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Revendo sua
estratégia
Professor e consultor aposta no planejamento
e na inovação para o sucesso em SST
Entrevista à jornalista Daniela Bossle

O engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Mário Sobral Júnior, natural de Manaus,
no Amazonas, quando concluiu sua especialização, há pouco mais de 17 anos, não fazia
ideia do universo de desafios e dificuldades que iria encontrar. Muito crítico com relação
à formação e atuação de seus colegas, profissionais de SST, bem como das empresas, ele
acredita que há muito ainda para evoluir. Por outro lado, concorda que estamos, sem dúvida, melhor do que ontem. “Hoje temos empresas em diversos degraus, mas, sem medo
de errar, posso dizer que na média subimos um pouco nas ações em relação à prevenção
dos trabalhadores”, avalia.
Em sua experiência como professor no IFAM (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas) nos cursos de especialização em Segurança do Trabalho, percebeu a importância de métodos alternativos de capacitação que fossem além da sala de aula.
Criou o Jornal Segurito, que completou 11 anos em fevereiro, abordando temas diversos
do dia a dia dos prevencionistas. Ele e o técnico de segurança Nestor Waldhelm Neto organizaram o site Segurança do Trabalho NWN e, depois, seguindo a tendência digital inauguraram os canais no YouTube ‘SST é o Canal’ com mais de 100 vídeos disponíveis, o próprio Segurito e os podcasts ‘Segurito em Cast’. Sobral lançou recentemente livros focados
essencialmente na organização da Segurança do Trabalho nas empresas.
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Quanto tempo você atua com Segurança do Trabalho e o que lhe motivou
a atuar nesta área?
Atuo na área de Segurança do Trabalho
há 17 anos e sempre que alguém me pergunta sobre o início da minha carreira fico
tentado a inventar uma história. Penso em
algo do tipo: tenho uma tradição na família
com vários profissionais de Segurança do
Trabalho ou houve um evento de grande
impacto na minha vida pessoal ou profissional que fez com que eu passasse a ver
a importância da Segurança do Trabalho
ou mesmo, é definitivamente uma vocação
que surgiu desde a infância em que até no
maternal eu orientava meus coleguinhas
a terem cuidado ao subir nos brinquedos
do parquinho. Na verdade, não aconteceu
nada disso. Eu havia acabado de concluir
o curso de Engenharia Civil e resolvi que
deveria continuar estudando. Fui à Universidade Federal do Amazonas e perguntei
sobre os cursos de especialização disponíveis. A secretária puxou uma lista com três
cursos, dentre eles Engenharia de Segurança do Trabalho. E sem nenhum romantismo
ou conhecimento sobre a atividade fiz a inscrição. O início da minha atuação na área
também foi sem querer. A empresa em que
eu trabalhava como engenheiro Civil faliu
e para sobreviver lembrei da minha especialização. Correndo atrás consegui alguns
trabalhos na área de Segurança do Trabalho. Lembro que meu primeiro serviço foi
um treinamento de CIPA. Rogo que as pobres almas já tenham me perdoado pela
qualidade do treinamento. Está certo que
depois conheci melhor e me apaixonei pela
Segurança do Trabalho, mas sempre acho
que a história inicial podia ser bem melhor!
Em sua atividade como consultor junto às indústrias, como você avalia que
está a Segurança do Trabalho nas empresas?
