

energéticos, é um desafio constante e permanente que as empresas do setor 

da construção civil devem ter como meta em respeito ao cliente, ao 

colaborador, à sociedade e à preservação do meio ambiente. Assim, as 

empresas necessitam rapidamente ajustar-se a estes novos tempos sob um 

duplo risco de não se manterem competitivas ou podem ser eliminadas pela 

concorrência. 
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CAPÍTULO I 

O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO  

 

O Autor Idalberto Chiavenato (2000) define o sistema como um conjunto 

de elementos interdependentes, cujo resultado final é maior do que a soma 

dos resultados que esses elementos teriam caso operas sem de maneira 

isolada. Diante desta definição, como motivar um grupo de pessoas com 

valores e culturas diferentes a obterem e manterem um Sistema de Gestão 

Integrado. 

Segundo a definição da NBR ISO 14001:2004, sistema de gestão é o 

conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer a política 

e os objetivos da empresa e a forma de atingir esses objetivos, incluindo: 

estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 

práticas, rotinas, procedimentos, processos e recursos. Enfim, é a maneira 

pela qual a empresa gerencia seus processos e suas atividades. 

Para Frosini e Carvalho (1995), um sistema de gestão é um conjunto de 

pessoas, recursos e procedimentos, dentro de qualquer nível de 

complexidade, cujos componentes associados interagem de uma maneira 

organizada para realizar uma tarefa específica e atingem ou mantém um dado 

resultado. 
Esta decisão estratégica de colocar em prática um Sistema de Gestão 

Integrada (SGI) é da alta direção da empresa, pois, além do perfil da empresa 

a adoção de um Sistema de Gestão Integrado aproveita as características das 

certificadoras e seus requisitos que possuem pontos em comum que facilitam o 

emprego conjunto dos sistemas nas suas áreas de interesse. Para o sucesso 

desta medida há a necessidade dos recursos humanos existentes na 

organização estejam preparados para equacionar as variáveis existentes com 

competência.  

Assim, quando os Sistemas de Gestão são aplicados em conjunto, 

atendem em grande parte as necessidades dos clientes, os requisitos legais e 

as exigências requeridas pela sociedade. Em contrapartida, a gestão isolada 
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pode gerar algumas desvantagens para as organizações podendo acarretar 

um sistema muito complexo. 

Segundo o Engenheiro de Segurança Jorge Colleto, membro do grupo 

de trabalho responsável pela criação da NBR 18801- Sistema de Gestão de 

SST: Requisitos, afirma que não se pode mais continuar tratando 

separadamente a gestão da Qualidade, do Meio Ambiente e da Segurança e 

Medicina Ocupacional. Para Jorge Colleto, quando isso é feito de forma 

separada, o valor agregado ao produto ou serviço e a produção são menores.  

Dado as exigências dos clientes e a evolução do mercado de trabalho, 

foram desenvolvidas as normas para propiciar as empresas a equilibrar os 

interesses econômicos com os impactos gerados pelas suas atividades. Neste 

trabalho o Sistema de Gestão Integrado, ratifica a eficácia da organização, 

reduzindo os riscos de acidentes e ou doenças ocupacionais associados à 

indústria da construção civil e reduzindo os seus respectivos impactos 

ambientais.  

Neste sentido o trabalho foi balizado pelas normas: NBR ISSO 

9001:2008 (Gestão da Qualidade); NBR ISO 14001:2004 (Gestão Ambiental) e 

o BSI OHSAS 18001:2007 (Gestão de Medicina e Segurança no Trabalho). 

A atual regra dos negócios é estarmos preparados para competir com competência, 
mesmo porque o passado não mais vai se repetir. O sucesso de ontem já não garante 
mais o sucesso de hoje e consequentemente não sustentará o sucesso de amanhã. 
Peter Drucker (2010).  

 

 

1.1 – As Dificuldades para Implantar um Sistema de 

Gestão Integrado  

A dificuldade para implantar um Sistema Integrado de Gestão Integrado, 

na Indústria da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro, buscando a 

padronização dos processos, visando à melhoria continua e a diminuição dos 

custos é observada na falha da integração entre os níveis hierárquicos, na 

baixa qualificação, na alta rotatividade de profissionais, nos ruídos da 

comunicação e nas resistências enfrentadas, no início do processo de 
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implantação, devido aos aspectos culturais, por algumas pessoas resistentes 

as mudanças. 

Essas questões, geralmente, são diagnosticadas pelo setor de recursos 

humanos das organizações que no intuito de uniformizar a linguagem entre os 

colaboradores internos da organização, programando treinamentos para que 

todos possam desempenhar suas tarefas adequadamente o treinamento é um 

fator críticos de sucesso, importante para a gestão da qualidade total. 

Alguns autores defendem que as iniciativas de melhoria de um Sistema 

de Gestão Integrado falham porque as lideranças não conseguem promover a 

alteração comportamental necessária entre os funcionários, de modo a gerar 

uma insatisfação com os níveis de qualidade atuais. 

Alguns representantes da alta direção por não dominarem todo o 

processo do Sistema de Gestão Integrado, têm o pensamento que este modelo 

de gestão é muito burocrático, trabalhoso e na maioria das vezes contrário a 

cultura da empresa, e que trará complicações no bom andamento dos 

trabalhos já desenvolvidos pela organização. Neste ponto destaca-se a 

importância fundamental da alta direção para obtenção do sucesso esperado. 

Para isso se faz necessário o envolvimento, comprometimento e empenho de 

cada colaborador na busca das adequações e melhorias. 



 

 
 
 

13 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - ISO 9001:2008 

 

A qualidade de um produto ou serviço sempre foi associada ao 

sinônimo de perfeição técnica. Nos dias atuais verifica-se que a qualidade é 

mais abrangente que apenas ao grau de perfeição técnica, mas também a 

adequação aos requisitos do cliente. 

