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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Dentro da proposta de fazer intraempreendedorismo, o projeto de implementação da Cultura de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SSMA, irá 

se mostrar desafiador e gratificante com o tempo. Essa empreitada se revelará um caminho extremamente positivo na identificação da ‘alma’ das 

organizações. A identidade da empresa, passando por diretrizes e políticas, precisa ser reafirmada constantemente e de maneira acessível sob o 

aspecto cognitivo. Nesse cenário surge a proposta dos recursos lúdicos de áudio e vídeo, mapas mentais e a gamificação dos processos. O projeto 

em questão tratará do plano para implementar/consolidar a Cultura de Segurança na Evonik Brasil Ltda, com ambição de virar benchmark para os 

demais 35.000 funcionários ao redor do mundo e lançar as bases de um jogo virtual para a implantação da Cultura de SSMA. Com custo inferior a 

R$ 6.000 e a partir da experiência em implementações similares e outros projetos, um ministrante irá revitalizar a implementação da Cultura de 

SSMA atingindo o sonhável alto nível de conscientização proposto por Bradley em sua famosa curva de aprendizado consagrado pela Dupont. 
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Figura 1 – Curva de Bradley sobre os níveis de conscientização de segurança. 

O foco desse projeto será trabalhar o comportamento dos funcionários de uma indústria química, de forma a atingir e manter alto nível de 

conscientização e comprometimento. 
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2. A Empresa – Descrição Geral 

 

Grandes empreendimentos, como indústrias químicas, trabalham com diversos processos que apresentam potencial impacto nas áreas de Saúde e 

Segurança do Trabalhador e Meio ambiente relacionados. Segundo o site do Ministério Público do Trabalho o Brasil atingiu em 2017 a 4ª colocação 

no ranking mundial de acidentes do trabalho, com um acidente a cada 48 segundos. Condição que se repete para a área ambiental. No site de 

notícias da Unicamp é possível encontrar uma relação de incidentes em ordem cronológica. Mais recentemente, em novembro de 2015, tivemos o 

desastre de Mariana, aonde uma barragem de mineradora rompeu causando destruição em proporções catastróficas. 

O impacto de eventos negativos de SSMA atingem diretamente a sustentabilidade do negócio por agirem a esfera mais sensível de relacionamento 

com as partes interessadas dentro e fora da empresa. Se internamente os acidentes de trabalho e ambientais aumentam a desmotivação e aderência 

dos funcionários com a empresa, por sua vez externamente, a imagem da empresa é diretamente afetada perante clientes, sociedade e potenciais 

investidores. Isso sem contar com os impactos relacionados às questões legais e criminais que podem resultar desses eventos, que também têm um 

custo financeiro e emocional. Considerando a sensibilidade descrita acima a esses impactos, elevar o nível de comprometimento/envolvimento dos 

funcionários diretos e terceiros passou a ser requisito imprescindível para a sustentabilidade do negócio, no que tange à sua perenidade, passando, 

inclusive, a ser diferencial competitivo em um mercado cada vez mais exigente, regulado e responsável nos aspectos econômico, social e ambiental. 

A empresa escopo desse estudo está presente em mais de 160 países com forte presença no mercado de especialidades químicas há mais de 100 

anos. Ela mantém em sua política os aspectos de SSMA como pilar fundamental para seu negócio em nível global. Nessa abordagem, técnicas, 

ferramentas e programas de SSMA com reconhecido sucesso vêm sendo incorporados aos seus processos ao longo de décadas. Condição primordial 

também para o sucesso de tais ferramentas é a atualização e adaptação das mesmas ao longo do tempo. Essa atualização tem se mostrado a garantia 

do sucesso dos programas e altos níveis de performance medidos por indicadores tangíveis de objetivos, a princípio, intangíveis. 
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O programa escolhido foi inicialmente implementado pela indústria petroquímica canadense com reconhecido sucesso naquela ocasião, 

considerando os altos níveis de risco de sua operação. O fundamento é estabelecer regras de ouro em uma matriz que indica protagonistas e temas, 

sendo desenvolvidos em comportamentos positivos e negativos que devem ser ou não adotados. O programa foi batizado de Safety at Evonik, 

estando implícito como Safety todos os aspectos de SSMA. Dentro da proposta da criação da cultura de SSMA, há um nivelamento em 6 sessões 

através da metodologia do uso de vídeos com reconstituição de eventos, discussões em pequenos grupos e realização de tarefas temáticas coletivas. 