Se eu fizer a avaliação tendo como referência a situação ideal, posso dizer que é
preocupante. No entanto, como tudo é relativo, se eu passar a ter um olhar mais amplo, levando em consideração as primeiras
empresas do início da minha carreira profissional, posso afirmar, sem receio, que
houve uma imensa evolução. Lembro que
no início nem a legislação intimidava as em-
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O início da minha atuação na área foi
sem querer. A empresa em que eu
trabalhava como engenheiro civil faliu
e para sobreviver lembrei da minha
especialização
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têm um método de trabalho e
executam as suas atividades
sem planejamento. O primeiro passo de todo profissional
que acabou de entrar na empresa deveria ser o de fazer o
diagnóstico de como está a situação geral, avaliando os acidentes e incidentes ocorridos
nos últimos anos, verificando
as autuações do MTE, fazendo a leitura das atas da CIPA,
dentre várias outras formas
de análise. Em paralelo a esta
avaliação prévia, deveria listar
todas as atividades que precisam ser realizadas durante o
ano e elaborar um cronograma em que distribuiria as atividades indicando os respectivos responsáveis. Ou seja,
planejaria ações como a elaboração do PPRA, a execução
de todo o processo da CIPA e
da Brigada, SIPAT, identificação dos perigos da empresa,
Auto de Vistoria do Corpo de
Sobral: saber falar sobre saúde financeira das empresas é essencial
Bombeiros, inspeções diversas, treinamentos, simulados etc. No enpresas. Trabalhei em empresas, ainda como
tanto, além do cronograma anual, é preciengenheiro Civil, em que não havia nem a
so ter um plano de ação para acompanhar
consciência de que estávamos fazendo algo
as atividades do dia a dia e, por fim, um
errado, era uma fase de ignorância genecontínuo levantamento dos custos decorralizada em que eu trabalhava no lado nerentes de acidentes e doenças. Lógico que
gro da força prevencionista. Com o passar
esta é só a estrutura macro, mas, infelizdos anos comecei a esbarrar em diretorias
mente, não encontramos nem o básico em
que executavam as ações mínimas, caso a
boa parte das empresas.
Segurança do Trabalho provasse que estava desobedecendo à legislação. Não era a
situação ideal, mas não deixava de ser um
Que impactos a falta de investimentos
avanço. Mas, recentemente, ainda que timiem segurança pode causar? Você pode
damente, consigo ver empresas pensando a
dar alguns exemplos concretos?
Segurança do Trabalho como setor estratéA sua pergunta me fez lembrar do início
gico. Hoje temos empresas em diversos deda minha carreira na Segurança do Trabagraus, mas, sem medo de errar, posso dizer
lho. Quando eu precisava de recursos paque na média subimos um pouco nas ações
ra algum serviço ia até o patrão e utilizava
em relação à prevenção dos trabalhadores.
como argumento a possibilidade de multas e as consequências para a segurança
Os profissionais de SST ainda seguem
ou saúde do funcionário, mas em geral não
numa linha muito reativa, apagando infuncionava. Passei, então, a observar como
os demais setores conseguiam “arrancar” o
cêndios? Como fazer uma boa gestão de
dinheiro e percebi que não havia nenhum
SST na empresa?
milagre, eles conheciam bem o seu setor e
Acredito que esta seja a minha principal
tinham as informações consolidadas. O que
preocupação em relação ao profissional de
era igual é que eles também chegavam faSegurança do Trabalho, pois percebo haver uma enorme carência na sua formação.
Tento fazer a minha parte e em quase toda
aula, nos vídeos, nos áudios e em vários textos, informo sobre a necessidade do planeInfelizmente boa parte dos colegas
jamento. Acho tão importante que em 2013
lancei um livro com este foco “Segurança
prevencionistas não planejam as
do Trabalho – Organizando o Setor” e ano
suas ações, não têm um método
passado fiz o lançamento da continuação.
de trabalho e executam as suas
Infelizmente boa parte dos colegas prevencionistas não planejam as suas ações, não
atividades sem planejamento

“
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lando de saúde, mas não da saúde dos trabalhadores, e sim da saúde financeira da
empresa e sobre como o recurso solicitado
iria diminuir os desperdícios ou aumentar
os lucros, tudo isso por meio de indicadores, envolvidos em um pequeno projeto.
Revi a minha estratégia e passei a transformar os meus argumentos choramingados
em fortes exemplos de prejuízo para a empresa pela falta do investimento em segurança. Se os profissionais prevencionistas
passarem a ter este foco, não conseguirão
todos os recursos, mas pelo menos terão
ouvidos mais atentos para suas sugestões.

Você pode dar algum exemplo concreto do que pode acontecer?
No meu segundo livro, listo 20 itens que
têm impacto nas finanças da empresa devido a acidentes ou doenças do trabalho.