Esta norma estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos 

processos internos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento 

do ambiente de trabalho, propiciando a satisfação dos colaboradores e 

fornecedores, num processo contínuo de melhoria do sistema de gestão da 

qualidade. A ISO 9001:2008 é vantajosa para as organizações, pois, confere 

maior organização, produtividade e credibilidade aspectos que agregam 

valores a organização e são identificáveis pelos clientes, aumentando a sua 

competitividade no mercado. 

Willian Edwards Deming foi um dos mais reconhecidos e influentes 

pioneiros no estudo da Qualidade. Ele focava seus trabalhos, principalmente, 

na necessidade de mudar a cultura organizacional, a utilização de forma 

correta dos princípios administrativos, a gestão dos recursos humanos, a 

liderança, o comprometimento e a capacitação para a qualidade. A grande 

contribuição de Deming foi o ciclo Deming ou Ciclo PDCA, como se tornou 

mais conhecido. O ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade que consiste 

em um método cíclico para a condução de ações de melhoria contínua, que 

consiste em quatro fases: P (Plan – planejar), D (Do - executar), C (Check – 

checar) e A (Act – agir) para a melhoria. (FIGURA 1) 
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Para o Autor Giovanni Moraes, Deming não limitou seu trabalho aos 

dados estatísticos do processo, procurou também trabalhar através do 

treinamento gerencial, a discussão de ideias e soluções, bem como os 

aspectos filosóficos da gestão de pessoas. 

A Gestão da Qualidade vem evoluindo ao longo do século XXI tendo 

como pilares principais, quatro estágios: o controle do processo, a inspeção do 

produto, as garantias de qualidade e a gestão da qualidade total. O Sistema de 

Gestão da Qualidade que se baseia a NBR ISO 9001:2008 é um dos 

resultados desta evolução que vem sendo colocado em voga nas empresas de 

forma estratégica. 

A NBR ISO 9001:2008 estimula a abordagem do processo de 

desenvolvimento, colocação em prática e melhoria da eficácia de um sistema 

de gestão da qualidade que aumente a satisfação do cliente pelo atendimento 

de seus requesitos.  

Assim, no início do Sistema Integrado, cabe à empresa conhecer seus 

colaboradores e o ambiente de trabalho ao qual eles estão diretamente 

D 
Executar 

C 
Checar 

P 
Planejar 

A 
Agir 

Figura 1 – Ciclo PDCA (Adaptado ABNT NBR ISO 9001:2008) 

Ciclo PDCA  
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envolvidos tais como: cultura organizacional, metas, valores e motivações para 

que de forma eficaz estas abordagens sejam realizadas. 

A gestão da qualidade é a interação de pessoas, processos e 

documentação para atender as necessidades e superar as expectativas dos 

clientes. O objetivo de um sistema de qualidade devidamente planejado e em 

uso é fornecer aos clientes com a confiança de que suas necessidades serão 

atendidas, proporcionando à empresa um bem define a abordagem de seu 

processo de obras. 

 

2. 1 - O Que a ISO 9001:2008 Atesta 

 A ISO 9001:2008 especifica requisitos para um Sistema de Gestão de 

Qualidade que podem ser usados pelas organizações para aplicação interna, 

para certificação ou para fins contratuais. Está focada na eficácia do Sistema 

de Gestão da Qualidade em atender aos requisitos dos clientes e em sua 

melhoria contínua por meio de aplicação do Ciclo PDCA. 

 Segundo o autor Marco Aurélio d´Almeida Guerra, a implantação de um 

sistema de gestão de qualidade tem como objetivos assegurar que produtos de 

uma empresa e seus diversos processos satisfaçam às necessidades dos 

usuários e as expectativas dos clientes externos e internos, padronizar 

processos e atividades, controlar de forma planejada e sistêmica a elaboração 

de projetos e execução de serviços e manter evidências documentadas das 

atividades, controle e ações tomadas. 

 A certificação de um sistema da qualidade ISO 9001:2008 é um 

processo de avaliação pelo qual uma empresa certificadora avalia o sistema 

de qualidade de uma empresa em obter um certificado isto ocorre após serem 

avaliadas as necessidades, objetivos específicos, produtos fornecidos, os 

processos empregados e o tamanho e estrutura da organização. A ISO 

9001:20008 atesta que: 

a) O sistema de gestão da qualidade da empresa condiz com o 

modelo de sistema de gestão da qualidade estabelecido pela ISO 9001:2008. 

Isso quer dizer que o sistema de gestão de qualidade da empresa contempla 
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todos os requisitos estabelecidos pela norma. Esse aspecto do processo é 

descrito pela expressão: Diga o que você faz para garantir a qualidade. O 

objetivo, desta forma, é atestar a aderência do sistema da qualidade projetado 

pela empresa com o modelo de sistema estabelecido pelos requisitos da ISO 

9001:2008. 

b) Foram encontradas evidências de que a empresa utiliza de forma 

correta as atividades de gestão da qualidade tidas como necessárias para 

atender aos requisitos dos clientes. Esse aspecto da certificação é definido 

pela expressão: Demonstre que você faz o que você diz que faz para garantir 

a qualidade. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ISO 14001:2004 
A redução da desigualdade com aumento do poder aquisitivo da população brasileira é 
uma conquista positiva. No entanto, também nos coloca frente a um grande desafio que 
é o de crescer sem esgotar nossos recursos naturais. (Denise Hamú, Secretária-Geral 
do  WWF-Brasil). 

 

A Indústria da Construção Civil no desenvolvimento de seus processos 

produtivos, muita das vezes modifica a paisagem e, por conseguinte afeta o 

meio ambiente devido ao grande volume de materiais, locação de 

empreendimentos e a geração de resíduos. Infelizmente, na Construção Civil 

muitas empresas ainda não possuem a maturidade suficiente para utilizarem 

de forma consciente os recursos naturais, desperdiçando os insumos e 

energia, degradando o meio ambiente devido à péssima gestão dos recursos 

naturais como a água e o solo. Assim a Gestão Ambiental e a certificação da 

ISO 14001:2004 torna-se um grande desafio para as Indústrias da Construção 

Civil. 