A proposta inicial prevê 1:30 horas para cada sessão, preferencialmente em intervalos de 30 dias entre as sessões. O material para os participantes 

é uma apostila com espaço para responder perguntas, incluir experiências pessoais e avaliações de desenvolvimento pessoal. Enquanto os 

multiplicadores utilizavam uma apostila com um roteiro e cadência específica. A qualidade do material de apoio é extremamente alta, fruto de um 

investimento expressivo da empresa, confirmando seu comprometimento com o tema e reconhecimento da importância para o negócio. Apesar 

dessa condição, algumas dificuldades impactaram na performance da aplicação do conteúdo e consequente consolidação da cultura. Sendo as 

principais: 

✓ Intervalo de tempo entre módulos suficiente para o esquecimento do conteúdo; 

✓ Tempo insuficiente para o preenchimento das apostilas de participantes, 

✓ Concorrência com outras agendas: rotina de produção, auditorias, paradas de manutenção, etc. 

A manutenção da cultura viva na memória dos funcionários e sua respectiva aplicação foi perceptível nas sessões de reciclagem para aqueles que 

já haviam completado os 6 módulos. Como solução à essa problemática, está sendo proposto neste estudo a oxigenação do programa através da 

flexibilização das regras iniciais e repaginação dos módulos básicos e reciclagem conforme abaixo: 

✓ Aplicação dos 6 módulos em um único dia para os novos funcionários, sem o uso da apostila de participante, sendo substituído por 

atividades coletivas, mapas mentais, jogos e similares; 
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✓  Realização da reciclagem em uma única sessão de 1:30 h utilizando mapas mentais, jogos e similares, contextualizados com as 

rotinas e procedimentos de trabalho dos participantes, 

✓ Elaboração de jogo virtual com base nas diretrizes do programa: Comportamentos Eu vou/Eu não vou. 

O negócio se caracteriza pela repaginação do programa/conteúdo atual da Cultura de SSMA da empresa, utilizando recursos lúdicos, mapas mentais, 

canvas, jogos, entre outros. 

Visão: 

Criar nível de conscientização e comprometimento em alto nível com os temas relacionados à cultura de SSMA da empresa, formando 

embaixadores dessa cultura que construirão a sustentabilidade do negócio nas esferas social, econômica e ambiental. 

Missão: 

Aplicar técnicas, ferramentas e atividades individuais e coletivas nos eventos de Implementação de Cultura de SSMA da empresa de maneira clara 

e cognitiva. 

Objetivos 

✓ Utilizar técnicas de Canvas, mapas mentais, brainstorm e jogos nas sessões e fora delas; 

✓ Gerar comprometimento com a Cultura de SSMA através da aplicação constante dos comportamentos ‘Eu vou/Eu não vou’; 

✓ Ser referência dentro da organização em nível de conscientização, 

✓ Ser referência dentro da organização na implementação da Cultura de SSMA. 

 Valores: 

✓ Compromisso efetivo com os aspectos sociais, econômicos e ambientais relacionados às atividades da empresa.  
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Vantagens competitivas: 

Perenidade do negócio, crescimento do valor de mercado da empresa, fortalecimento da marca, maior aderência dos funcionários (retenção de 

talentos). 

Tecnologia: 

Sessões de treinamento, recursos áudio visuais, mapas mentais e similares, jogo virtual. 

Marca: 

Safety at Evonik 2.0 

Mercados 

Interno da Evonik global. 

Fornecedores / consumidores: 

Evonik global: vídeos, apostilas e similares. 

Consumidores: funcionários locais. 

Tempo verbal até a Conclusão: 

Julho 2018 – Julho de 2019. 
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3. Análise de Mercado 

 

A evolução da indústria química se tornou mais expressiva após a Segunda Guerra Mundial com a formação e/ou consolidação dos principais 

grupos empresariais do setor além dos efeitos do desenvolvimento industrial mundial. 

A partir da década de 60, o debate sobre alguns temas ligados à Química, em especial os aspectos de segurança das instalações, transporte de 

produtos perigosos e poluição industrial, tiveram uma sensível evolução. 