Por exemplo: a empresa perde dinheiro do
salário pago ao trabalhador que não trabalha os 15 primeiros dias de afastamento,
perde os 8% de FGTS recolhidos durante o
período de afastamento, perde no aumento
do FAP, nos inúmeros processos judiciais e
diversos outros itens que podem e devem
ser contabilizados. Vejamos um exemplo,
para que o leitor da Proteção não fique só
na teoria e tenha um argumento para convencer o próprio patrão. Digamos que em
determinado setor, com 20 funcionários, há
a presença de um produto químico acima
do limite de tolerância e em função disto a
empresa atualmente paga adicional de insalubridade de 20%. A sugestão do SESMT
é a de instalar um sistema de exaustão, que
de acordo com os orçamentos, irá custar em
torno de R$ 60 mil. Para esta empresa, o
tempo aceito para retorno de investimento é de dois anos. Fazendo os cálculos, ou
seja, multiplicando o valor do salário mínimo, pelo percentual do adicional de insalubridade, pelo número de funcionários e
pelos 24 meses do retorno do investimento teremos um gasto superior a R$ 80 mil.
Ou seja, em menos de dois anos você terá o retorno investido e não terá mais que
gastar com insalubridade, além de evitar
futuros processos trabalhistas e doenças
ocupacionais.
Qual a importância da boa comunicação em SST? O que sua experiência de
treinamento usando diferentes tipos de
mídias tem lhe mostrado?
Para qualquer profissional, a comunicação é determinante para o seu sucesso, e lógico, não é diferente na nossa área. Quando
falamos em comunicação estamos falando
de qualquer troca de informações e principalmente de relações humanas, com todas as consequências possíveis. Podemos
ter uma interação deficiente por meio de
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um e-mail mal interpretado, uma orientação inadequada ao trabalhador com um
consequente acidente, uma solicitação de
recursos sem os dados necessários ou simplesmente, não ter o mínimo de empatia para entender o trabalhador ou outro colega
de trabalho. Qualquer falha na comunicação pode ser suficiente para aniquilar com
a carreira de um profissional mesmo para
quem tem forte base técnica. Nos treinamentos, infelizmente, boa parte dos profissionais de Segurança do Trabalho não têm
formação adequada sobre como devem ensinar. Eles “aprendem” a ensinar ensinando. Mas, como em todas as áreas, é necessário saber utilizar a metodologia correta, e
para ensinar não é diferente. Para isto não
basta colocar os trabalhadores na sala e esperar que entre bocejos, mensagens no celular e sangue jorrando na tela eles aprendam tudo sobre SST. Além disso é preciso
ter cuidado, pois tem profissional que por
conseguir manter a atenção dos trabalhadores acredita que está conseguindo seu
objetivo de conscientização. Na verdade,
usamos muito a palavra ‘conscientizar’ como consequência de treinamentos e não é
bem isso. Quando alguém está realmente
consciente sobre algo significa que adquiriu determinado conhecimento e com isso pode refletir, julgar e finalmente fazer
a transformação de si mesmo e dos que o
rodeiam. O que não é tão fácil de ocorrer,
com um único treinamento e se as ações
da chefia e demais colegas de trabalho não
estão alinhadas com as orientações da sala de aula. Infelizmente muitas empresas
acreditam que quem precisa ser conscientizado é o trabalhador de chão de fábrica e
quem deve conscientizar é exclusivamente
o SESMT. No entanto, não será a partir dos
trabalhadores que a consciência ocorrerá
de forma duradoura, mas sim por meio da
transformação de quem comanda, servindo como exemplo e tendo a Segurança do
Trabalho como um valor que deve ser observado em qualquer situação.

E sobre sua experiência com várias
mídias?
Percebo que é uma alternativa necessária, pois acredito que aprendizagem só
ocorre com diversos e contínuos impactos sobre qualquer assunto. É importante
termos alternativas, além da sala de aula.
Para fazer isto eu criei diversos canais de
comunicação. Tudo começou com o Jornal
Segurito que no mês de fevereiro deste ano
completou seus 11 anos. Depois junto com
o técnico de Segurança do Trabalho Nestor Waldhelm Neto, do site Segurança do
Trabalho NWN, criamos o SST é o Canal,
atualmente com mais de 100 vídeos. Mas
faltava o áudio, e em outubro de 2015 criei
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o podcast Segurito em Cast, hoje com mais
de 130 áudios. Por fim, recentemente iniciei o canal do Jornal Segurito no YouTube.
Todos estes canais, com exceção do jornal
Segurito que é mensal, são gratuitos e têm
publicações semanais.

Como surgiu a ideia do Jornal Segurito e qual sua repercussão?