Segundo a NBR ISO 14001:2004, “Sistema da Gestão Ambiental é a 

parte de um sistema de gestão de uma organização utilizada para desenvolver 

e colocar em prática sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos 

ambientais, incluindo estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos”. 

A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida que define o 

que deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). A 

norma reconhece que as organizações devem estar preocupadas com três 

fatores principais: a sua parte econômica; a maneira como são gerenciados 

seus aspectos e impactos ambientais e os reflexos de suas atividades para a 

sociedade. A aplicação equilibrada destas ações de maneira sistemática é 

definida como desenvolvimento sustentável. 

No Relatório Brundtland, um relatório elaborado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado em 1983 pela Assembléia das 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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Nações Unidas definiu-se desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 

atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de 

realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos 

recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 

A sociedade, em geral, passou a ter maior preocupação e compromisso 

com o meio ambiente em 1972 com a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo em 1972. Já em 1992, no Rio 

de Janeiro, Brasil, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUCED), conhecida como RIO 92, ocorreram debates 

sobre o modelo de desenvolvimento econômico (baseado no lucro e no 

consumismo) surgindo a partir desta época o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

 

3.1 – Questões Legais Relativas ao Meio Ambiente 

O artigo 225 do capítulo VI (Meio Ambiente), da Constituição Federal do 

Brasil de 1988 define que: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de suas 

competências e nas áreas de suas jurisdições, elaboração normas supletiva e 

complementares, além de padrões relacionados com o meio ambiente, 

observado os que forem estabelecidos pelo CONAMA. 

Assim, a Indústria da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro, 

deve observar as Leis e Normas (Tabela 1), para atender os requisitos legais 

com relação às Normas Ambientais. 

 



 

 
 
 

19 

Principais Leis e Normas referentes à Construção Civil 

Leis e Normas Assunto 

Art. 225 da Constituição Federal 

do Brasil de 1998. 

Define responsabilidades do Poder Público na 

preservação do meio ambiente, inclusive 

exigir, na forma da lei, estudos prévio de 

impacto ambiental para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, 

promovendo a educação ambiental e 

conscientização pública. 

Lei Federal n° 6.938, de 31/08/81 

e Decreto Federal n° 99.274, de 

06/06/90. 

Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Trata da obrigatoriedade de avaliação de 

impacto e licenciamento ambiental, da 

imposição, ao poluidor e ao predador, de 

recuperar e/ou recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, do usuário, em contribuir 

pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos. 

Lei Federal n° 10.257, de 

10/07/01. 
Dispõe sobre política urbana e estatuto da 

cidade. Trata da elaboração do Estudo Prévio 

de Impacto de Vizinhança (EIV), para 

obtenção de licenças ou autorização de 

construção, ampliação ou funcionamento de 

empreendimentos em área urbana. 

Lei Federal n° 9.785, de 29/01/99. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e 

apresenta restrições voltadas à proteção do 

meio ambiente. 



 

 
 
 

20 

 

Principais Leis e Normas referentes à Construção Civil 

Leis e Normas Assunto 

Lei Federal n° 9.605, de 12/02/98. Leis de Crimes Ambientais: dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

Lei Federal n° 10.295, de 

17/10/01. 
Dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e uso Racional de Energia e dá 

outras providências. 

Decreto 14.250, de 05/06/81. Regulamenta a Lei 5.793, de 15/10/80 e 

estabelece os padrões, critérios e diretrizes 

para a emissão de sons e ruídos, em 

decorrência de atividades industriais, 

comerciais e de prestação de serviços, 

obedecendo ao interesse da saúde, da 

segurança e do sossego público. Seu artigo 

34 trata das atividades de construção de 

edifícios. 

Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/02. 

Define, classifica e estabelece as possíveis 

destinações dos resíduos de construção e 

demolição, além de atribuir responsabilidade 

para o poder público municipal e também para 

os geradores de resíduos, no que se refere a 

sua destinação.  
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Principais Leis e Normas referentes à Construção Civil 

Leis e Normas Assunto 

Resolução CONAMA n° 001, de 

23/01/86. 

Trata dos critérios básicos e das diretrizes 

para apresentação do Estudo da Impacto 

Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto 

(RIMA) no licenciamento ambiental, para a 

instalação de obras ou atividades 

potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente. 

Resolução CONAMA n° 237, de 

19/12/97. 

Dispõe sobre os aspectos de licenciamento 

ambiental estabelecidos na Política Nacional 

do Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA n° 1, de 

08/03/90. 

Dispõe sobre critérios e padrões de emissão 

de ruídos, decorrentes de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda 

política. 

Resolução CONAMA n° 8, de 

31/08/93. 

Complementa a Resolução N° 18/86, que 

institui, em caráter nacional, o Programa de 

Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores – PPROCONVE, estabelecendo 

limites máximos de emissão de poluentes para 

os motores destinados a veículos pesados 

novos, nacionais e importados. 

Resolução CONAMA n° 251, de 
07/01/99. 

Dispõe sobre os critérios, procedimentos e 
limites máximos de opacidade da emissão de 
escapamento dos veículos automotores do 
ciclo DIESEL, em uso no território nacional, a 
serem utilizados em programas de I/M. 
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Principais Leis e Normas referentes à Construção Civil 

Leis e Normas Assunto 

Resolução CONAMA n° 275, de 

25/04/01. 

Estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 

identificação de coletores e transportadores, 

bem como nas campanhas informativas para a 

coleta seletiva. 

Resolução CONAMA n° 362, de 

23/06/05. 

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado. 

Resolução CONAMA n° 5, de 

15/06/88. 

Dispõe sobre o licenciamento de obras de 

saneamento. 

NBR 15112:2004 – Resíduos de 

construção civil – Áreas de 

reciclagem 

Diretrizes para o projeto, implantação e 

operação: possibilitam a transformação de 

resíduos de construção classe A em 

agregados reciclados, destinados à reinserção 

na atividade da construção. 

