
 Se cada vez mais os equipamentos são fabricados 
com alta tecnologia embargada (computador de bordo, 
sistema de frenagem, estruturas de proteção contra 
capotamento, projetos ergonômicos mais apropriados às 
jornadas de trabalho) oferecendo mais segurança e 
conforto ao operador e reduzindo os riscos causados por 
falha mecânica, cabe a pergunta: Por que os acidentes 
continuam acontecendo com certa frequência? 

A resposta é dada pelas estatísticas de investigação 
dos acidentes que apontam a falha humana como fator mais 
recorrente, variando entre: planejamento e ou supervisão 
inexistente(s) ou ineficiente(s), baixa qualificação de 
operadores (falta de conhecimento diante da complexidade 
operacional) e ou negligência comportamental (desaten-
ção, desleixo ou até mesmo indiferença a uma situação de 
stress, sonolência e ou fadiga) por parte do operador ou 
motorista.

Portanto o foco da operação segura deve ser no 
planejamento e supervisão eficientes, na adequação dos 
recursos e nas competências dos operadores e motoristas. 
Porém o mercado não oferece a devida qualificação 
profissional para as especificidades e complexidades 
inerentes à maioria das operações com equipamentos 
pesados que requerem ênfase tanto nos aspectos técnicos, 
quanto naqueles relacionados ao desempenho, à 
produtividade e segurança no trabalho. 

Para suprir a carência de mão de obra qualificada, a 
empresa criou o P.Q.S.E- Programa de Produtividade, 
Qualidade e Segurança ELBA que tem como duas de suas 
principais ferramentas:  1- o Programa de Capacitação para 
as equipes de operação, manutenção e apoio, desenvol-
vendo treinamentos teóricos e práticos para todos os cargos 
desses setores; 2- o PSD- Programa de Segurança e Desem-
penho que padroniza  as auditorias de segurança e  as 
auditorias técnicas na área operacional; cada um dos 
Programas cumpre o seu propósito e ambos, criados em 
2008,  vêm se  tornando ao longo desses 11 anos,  um dife-

rencial competitivo da empresa, pela capacidade de agregar 
valor ao negócio, devido ao foco na crescente melhoria dos 
indicadores de  segurança e desempenho da equipe.

 Os operadores e motoristas são pessoas que estão 
na linha de frente do serviço prestado e por isto são um dos 
principais responsáveis pela satisfação do cliente, pois 
representam a empresa no campo, onde acontece o 
essencial da relação fornecedor/cliente: a execução daquilo 
que foi contratado. Portanto todos eles devem receber os 
treinamentos necessários, incluindo além de conteúdo 
técnico teórico e prático, também relacionados à segurança 
no trabalho, aos direitos, deveres e às Normas da empresa 
(incluindo o código de ética e os princípios de atendimento 
ao cliente), com aplicação de testes para se garantir o 
entendimento e evidenciar a eficácia do treinamento. 

A ELBA desenvolve manual/procedimento espe-
cífico para cada modelo de equipamento da empresa, 
incluindo orientações fundamentais para a operação 
segura, tais como:  noções sobre o funcionamento do 
equipamento, comandos e controles, painel de instru-
mentos, níveis de óleos, capacidade de tabela de carga, 
cuidados básicos na movimentação e ou elevação da 
máquina, no carregamento e na descarga de materiais e etc.

Além de capacitar os operadores e motoristas, é 
preciso instituir a prática de auditorias no campo, focadas 
na segurança e nas operações para se verificar o 
atendimento aos regulamentos e procedimentos técnicos 
durante a execução das complexas atividades com 
equipamentos pesados. 

É preciso auditar para se garantir a conformidade 
dos processos, o cumprimento das regras, manter o que 
está adequado e corrigir o que está fora do padrão, visando 
eliminar os riscos de incidentes ou acidentes envolvendo 
operadores de máquinas pesadas.           

Na Elba as auditorias geram registros de ocorrências 
e perda de pontos para os empregados que apresentam 
atos abaixo do padrão. Em contrapartida, os empregados 
comprometidos com a segurança e o bom desempenho 
conquistam pontos decorrentes dos registros de Desvio, 
Recusa de Tarefa em Situação de Risco e Proposta de 
Melhoria, se aprovados pela Gerência.

Aos operadores e motoristas, as nossas palavras 
são: Cuidado, Atenção, Dedicação, Aplicação, Cautela, 
Empenho, Capricho, Inspeção e Segurança.  Nossa frase é:  
Chegue bem e saia bem!

Em resumo: Operação de máquinas pesadas 
envolve planejamento, supervisão eficiente e operadores 
qualificados e treinados. Pense nisso! 

Você gostou das dicas?  Então fique ligado que 
teremos novidades na próxima edição.
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