O Segurito surgiu em função de um problema que eu detectei quando comecei a
dar aulas no IFAM: os alunos não eram ávidos leitores e infelizmente isto não mudou
muito com o tempo. No início do jornalzinho eu escrevia bem menos e completava
transcrevendo trechos de livros e entregava
exclusivamente para os meus alunos. Para melhorar a leitura, acabei me inspirando no meu pai, que é jornalista e sempre
usou o humor nos seus textos, e inseri algumas piadas e ultimamente procuro deixar
o texto mais leve interagindo com o leitor.
O meu objetivo sempre foi o de produzir
um material que servisse de entrada para
textos mais técnicos. Em toda nova edição
fico avaliando até onde posso me aprofundar para não perder o interesse do público,
mas ao mesmo tempo tentando avançar um
pouco mais nos conceitos. O problema é o
profissional querer ficar apenas nesta zona
de conforto dos textos mastigados. Depois
de entrar, é preciso que ande por mais cômodos, abra novas portas e vá do sótão ao
porão para aprofundar os conhecimentos.
É essencial fazer leitura de textos mais
complexos, mesmo que no início tenha alguma dificuldade no entendimento. Este
exercício aumenta o nosso repertório de
informações, que não surge da noite para
o dia, e nem com uma única leitura. Esta
angústia da aprendizagem instantânea é
um problema recorrente, principalmente
das novas gerações. Hoje o Segurito chega
a todo o Brasil por meio do envio de mais
de 10 mil emails, além do site www.jornalsegurito.com e distribuição por outros colegas que ajudam na divulgação.
Como professor de futuros prevencionistas, qual sua avaliação com relação ao seu preparo para atuarem no
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Não será a partir dos trabalhadores
que a consciência ocorrerá de
forma duradoura, mas por meio da
transformação de quem comanda,
servindo como exemplo e tendo a
Segurança do Trabalho como um
valor a ser observado

mercado?
Vou ter que ser um pouco duro, para ver
se alguns me escutam. Hoje, muitos profissionais não têm as condições necessárias
para ser aquele profissional estratégico que
comentamos anteriormente. Não adianta o
patrão, como por encanto, perceber a necessidade dos prevencionistas, se parte deles continua atuando apenas como inspetores de EPIs ou decoradores de normas.
Mesmo em um período de crise financeira,
para muitas empresas, tem sido extremamente difícil fazer uma boa contratação.
Lembro que em uma das empresas em que
trabalhei, passamos três meses para conseguir alguém que atendesse ao perfil. É
preciso estar ciente de que um curso de
formação em Segurança do Trabalho, por
melhor que seja a instituição, o que não é
algo tão frequente, não lhe dará condições
para trabalhar de forma plena, é apenas o
primeiro passo. Um item básico que é esquecido, é o de perceber a real necessidade
de muito e contínuo estudo. É inaceitável
que a única leitura do profissional de Segurança do Trabalho sejam as Normas Regulamentadoras. O objetivo de todo prevencionista não pode ser apenas um diploma,
mas sim aprender a ser um eterno “aprendedor”. Caso o profissional conquiste esta
qualidade estará pronto para hoje, amanhã
e para o incerto futuro.
Você tem alguma mensagem final para deixar aos leitores de Proteção?
Vou dar uma sugestão para o leitor da revista que chegou até o final da entrevista e
que provavelmente gosta de desenvolver as
habilidades acadêmicas. Acho isto excelente e como já comentei é preciso avançar, e
em paralelo devemos desenvolver a nossa
criatividade. Compre livros sobre outros assuntos, veja vídeos (gosto muitos de assistir
os do Ted Talks). Entre em contato com novos conhecimentos além da Segurança do
Trabalho. Este aumento de repertório lhe
ajudará a ter soluções diferentes de quem
pensa igual a todo mundo.
E com tantos problemas na área de segurança, precisamos desenvolver esta área,
pois aquela história de que o inventor estava olhando para o sol se pondo e de repente “Eureca”, o problema saiu pronto e resolvido.... Pode ter certeza que é uma grande mentira. Não tenho dúvida de que antes
deste pôr do sol, o nosso amigo inventor já
havia estudado muito sobre o assunto e naquele momento, depois de um período de
encubação das ideias, surgiu finalmente a
solução. Então, acho que está na hora de
você começar a se movimentar, sair da caixinha e tentar novos insights, novas ideias,
porque no presente, e muito mais, no futuro,
o nosso diferencial será a inovação.
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