NBR 15112:2004 – Resíduos de 

construção civil e resíduos 

volumosos – Áreas de transbordo 

e triagem. 

Diretrizes para o projeto, implantação e 

operação: possibilitam o recebimento de 

resíduos para posterior triagem e valorização. 

Têm importante papel na logística da 

destinação dos resíduos e poderão, se 

licenciados para esta finalidade, processar 

resíduos para a valorização e aproveitamento. 
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Principais Leis e Normas referentes à Construção Civil 

Leis e Normas Assunto 

NBR 15112:2004 – Resíduos de 

construção civil e resíduos inertes 

– Aterros. 

Diretrizes para o projeto, implantação e 

operação – norma adequada para a 

disposição dos resíduos de classe A, de 

acordo com a Resolução CONAMA n° 307, 

considerando critérios para preservação dos 

materiais, para uso futuro ou disposição 

adequada ao aproveitamento posterior da 

área. 

NBR 10151 Fixa condições exigíveis para avaliação da 

aceitabilidade de ruídos em comunidades. 

NBR 10152 Fixa níveis de ruído compatíveis ao confronto 

acústico em ambientes diversos. 

NBR 5681 Fixa condições mínimas a serem preenchidas 

no procedimento de controle tecnológico da 

execução de aterros, em obras de construção 

de edificações. 

NBR 12212 Fixa condições mínimas a serem obedecidas 

na elaboração de projetos de poços de 

captação de águas subterrâneas, para 

abastecimento público. 

NBR 12244 Fixa condições exigíveis na construção de 

poço para captação de água subterrânea, 

destinada ao abastecimento público. Aplica-se 

a todos os tipos de poços perfurados em 

rochas de diversas características físicas. 
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Principais Leis e Normas referentes à Construção Civil 

Leis e Normas Assunto 

NBR 12266 Fixa condições exigíveis no projeto e 

execução de valas, para assentamento de 

tubulações de água, esgoto e drenagem 

urbana. Estabelece, também, critérios para 

posicionamento de vala na via pública e 

dimensionamento de escoramentos. 

NBR 13194 Fixa condições exigíveis para escoragem, 

montagem e manutenção de reservatórios de 

fibrocimento para água. 

NBR 10844 Fixa exigências e critérios necessários aos 
projetos das instalações de drenagem de 
águas pluviais.  

NBR 10818 Fixa condições exigíveis para que a qualidade 
da água de piscina seja adequada ao seu uso 
seguro. 

NBR 7229 Fixa condições exigíveis para projeto, 
construção e operação de sistema de tanques 
sépticos. 

Tabela 1 – Principais Leis e Normas referentes à Construção Civil (Extraído de 

MARCO AURÉLIO e CLÁUDIO VICENTE, 2010, p. 77 a p.79). 

Além do grande número de Leis e Normas, os Gestores das Indústrias da 

Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro sofrem com a falta de suporte 

técnico, por parte dos órgãos Municipais com relação à coleta e a correta 

destinação dos Resíduos de Construção Civil. 

Cabe às autoridades e entidades um maior comprometimento com as 

questões ambientais, principalmente no que concerne a fiscalização. As 

normas técnicas, integradas às políticas públicas, representam importante 
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instrumento para nortear as ações dos agentes públicos e dos representantes 

das Indústrias. 

A Resolução CONAMA 307 que é uma das ferramentas utilizadas 

legalmente, para minimizar os impactos ambientais por resíduos de construção 

civil. Esta Resolução estabelece prazos e diretrizes para a efetiva redução dos 

impactos ambientais gerados pelos resíduos da construção civil. Contudo, 

devido a dificuldade de acesso aos locais próprios para a destinação dos 

resíduos de construção civil (Tabela 2), muitos resíduos oriundos desta 

indústria, não estão sendo encaminhados aos destinos corretos. 

Classificação de Resíduos Sólidos 

Classe Descrição Destinação 

A Oriundo de demolições, reformas 
e reparos de pavimentação, obras 
de infraestrutura, solos 
provenientes de terraplanagem, 
componentes cerâmicos, 
argamassa e concreto, de 
processo de fabricação e/ou 
demolição de peças pré-moldadas 
em concreto. 

Resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como agregados 
ou encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da 
construção civil, sendo 
dispostos de modo a permitir 
a sua utilização ou reciclagem 
futura. 

B Plástico, papel/papelão, metais, 

vidros, madeiras e outros. 

Resíduos reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a 

áreas de armazenamento 

temporário. 

C Resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente 

viáveis que permitem a sua 

reciclagem/recuperação, tais como 

os produtos oriundos do gesso. 

Deverão ser armazenados, 

transportados e destinados 

em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 
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Classificação de Resíduos Sólidos 

Classe Descrição Destinação 

D Resíduos perigosos, como tintas, 

solventes, óleos e outros ou 

aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros.  

Deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e 

destinados em conformidade 

com as normas técnicas 

específicas.  

Tabela 2 – Classificação de Resíduos Sólidos (Adaptado da Resolução 
CONAMA n° 307, 2002). 
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No Estado do Rio de Janeiro os dados estatísticos do MTE (gráfico 1) 

demonstram que a Indústria da Construção Civil deste Estado está 

conseguindo diminuir os índices de acidentes de trabalho o que demonstra a 

mudança de postura das organizações com relação a Gestão de Medicina e 

Segurança do Trabalho. 

Assim, em 1998 um conjunto de normas intituladas de Occupational, 

Health and Safety Management Systems (OHSAS), visando a realização de 

auditorias e a certificação de programas de gestão de segurança, medicina 

ocupacional e meio ambiente, A OHSAS ainda não pertence ao sistema 

internacional ISO, foi desenvolvida por diversas entidades normativas e 

empresas certificadoras internacionais para que pudesse ser compatível e 

relatar com as normas de sistema de gestão ISO 9001:2008 e 14001:2004 de 

modo a facilitar a integração dos sistemas de Qualidade, Meio Ambiente e 

Medicina e Segurança do Trabalho. A OHSAS 18001:2007 possui os princípios 

das normas da Série 9.000 (Sistema de Qualidade) e série ISO 14001:2004 

(Gestão Ambiental) 

Para Leonardo Soares Fernandes, gerente comercial Brasil da BVQI, 

muitas empresas ainda deixam a OHSAS 18001:2007 como a última 

certificação a ser empregada. A ISO 9001:2008 (referente a Gestão da 

Qualidade) tende a ser a primeira e serve como alicerce das demais, seguida 

da ISO 14001:2004 (referente à Gestão Ambiental).  