Tal evolução se deu pela quebra do paradigma de que a proteção de seus interesses deveria ser resguardada atrás de seus muros, evitando discutir 

eventuais problemas com terceiros, incluindo-se aí as comunidades vizinhas às fábricas. Esse conceito equivocado se fundamentava na suposição 

de que esse debate seria técnico e complexo demais para leigos, ou então, que poderia comprometer segredos industriais. Superada essa ideia, o 

debate se ampliou e passou a incluir temas ligados às propriedades e características dos produtos químicos, focado na segurança e saúde dos 

usuários (trabalhadores diretos e indiretos) e nos impactos ao meio ambiente. 

A mudança desse perfil se deve muito à ocorrência de grandes acidentes nas décadas de 70 e 80. Pressionado pela sociedade, a indústria química 

mundial se aplicou a repensar suas estratégias de segurança e de relacionamento com o público potencialmente afetado por seus processos e 

produtos. 

Em 1984 a Canadian Chemical Producers Association – CCPA criou o Responsible Care, estabelecendo novas diretrizes para as questões de 

segurança dos processos, produtos, a segurança dos trabalhadores e para a proteção ambiental. 

Esse programa foi adotado posteriormente por outros países sob a coordenação do ICCA - International Council of Chemical 

Associations (Conselho Internacional das Associações da Indústria Química), se consolidajdo com fundamental estratégia da indústria química 



17 

 

mundial para promover a melhoria contínua em saúde, segurança e meio ambiente juntamente com uma comunicação aberta e transparente com as 

partes interessadas. As diretrizes do programa refletiram no lançamento, em 2006, da Responsible Care Global Charter na International 

Conference on Chemicals Management (SAICM ) ocorrida em Dubai. 

Para balizar a análise de mercado e a relevância das ações preventivas da implantação da cultura, vamos analisar os dados de dois mercados 

fundamentais ao nosso estudo, o nacional e do pujante mercado norte americano. 

Lá nos EUA, considerando lesões e doenças relacionadas ao trabalho, avaliando o ano exatamente anterior ao da publicação do Responsible Care 

Global Charter, foram registradas 4,2 milhões registros. Desse total, 1,3 milhões dos registros são referência direta à indústria de beneficiamento 

de produtos e a maior parte da diferença, 2,7 milhões, referem-se ao setor industrial de prestação de serviços, impactando indiretamente as 

atividades diretas. Importante citar que o ano do estudo foi um ano em que os indicadores de lesões e doenças caíram em relação aos períodos 

anteriores. 

No plano nacional, com 700 mil acidentes ao ano, ficamos atrás somente da China, Índia e Indonésia. 

Fatores como a imagem da empresa, perenidade e retenção de talentos se tornaram fundamentais para o sucesso, e até mesmo sobrevivência, das 

empresas. Portanto, programas de conscientização que promovam resultados efetivos pelo engajamento deixaram de ser um luxo de empresas 

pioneiras em alta performance e sustentabilidade. Essa condição aliada ao anseio da Evonik em se tornar referência mundial em SSMA justificam 

os investimentos na implantação da cultura de SSMA. 

Segundo alguns pesquisadores, uma cultura de segurança em estágio avançado é fator determinante para a prevenção de acidentes e doenças 

ocupacionais. O estágio de cultura de segurança da organização é definido pelo modo como a organização trata a informação, aprendizagem 

organizacional, envolvimento, comunicação e comprometimento. A identificação do nível de maturidade (estágio) em que a cultura de segurança 

da organização se encontra é o condutor para uma possível melhoria, utilizando ferramentas lúdicas e similares conforme proposto em nosso estudo.  
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Portanto, o programa Safety at Evonik 2.0 vem como resposta à demanda apresentada fortalecido desde à origem pela genética de sustentabilidade 

da empresa, inclusive representada em um slogan em evento global da área de SSMA: Safety in our genes! 

A consolidação da Cultura de SSMA atenderá a necessidade de melhorar a performance da empresa nos aspectos referidos, elevando a performance 

nos indicadores positivos e reduzindo incidentes, custos e demais impactos negativos da falta de tal Cultura. 