A mudança desta cultura, aliada a garantia dos resultados dos negócios 

com a disponibilização dos recursos necessários para um Sistema de Gestão 

de Segurança e Medicina Ocupacional é uma tarefa árdua para os gestores da 

OHSAS 18001:2007. 

Através da Resolução CONAMA n° 001/86 que considera impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente que direta ou indiretamente, afetam à saúde, a segurança e 

o bem-estar da população, incluindo o trabalhador, podemos perceber a inter-

relação entre a Gestão de Medicina e Segurança do Trabalhador e a Gestão 

Ambiental. 
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Muitos empresários relatam que as dificuldades de implantar um 

sistema efetivo de segurança nas empresas de construção civil persistem 

apesar das mudanças nas normas e regulamentações. Em geral, eles 

associam esta dificuldade a diferenças entre a teoria da aplicação das normas 

e as práticas organizacionais. Estas normas e legislações tratam a segurança 

de maneira pontual, diferindo das modernas abordagens organizacionais. 

Devido a estas abordagens as diversas funções passaram a ser gerenciado de 

modo mais contínuo e integrado, enquanto que a segurança e a medicina 

ocupacional visam apenas o cumprimento da legislação.  

Segundo Milaneli, Engenheiro de Segurança do Trabalho, mais do que 

uma obrigação de cumprir a legislação existente, é um dever da alta 

administração das empresas proporcionar um ambiente de trabalho seguro e 

saudável. A segurança no ambiente de trabalho é resultante do compromisso 

da colaboração mútua entre empregadores e trabalhadores. Ao projetar e 

construir novos locais de trabalho, sistemas de produção ou modificar os 

existentes, deve-se considerar os fatores que podem comprometer o exército 

de uma determinada tarefa em função das limitações pessoais e operacionais 

existente. 

Acidentes de Trabalho Registrados
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Gráfico 1 - Acidentes de Trabalho Registrados. (Adaptado MTE/RAIS, 

MPS/AEAT – 2011). 
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4.1 – Questões Legais Relativas à Medicina e Segurança do 

Trabalho 

 Os aspectos de medicina e segurança do trabalhador e meio ambiente 

de trabalho, é baseada nas diretrizes estabelecidas na Convenção n° 155, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a segurança e medicina 

dos trabalhos e o meio ambiente de trabalho, adotada em Genebra, em 1981, 

durante a 67ª Seção da Conferência Internacional do Trabalho e aprovada 

pelo Decreto n° 02 de 17/03/92. 

 As Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro devem 

atender as Leis e Normas vigentes (Tabela 3). Os requisitos definidos nas 

Normas Regulamentadoras (NR) foram criados a partir da Lei 6.514 de 22 de 

dezembro de 1977, aprovada pela Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978, que 

definem as necessidades legais para execução das diversas atividades 

existentes no âmbito da Segurança do Trabalho.  

 

Leis e Normas vigentes relativas a Medicina e Segurança do Trabalho 

 Leis e Normas Assunto 

Decreto-Lei 5.452, de 01/05/43 
Capítulo V – Título II da CLT.  

Define as atribuições, responsabilidades e 
deveres entre as partes (órgão de âmbito 
nacional competente em matéria de 
segurança e medicina do trabalho), 
Delegacias Regionais do Trabalho, 
empresas e empregados.  

NR 1 – Disposições Gerais Define a abrangência e aplicação da NR, 

bem como as competências, atribuições e 

obrigações dos empregadores e 

empregados, e as definições de termos 

utilizados. 
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Leis e Normas vigentes relativas a Medicina e Segurança do Trabalho 

 Leis e Normas Assunto 

NR 3 – Embargo e/ou Interdições Determina responsabilidades e autoridade, 

para o Superintendente Regional do 

Trabalho, de embargar obra, caso de grave 

e iminência de risco em qualquer condição 

ambiental (de trabalho) que possa causar 

acidente de trabalho ou doença profissional, 

com lesão grave à integridade física do 

trabalhador, tendo em vista laudo técnico do 

serviço competente que demonstre tal 

situação. 

NR 4 – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT) 

Estabelece critérios para dimensionamento 

da equipe do SESMT da empresa e 

respectivas atribuições e responsabilidades. 

NR 5 – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 

Define os objetivos, atribuições e 
responsabilidades da comissão, estabelece 
também critérios para a organização da 
CIPA. As regras para dimensionamento da 
CIPA estão definidas no item 18.33 
(Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA nas empresas da 
Indústria da Construção Civil) da NR 18 – 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Construção. 

NR 6 – Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI 

Determina a obrigatoriedade da empresa 

em fornecer aos empregados EPI que 

atendem à legislação pertinente, possuindo 

Certificado de Aprovação (CA) e sejam 

adequados aos riscos inerentes às funções. 
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Leis e Normas vigentes relativas a Medicina e Segurança do Trabalho 

 Leis e Normas Assunto 

NR 7 – Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

Estabelece a obrigatoriedade, parâmetro e 

diretrizes para elaboração e implementação 

do PCMSO, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam 

empregados, com o objetivo de promoção e 

preservação da saúde do conjunto dos 

trabalhadores. 

NR 8 – Edificações Estabelece requisitos técnicos mínimos que 

devem ser observados em edificações, nos 

locais de trabalho, para garantir condições 

de segurança, salubridade, iluminação, 

conforto térmico, além de proteção contra 

intempéries aos que nelas trabalhem. 