Analisando o modelo do queijo suíço de Reason (2008), fica claro que quanto mais fraqueza há a partir das decisões de gerenciamento estratégico, 

através da supervisão e segurança de processo, chegando às ações individuais (comportamento), maiores serão os buracos que proporcionaram o 

alinhamento para o acontecimento do evento indesejado. Portanto, o foco na mudança de comportamento proporcionado por uma forte Cultura de 

SSMA atua diretamente na prevenção desse alinhamento. 

 

Figura 2 – Modelo do queijo suíço de Reason. 
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4. Análise Setorial  

O setor referente ao presente estudo é o da indústria química nacional, em primeiro plano e, global em segundo, conforme sucesso do programa. 

Esse setor é tradicionalmente engajado nas questões de SSMA por conta do já citado histórico de eventos com proporções catastróficas e das 

consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes deles. Sem falar no prejuízo à imagem das empresas específicas e a indústria química 

em geral. As indústrias que são referência no setor são signatárias de programas de sucesso reconhecido como o Responsible Care. Esse tipo de 

programa endossa boas práticas e implementação de Cultura de SSMA como fundamentos para o sucesso do negócio, atuando inclusive na 

abordagem de restrição do mercado a quem tem o selo, certificação, etc. Essa condição deixou de ser uma campanha de marketing e passou a ser 

requisito para entrar/permanecer nesse setor. 

Os principais fornecedores para implementação do programa são: 

✓ ESH Dept. do segmento Nutrition and Care: fornecerá os Recursos de mídia (vídeos), quebra-cabeças, conteúdo do material didático. 

✓ Gráfica local: impressão de material didático como folders e similares. 

✓ Site local (Adm): salas de treinamento com recursos áudio visuais. 

✓ Papelaria local: cartolinas, pincel atômico, post it, etc. 

Os clientes serão os funcionários da empresa em três níveis: colaboradores, supervisores hierárquicos e gestores. 

As principais ameaças ao negócio são: 

✓ Falta de recursos para investimento no jogo virtual:  considerando os custos para desenvolvimento de ambiente virtual, app, etc.; 

✓ Linguagem original do programa: para o caso de uma eventual necessidade de exportar o programa; 

✓ Resistência às mudanças no programa já existente: segmento Nutrition and Care, 
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✓ Falta de envolvimento dos participantes: ‘comprar’ a ideia. 

As principais barreiras de entrada são: 

✓ Incompatibilidade com o programa atual; 

✓ Programas similares elaborados nos EUA/Europa, 

✓ Novos entrantes da hierarquia: BL regions (America) e segmento NC (Alemanha). 

As principais oportunidades identificadas foram: 

✓ Marketing corporativo da unidade 

✓ Potencial de aplicação global da metodologia 

✓ Benchmark para outros sites 

✓ Se tornar referência na implantação de Cultura de SSMA 

 

5. Análise de Demanda 

Perfil Cliente: funcionários de indústria química com nível de escolaridade variando entre formação básica (segundo grau regular e técnico) e 

doutorado nas áreas de ciências exatas e biológicas. 

Segmento: Indústria Química (nacional e internacional). 

Quantificação: incialmente 111 colaboradores diretos e 30 indiretos. Público potencial, em caso de exportação da metodologia: 2.300 pessoas. 

Preço e Quantidade x Preço = Receita: Não Aplicável. 
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Tendências / Perspectivas: implantação de jogo virtual e exportação da metodologia para a BL e Segmento. Utilização da metodologia em outros 

sites. 

 

Mercado Potencial: inicial; unidade local, potencial; 2.300 funcionários da BL. 

Mercado Disponível: inicial; unidade local, potencial; 2.300 funcionários da BL. 

Mercado Alvo: unidade local, 111 colaboradores diretos e 30 indiretos. 

 

6. Análise da Concorrência 

Identificação completa dos concorrentes 

✓ Programa similar desenvolvido pela unidade de Mobile – US, em fase piloto e com outra abordagem. Pouca informação sobre as intenções 

de aplicar a metodologia fora da unidade. 

✓ Programa similar desenvolvido pelo segmento Nutrition and Care, Alemanha. Encabeçado pelo head do programa, jogos e ferramentas 

vêm sendo testadas para posterior compartilhar com demais unidades. 