NR 9 – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA) 

Determina a obrigatoriedade de elaboração 

e implementação do PPRA, por parte de 

todos os empregadores e instituições que 

admitem empregados, visando à 

preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores. 

NR 10 – Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade 

Estabelece os requisitos e condições 

mínimas, objetivando a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos, 

de forma a garantir a segurança e a 

medicina dos trabalhadores que, direta ou 

indiretamente, interajam em instalações 

elétricas e serviços com eletricidade. 
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Leis e Normas vigentes relativas a Medicina e Segurança do Trabalho 

 Leis e Normas Assunto 

NR 11 – Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de 

Materiais. 

Define as normas de segurança para 

operação de elevadores, guindastes, 

transportadores industriais e máquinas 

transportadoras, para o trabalho em 

atividades de transportes de sacas e para 

armazenamento de materiais em canteiro. 

NR 12 – Máquinas e Equipamentos. Define as condições mínimas para os locais 

de trabalho, onde se instalam máquinas e 

equipamentos, inclusive assentos e mesas. 

NR 15 – Atividades e Operações 

Insalubres. 

Define parâmetros e limites de tolerância de 

insalubridade, nos locais de trabalho, 

devendo a empresa neutralizar ou eliminar a 

insalubridade. 

NR 16 – Atividades e Operações 

perigosas. 

Assegura ao trabalhador a percepção do 

adicional de periculosidade, nas questões 

que especifica. 

NR 17 - Ergonomia Estabelece parâmetros para adaptação das 

condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores. 

NR 18 – Programa de Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção (PCMAT). 

Estabelece diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e de 

organização, que objetivam a 

implementação de medidas de controle e 

sistemas preventivos de segurança nos 

processos, nas condições.  
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Leis e Normas vigentes relativas a Medicina e Segurança do Trabalho 

 Leis e Normas Assunto 

NR 20 – Líquidos Combustíveis e 

inflamáveis. 

Estabelece critérios para depósito, 

manuseio e armazenagem de líquidos 

combustíveis e inflamáveis. 

NR 21 – Trabalho a céu aberto. Dispões sobre as prevenções do trabalho a 

céu aberto. 

NR 23 Proteção contra incêndio. Dispõe sobre a prevenção e combate a 

incêndios no ambiente de trabalho. 

NR 24 – Condições Sanitárias e 

Conforto nos locais de trabalho. 

Dispõe sobre as condições sanitárias e de 

conforto nos locais de trabalho. 

NR 25 – Resíduos Industriais. Dispõe sobre a eliminação de resíduos nos 

locais de trabalho. 

NR 26 – Sinalização de segurança. Fixa as cores que devem ser usadas, nos 

locais de trabalho, para a prevenção de 

acidentes. 

NR 28 – Fiscalização e Penalidades. Estabelece penalidades por infrações às 

normas de segurança do trabalho. 

NR 33 – Espaço Confinado.  Estabelece os requisitos mínimos para 

identificação de espaços confinados, seu 

reconhecimento, monitoramento e controle 

dos riscos existentes, de forma a garantir 

permanentemente a segurança e a medicina 

dos trabalhadores. 

Tabela 3 – Leis e Normas vigentes relativas a Medicina e Segurança do trabalho 

(Adaptado GIOVANNI MORAES, 2009). 
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4.2 - Correlação entre os Requisitos das Normas 

 

 Para Marco Aurélio d´Almeida Guerra, a decisão de implantar um 

Sistema Integrado de Gestão é da alta direção da empresa no momento da 

concepção do modelo de Gestão Estratégica, que abrange desde a sua 

definição até o estabelecimento de missão, da visão e dos valores da 

organização, que neste trabalho, são balizadas em princípios e valores de 

ética corporativa e responsabilidade socioambiental. 

 A Norma ISO 9001:2008, a ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 

possuem a mesma abordagem de processo. Como estas normas, que 

envolvem os sistemas de gestão, se fundamentam no ciclo PDCA (Plan-Do-

Check-Act) e na melhoria contínua, a integração destes sistemas se torna 

possível.  Assim, como são compatíveis (Tabela 4) são apresentadas as 

correlações entre os requisitos destas normas facilitando, a compreensão do 

Sistema Integrado de Gestão. 

 

Correlação entre os Requisitos das Normas 

Requisitos das Normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 
18001:2007 

Sistema de Gestão 
Integrado (SGI) 

1.2, 4.2.2 

5 

5.1; 5.2 

5.3 

5.4.1 

5.5.1 

6.1; 6.3; 6.4 

5.5.2 

1.2; 4.1 

4.1; 5.4.2 

1 

__ 

4.3.1; 4.3.2; 4.6 

4.2 

4.3.3; 4.3.4 

4.4.1 

4.4.1 

4.4.1 

4.1 

4.1; 4.3.3 

1 

__ 

4.3.1; 4.3.2; 4.6 

4.2 

4.3.3; 4.3.4 

4.4.1 

4.4.1 

4.4.1 

4.1 

4.1; 4.3.3 
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Correlação entre os Requisitos das Normas 

Requisitos das Normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 
18001:2007 

Consulta e 
Comunicação Interna 

5.5.3 4.4.3 4.4.3 

Comunicação externa e 
Análise da satisfação do 
Cliente 

5.2; 7.2.3; 8.2.1 4.4.3 4.3.3 

Processos Principais __ __ __ 

Comercial 5.2; 7.2.1; 7.2.2 4.3.1; 4.3.2; 

4.4.6 

4.3.1; 4.3.2; 4.4.6 

Planejamento de Obra 7.1 4.3.1; 4.3.2; 

4.4.6 

4.3.1; 4.3.2; 4.4.6 

Projetos 7.3 4.3.1; 4.3.2; 

4.4.6 

4.3.1; 4.3.2; 4.4.6 

Suprimentos 7.4.1; 7.4.2 4.3.1; 4.3.2; 

4.4.6 

4.3.1; 4.3.2; 4.4.6 

Produção de Obra 7.4.3; 7.5; 7.6; 
8.2.4 

4.3.1; 4.3.2; 
4.4.6; 4.5.1; 