Mercado alvo: 2.300 funcionários da BL. 

Pontos fortes:  

✓ Segmento: responsável pela gestão (divulgação, diretrizes, recursos) do programa atual em todos os sites, 

✓ Unidade de Mobile: experiência consolidada na aplicação do programa por terem iniciado sua implementação pelo menos 2 anos antes. 
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Pontos fracos; 

✓ Desconhecimento da cultura local (brasileira); 

✓ Solução customizada para cliente atual. 

✓  

7. Oferta da Empresa 

Metodologia utilizando mapas mentais, canvas, SWOT, brainstorm, jogos de negócio, nos encontros (sessões) de treinamento regular e reciclagem 

do programa Safety at Evonik. Apresentação lúdica das ferramentas do sistema de gestão de SSMA: 

✓ Management of Change – MOC; 

✓ Procedimento de comunicação de acidentes;  

✓ Procedimento de investigação de acidentes;  

✓ Análise de Causa Raiz – Apollo Charter; 

✓ Observação de Segurança – DONS – De Olho Na Segurança; 

✓ Lock Out Tag Out - LOTO Audit, 

✓ LoPC Management. 

A aplicação dessas técnicas lançará as bases para a elaboração de jogo virtual, a ser implementado futuramente como substituto da maioria das 

sessões de treinamento atualmente utilizadas. 

Posicionamento / vantagem competitiva 
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A proposta é de trabalhar a metodologia com o público alvo do site da Evonik em Castro-Paraná, com potencial exportação da metodologia, e 

posteriormente o jogo virtual, para o segmento em nível mundial. A principal vantagem competitiva é a customização à demanda do público em 

Castro e a flexibilidade da metodologia para ser customizada conforme demanda da exportação. 

Forças de Porter: 
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Tabela 1 – Forças de Porter. 

ENTRANTES POTENCIAIS

FORNEC.                     RIVAL. ENTRE EMPRESAS                  COMPRAD.

PRODUTOS SUBSTITUTOS

PODER DE BARGANHA

BARREIRA DE ENTRADA

RIVALIDADE NA INDUSTRIA

(BAIXO, MEDIO E ALTO)

                                                                            (Poder de barganha)

ESH Dept Nutrition and Care A

Site local - recursos adm A

Gráfica local M

Papelaria local M

                                                                              (Poder de barganha)

Colaboradores M

Supervisores hierárquicos A

Gestores M

                                                                     (rivalidade na industria)

Pares de outros sites, programas similares A

                                                                         (barreira de entrada)

Safety at Evonik atual B

Programas dos sites dos EUA A

Programas dos sites dos Europa A

(barreira de entrada)

ESH Region Americas B

ESH segmento Nutrition and Care B

                                                             (nivel de regulamentação)

DQS Certificadora M

Abiquim M

MTb M

ORGÃOS REGULADORES

ENTIDADES QUEM SÃO (NOMINAR)

EMPRESA Safety at Evonik 2.0

FORNECEDORES 

COMPRADORES

COMPETIDORES

PRODUTOS SUBSTITUTOS

NOVOS ENTRANTES 
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Estratégia MKT - 4 P’s: 

Produto: metodologia interativa para implantação de Cultura de SSMA. 

Preço: Não Aplicável. 

Posicionamento: fornecedor de metodologia dentro da organização, trainer para multiplicadores a nível global. 

Praça: site Evonik Castro (primeira fase), segmento Evonik Nutrition & Care (segunda fase). 

Análise Swot: 
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Tabela 2 – Análise de Forças e Fraquezas – SWOT. 

 

 

POSITIVO NEGATIVO

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

1. Material audio visual de alta qualidade 1. Agendas concorrentes: produção, auditorias, etc.

2. 'Exemplos domésticos' - maior aderência 2. Indicadores de performance pouco tangíveis

3. Material didático 3. Falta de clareza na performance individual

4. Sessões dinâmicas e interativas 4. Concorrência com programas de Requisitos Legais

5. Aplicação na empresa e fora dela 5.

OT OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1. Marketing corporativo, promoção da unidade 1. Falta de recursos para investimento no jogo virtual

2. Aplicação global 2. Linguagem original (PT)

3. Benchmark para outros sites 3. Resistência à mudanças no programa já existente

4. Ser referência na implementação da Cultura 4. Falta de envolvimento dos participantes

5. 5. 
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8. Plano Operacional 

 

Infraestrutura 

Sala de treinamento com recursos áudio visuais (já disponibilizada pela empresa para o programa atual). 