4.5.2 

4.3.1; 4.3.2; 4.4.6; 
4.5.1; 4.5.2 

Entrega da Obra e 
Assistência Técnica 

7.5.1 4.3.1; 4.3.2; 
4.4.6 

4.3.1; 4.3.2; 4.4.6 

Controle do SGI 5.2; 7.2.3; 8.2.1 

8.2.3 

5.6 

4.2; 8.1; 8.2.2 

8.3; 8.4; 8.5 

4.4.3 

4.5.1; 4.5.2 

4.6 

4.4.4; 4.4.5; 
4.5.4 

4.5.1; 4.5.5; 
4.4.7; 4.5.3 

4.4.3 

4.5.1; 4.5.2 

4.6 

4.4.4; 4.4.5; 4.5.4; 
4.5.1; 4.4.7; 4.5.3 
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Correlação entre os Requisitos das Normas 

Requisitos das Normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 
18001:2007 

Recursos Humanos 6.2 4.4.2 4.4.2 

Tabela 4 – Correlação entre os Requisitos das Normas. (Extraído de MARCO 

AURÉLIO e CLÁUDIO VICENTE, 2010, p. 151). 
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V - O Fator Humano 
A organização é feita por pessoas, desta forma o desempenho do Sistema de Gestão 
está diretamente relacionado ao desempenho dos trabalhadores, em todos os níveis 
da organização. Dessa forma para avaliar o desempenho do Sistema de Gestão será 
necessário avaliar o desempenho das pessoas individualmente. Giovanni Moraes 
(p.214). 
 
 
O fator humano é um elemento diferencial importante no Sistema de 

Gestão Integrado visto que por mais que os processos sejam bem definidos e 

que a alta direção esteja comprometida com os projetos propostos, é 

imprescindível a participação efetiva de todos os colaboradores da 

organização para o sucesso dos Sistemas de Gestão adotados nas indústrias 

da construção civil. 

Para Giovanni Moraes é preciso criar convencimento e motivação 

entre os colaboradores, pois não é possível criar valores de Segurança, Meio 

Ambiente e Medicina Ocupacional sem entender o indivíduo em sua plenitude, 

identificando seus valores, limitações, ambições ansiedades, motivações e 

frustrações.  

Assim, no início do processo do Sistema Integrado, cabe a empresa 

conhecer a cultura organizacional, seus colaboradores e o ambiente de 

trabalho ao qual eles estão diretamente envolvidos tais como: cultura 

organizacional, metas, valores e motivações.  

O Consultor Empresarial Especializado em Legislação de Segurança e 

Medicina do Trabalho e Meio Ambiente, Cláudio Antônio Dias de Oliveira, 

afirma que o comportamento, as atitudes e as reações de um indivíduo no 

grupo de trabalho são influenciados pelos motivos que o levam a trabalhar ou 

ter gosto pelo trabalho. O estudo dos motivos que levam o indivíduo a 

trabalhar é importante para entender a cultura organizacional e dinâmica do 

grupo de trabalho para melhor compreendê-lo. 

Para os autores da Teoria Comportamental (ou Teoria Behaviorista) da 

Administração, os gestores precisam conhecer as necessidades humanas para 
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melhor compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana 

como poderoso meio para melhorar o desempenho dentro das organizações.  

Neste trabalho destacamos dois estudiosos da Teoria Comportamental 

e suas contribuições com relação a motivação humana para que as empresas 

possam aplicar estes conceitos para auxiliar nas tomadas de decisões com 

relação a análise da cultura organizacional da empresa. 

I. Abraham Maslow  

O psicólogo e consultor americano Abraham Maslow, apresentou uma 

abordagem com relação a motivação segundo a qual as necessidades 

humanas estão organizadas e dispostas em níveis (Tabela 5), numa hierarquia 

de importância e de influencia, da seguinte forma: 

Necessidades Fisiológicas - São relacionadas às necessidades do 

organismo. É a principal prioridade do ser humano. Entre elas estão respirar e 

se alimentar.  

Necessidades de Segurança - Envolve a estabilidade básica que o ser 

humano deseja ter. Por exemplo, segurança física (contra a violência), 

segurança de recursos financeiros, segurança da família e de saúde. 

Necessidades Sociais - Com as duas primeiras categorias supridas, 

passa-se a ter necessidades relacionadas à atividade social, como amizades, 

aceitação social, suporte familiar e amor. 

Necessidades de Status e Estima - Todos gostam de ser respeitados e 

bem vistos. Este é o passo seguinte na hierarquia de necessidades: ser 

reconhecido como uma pessoa competente e respeitada.  

Necessidade de Auto Realização - É uma necessidade instintiva do ser 

humano. Todos gostam de sentir que estão fazendo o melhor com suas 

habilidades e superando desafios. As pessoas neste nível de necessidades 

gostam de resolver problemas, possuem um senso de moralidade e gostam de 

ajudar aos outros. Suprir esta necessidade equivale a atingir o mais alto 

potencial da pessoa. 

Para Maslow, as pessoas são motivadas por uma série de necessidades, 

desde as mais básicas até as mais sofisticadas. Quando uma pessoa atinge a 
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satisfação razoável de uma dada necessidade, movimenta-se para satisfazer 

outra a um nível superior. Através desta informação do autor, pode-se verificar 

que na verdade o ser humano precisa de algo que o estimule para então 

começar a agir em busca de um determinado objetivo. 

 

Hierarquia das Necessidades de Maslow 

    Auto 

realização 

   Estima Auto 

desenvolvi

mento 

  Sociais Necessidades 

do Ego 

Auto 

satisfação 

 Segurança Relacionamento Orgulho  

Fisiológicas Proteção 

contra: 

Aceitação Auto Respeito  

Alimento Perigo Afeição Progresso   

Repouso Doença Amizade Confiança  

Abrigo Incerteza Compreensão Necessidade 

de Status 

 

Sexo Desemprego Consideração Reconhecimen

to 

 

 Roubo  Apreciação  

   Admiração 

pelos outros 

 

Necessidades Primárias Necessidades Secundárias 

Tabela 5 – Hierarquia das Necessidades de Maslow (Adaptado CHIAVENATO, 

2007, p. 540). 
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II. Frederic Herzberg  

Frederic Herzberg, psicólogo e consultor americano, formulou a 

chamada Teoria dos Dois Fatores (Tabela 6) para avaliar a motivação humana 

no intuito de melhor explicar o comportamento das pessoas em situação de 

trabalho. A Teoria do Dois Fatores são classificados em: 

a) Fatores Higiênicos ou Fatores Extrínsecos – esses fatores são 

localizados no ambiente que rodeiam as pessoas e estão fora do controle dos 

indivíduos. Herzberg define que os fatores higiênicos devem ser propiciados 

para manter os trabalhadores motivados. Dentre alguns Fatores Higiênicos 

podem ser destacados: o salário, os benefícios sociais e o ambiente de 

trabalho. 

b) Fatores Motivacionais – estão relacionados com o conteúdo do 

cargo e com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. Os Fatores 

Motivacionais estão sob controle do indivíduo e envolvem os sentimentos de 

crescimento individual e reconhecimento profissional. 

Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

 

 

 

Motivacionais 

O trabalho em si  
Responsabilidade  
Progresso 
Crescimento 
Realização 
Reconhecimento  
Status 

 

 

 

Higiênicos 

Relações Interpessoais 
Supervisão 
Colegas e Subordinados 
Supervisão Técnica 
Políticas Administrativas 
Políticas Empresariais 
Segurança no Cargo 
Condições Físicas de Trabalho 
Salário 
Vida Pessoal 

Tabela 6 – Teoria dos Dois Fatores (Adaptado CHIAVENATO, 2007, p. 546). 
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Idalberto Chiavenato, afirma que os defensores da Teoria 

Comportamental da Administração, verificaram que os membros da alta 

direção precisam conhecer as necessidades humanas para melhor 

compreender o comportamento humano e utilizar a motivação humana como 

poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. 

Além disso, Chiavenato destaca que as teorias de motivação de Maslow e de 

Herzberg apresentam pontos de concordância que permitem um quadro mais 

amplo e rico sobre o comportamento humano cabendo a organização 

aprofundar este estudo para adaptar estas teorias a realidade da empresa. 

Chris Argyris, professor de Comportamento Educacional e 

Organizacional na Harvard University, desenvolveu uma concepção segundo a 

qual existe um inevitável conflito entre o indivíduo e a organização. Assim, a 

parcela maior de responsabilidade pela integração entre os objetivos da 

organização e os dos indivíduos recai sobre a alta administração. 

Para o autor Peter Drucker, as pessoas constituem um fator de 

competitividade, da mesma forma que o mercado e a tecnologia. Por tudo isso, 

as pessoas precisam ser mais preparadas, comprometidas, desenvolvidas, 

motivadas com o processo de trabalho e preparadas para as mudanças. 

Assim, a alta direção deve se conscientizar que as mudanças e os possíveis 

ajustes que se fazem necessários, ocorrem sempre que novas situações de 

trabalho são propostas. Por consequência, novos problemas surgem e outras 

soluções devem ser criadas.  
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CONCLUSÃO 
 

A indústria de construção civil do Rio de Janeiro, com a implantação 

do Sistema Integrado de Gestão em qualidade; medicina; segurança e meio 

ambiente busca um diferencial para consolidar sua posição econômica e 

atender as exigências legais e dos clientes internos e externos. Partindo de um 

bom diagnóstico da empresa, conhecendo a cultura da organização, pode se 

criar um ambiente de trabalho propício para o envolvimento das pessoas 

garantindo o desenvolvimento e uma produção com qualidade. 

Alinhado ao pensamento de Chiavenato que afirma que as 

organizações dependem de pessoas para poder funcionar, o trabalho foi 

desenvolvido observando a importância do ciclo PDCA, os requisitos exigidos 

pelas normas e as questões legais que envolvem o Sistema de Gestão 

Integrado. Partindo destes aspectos destaca-se a importância das empresas 

em possuir dentro de seus quadros funcionais, pessoas talentosas com 

capacidade de inovarem e proporem respostas objetivas as mudanças e 

ajustes. 

Este estudo propõe fomentar a discussão por parte da alta direção das 

organizações com relação ao fator humano trazendo a tona o papel relevante 

que estes persongens possuem para o êxito de todo o processo de 

implementação do Sistema de Gestão Integrado.  
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GLOSSÁRIO  

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, fundada em 1940, 

representa o Brasil nas organizações internacionais de normatização. 

AEAT - Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho 

BVQI – Bureau Veritas Quality International, é uma empresa privada que 

realiza certificações em normas como a ISO 9001, ISO 14001, a OHSAS 

18001, a SA8000, entre outras que têm por objetivo indicar padrões de 

qualidade na produção, comercialização e respeito ao meio-ambiente por 

parte das empresas do mundo todo. 

CONAMA -  Conselho Nacional do Meio Ambiente 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

ISO - International Organization for Standardization (Organização Internacional de 

Normalização).  A ISO é uma organização não governamental que está presente 

hoje em cerca de 120 países. Esta organização foi fundada em 1947 em 

Genebra, e sua função é promover a normalização de produtos e serviços 

utilizando determinadas normas, para que a qualidade dos produtos seja sempre 

melhorada. No Brasil, o órgão que representa a ISO é a ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

MPS – Ministério da Previdência Social 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

NBR - Denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

RAIS – Relação Anual de Inscrição Social 

SESI – Serviço Social da Indústria 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_normas_ISO
http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=OHSAS_18001&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=OHSAS_18001&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/SA8000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Normas_T%C3%A9cnicas
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WWF Brasil – é uma organização não governamental brasileira dedicada à 

conservação da natureza com os objetivos de harmonizar a atividade humana 

com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos 

naturais em benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações 
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