Tecnologia adotada 

Metodologia livre. O programa atual já está licenciado para uso na Evonik global. Para a elaboração dos jogos virtuais um planejamento específico 

deverá ser desenvolvido. 

Fornecedores 

Relação direta, poder de barganha de médio a alto. Sem necessidade de contratos específicos. Os fornecedores internos já têm o compromisso do 

envio do material por conta da política da empresa.   

Organização 

Alinhamento à estrutura organizacional já existente no site da Evonik em Castro, atividade já contemplada no escopo do Coordenador de QSSMA,  

responsável por treinamentos.  
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Mini currículo do Coordenador de QSSMA 

Químico Industrial com pós-graduação em Gestão Ambiental, mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Atuando há 25 anos na área técnica: 

industrial, prestação de serviços e educação. Experiência em gestão de Laboratórios, implantação de processos industriais, auditorias internas e 

externas da ISO 9001/14001, Atuação Responsável, OSHAS 18001, FAMI-QS, entre outras. Elaborador e ministrante de treinamentos técnicos 

nas áreas de Qualidade, Saúde Segurança e Meio Ambiente. Responsável pela implementação da Cultura de SSMA na Evonik Castro e 

multiplicador para a América do Sul. Responsável pela aplicação do Human Factors Analisys Tool – HFAT na Evonik. 
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9. Plano Financeiro 

• Investimentos 

Investimentos em materiais de apoio de R$ 600, mão de obra (ministrante): R$ 5.300. Investimento total de R$ 5.900. 

• Fonte de Recursos 

De capital próprio da empresa, sem necessidade de financiamento bancário. 

 

9.1. Análise de Viabilidade 

 

• Indicadores de viabilidade econômico-financeiro.  

Os indicadores Payback,, Valor presente líquido e Taxa interna de retorno não se aplicam para esse projeto. 

• Análise de sensibilidade 

Por ter como alvo um objetivo intangível, não há como analisar a sensibilidade com precisão numérica. Fica evidente entretanto, que os custos 

de um acidente são sempre menos interessantes que os custos da prevenção.  

• Cenário provável, pessimista, otimista 

Pelo histórico de sucesso de implementação de programas similares e seus benefícios à saúde dos trabalhadores, meio ambiente, marca e 

imagem da empresa, considera-se como mais provável a perspectiva otimista atingindo um nível de conscientização alto entre os funcionários 
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da empresa. A perspectiva pessimista seria a não implementação do programa pela falta de suporte por parte da direção à implementação. Essa 

condição, portanto, é muito pouco provável, praticamente nula, considerando as diretrizes e políticas corporativas. 
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10. Conclusão 

O projeto prevê, para a fase inicial, 1 ano. Durante esse período, 16 funcionários novos serão treinados nos módulos regulares e todos (111) 

receberão a reciclagem. 

A viabilidade se dá pela redução sensível em eventos como acidentes, quase acidentes, vazamentos e situações similares. Além desses eventos, o 

uso racional de recursos como água e energia elétrica também indicarão a evolução do nível de conscientização. 

A imagem da empresa perante seus stakeholders, funcionários, comunidade, órgãos públicos, clientes, fornecedores, acionistas, também 

apresentará sensível melhora. Esse aspecto, em especial, proporciona perenidade à marca, agregando valor à mesma. Além disso tudo, o clima 

organizacional terá sensível melhora gerado pelo sentimento de participação e orgulho de pertencer à uma organização responsável em SSMA. 

Os resultados obtidos serão estudos de caso para viabilizar o benchmark para outras unidades do grupo, fortalecendo o site da Evonik em Castro 

como referência em Cultura de SSMA, qualificado para ser multiplicador do método. Para tal benchmark, investimentos da mesma ordem serão 

necessários por unidade da empresa, ajustados ao número de participantes. 

Portanto, ficou evidente o valor da implementação do programa através da metodologia proposta, especialmente considerando o baixo investimento 

necessário para revitalizar o programa já implementado.  
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