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Tabela n.º1: Ferramentas de análise de clima de segurança: aplicação, dimensões e objectivos. 

Autor (es) Indústria / 
Amostra Fonte / N.º questões Premissas Dimensões do clima / cultura de 

segurança 
Objectivo da análise da cultura e 

clima de segurança 
      

Zohar 
(1980) 
Manufactura 

20 Indústrias de 
aço, alimentar, 
química e 
têxteis; (400) 

Literatura 
(características que 
diferenciam empresas 
com elevadas e baixas 
taxas de sinistralidade) 
40 itens ministrados 
durante a entrevista 

O ambiente de trabalho 
desenvolve nos 
trabalhadores percepções 
coerentes e expectativas que 
os leva a comportarem-se de 
determinada forma. 

Importância dos programas de treino de 
segurança/Atitudes da gestão face à 
segurança/Efeitos de comportamentos 
seguros na promoção/Nível de risco no local 
de trabalho/Efeitos do ritmo de trabalho 
exigido na segurança/Status do responsável 
da segurança/Efeito dos comportamentos 
seguros no Status social/Status da 
Comissão de segurança 

Descrever um tipo particular de 
clima organizacional 
Examinar as suas implicações 

Glennon  
(1982 a, b) 

Gestores de 
linha de 8 
Companhias 
Australianas, 
refinarias 
petrolíferas, 
produção de 
cimento e 
industrias de 
manufactura; 
(198) 

Literatura sobre clima 
organizacional e gestão 
da segurança 
68 itens ministrados  

O Clima organizacional pode 
ser visto como a ponte entre 
as características formais da 
organização e o 
comportamento individual. Os 
efeitos das características 
são medidos pelas 
percepções, crenças dos 
grupos ou indivíduos entre a 
gestão e os trabalhadores 

Percepção da influência da legislação de 
HS/Percepção de uma atitude colectiva face 
à segurança/Percepção do status 
organizacional do responsável da 
segurança/Percepção da importância do 
treino em HS/Percepção da eficácia do 
encorajamento versus disciplina na 
promoção da segurança/Percepção do nível 
de risco nos locais de trabalho / Percepção 
do status dos objectivos da segurança 
relativamente às pressões da produção 

As variáveis inerentes à 
organização constituem o 
necessário clima de segurança, no 
qual são gerados os 
comportamentos desejados para 
redução de perigos e riscos 

Brown e 
Holmes 
(1986) 

Fábricas (10), 
USA (425) 

Questionário de Zohar 
(1980) 
40 itens 

Nenhum estudo individual 
pode estabelecer as relações 
causais. 

Percepção dos trabalhadores do grau de 
interesse da direcção no seu bem-
estar/Percepção dos trabalhadores sobre o 
nível de resposta da direcção aos seus 
problemas/Percepção dos trabalhadores do 
risco físico 

(...) Explorar diferenças nas 
percepções do clima entre 
trabalhadores pré e pós 
traumatizados 

 
(Continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3: Ferramentas de Análise de Clima de Segurança        2 
 

 
 

Tabela n.º1: Ferramentas de análise de clima de segurança: aplicação, dimensões e objectivos (continuação). 

Autor (es) Indústria / 
Amostra Fonte / N.º questões Premissas Dimensões do clima / cultura de 

segurança 
Objectivo da análise da cultura e 

clima de segurança 
 

Cox e Cox 
(1991) 

Companhia 
Europeia 
relacionada com 
a produção e 
distribuição de 
gases industriais 
(630) 

Literatura/discussões 
com a gestão  
18 itens 

--- 
Cepticismo/Responsabilidade 
individual/Segurança do ambiente de 
trabalho/Medidas de segurança 

Primeira parte de um programa 
para desenvolvimento de uma 
cultura de segurança (...) 

DeDobbele
er e Béland 
(1991) 
Construção 

9 Empresas de 
construção, USA 
(272) 

Versão Brown e Holmes 
(1986) 
9 itens 

--- 
Compromisso e participação da direcção na 
segurança / Participação dos trabalhadores 
na segurança 

--- 

Ostrom et 
al. (1993) 

Trabalhadores 
do 
Departamento 
de energia 
nuclear, USA 
(4000) 

Literatura 
Entrevistas 
88 itens 

Melhorar o nível de 
segurança total 

Atitude preventiva/Equipa de 
trabalho/Orgulho e 
compromisso/Honestidade/ 
Comunicações/Liderança-Supervisão/ 
Inovação/Treino / Relações com 
clientes/Cumprimento de 
procedimentos/Eficiência na 
segurança/Facilidades 

Discutir o conceito cultura de 
segurança. 
Apresentar um instrumento de 
avaliação da cultura de segurança 
das organizações 
Discutir como os resultados da 
ferramenta de análise podem ser 
utilizados para melhorar a cultura 
de segurança. 

Safety 
Research 
Unit (1993) 

Trabalhadores 
das indústrias de 
aço e química 
(1475) 

65 itens 

O clima de um organização 
representa o contexto no qual 
os comportamento ocorrem 
com base nas expectativas 
das pessoas e fornece uma 
referência para orientar os 
comportamentos (cf. Zohar, 
1980) 

Satisfação gestão-supervisão/Conhecimento 
gestão-supervisão/Encorajamento e apoio 
da gestão-supervisão/Imposição por parte 
gestão-supervisão/Contacto pessoal com 
gestão/Apoio da gestão: reuniões/satisfação 
dos trabalhadores/Ambiente de fábrica: 
hardware/Apoio dos grupos de trabalho-
encorajamento/Treino dos 
trabalhadores/Segurança 
global/Reuniões/Procedimentos de trabalho 
seguro/Informação de segurança/Práticas e 
Autoridade dos representantes da segurança 

--- 

(Continua) 
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Tabela n.º1: Ferramentas de análise de clima de segurança: aplicação, dimensões e objectivos (continuação). 

Autor (es) Indústria / 
Amostra Fonte / N.º questões Premissas Dimensões do clima / cultura de 

segurança 
Objectivo da análise da cultura e 

clima de segurança 
 

Cooper e 
Phillips 
(1994) 

Fábricas, UK 
(374) 

Variação do 
questionário de Zohar 
(1980) 
50 itens 

--- 

Atitudes da gestão face à 
segurança/Percepção do nível de 
risco/Efeitos do ritmo de trabalho/Acções da 
gestão face à segurança/Satus do 
responsável da segurança e das 
comissões/Importância do treino/Status 
social da segurança e a promoção 

(...) Avaliar quaisquer alterações 
que possam ter ocorrido sobre a 
percepção do clima de segurança, 
como resultado de algumas 
intervenções: estabelecimento de 
objectivos e processos de feedback. 

Rundmo 
(1992, 
1994) 

Companhias 
petrolíferas (5). 
Oito plataformas 
petrolíferas da 
Noruega (915) 

Literatura/Fontes de 
risco das estatísticas de 
acidentes 

--- 
Riscos/Job stress/Condições de 
trabalho/Medidas de segurança/Procura de 
excitação 

--- 

Niskanen 
(1994) 

Construção de 
estradas, 
Finlândia, 85 
postos de 
trabalho (1890 
trabalhadores + 
562 
supervisores) 

Literatura sobre clima de 
segurança 
10 itens mais 
22 itens para os 
trabalhadores 
21items para os 
supervisores 

O clima de segurança 
fornece um link entre os 
atributos ocorridos ao nível 
individual (trabalhadores e 
supervisores) e ao nível 
organizacional e podem ser 
induzidos pelas políticas e 
práticas que a própria 
organização impõe sobre os 
seus trabalhadores e 
supervisores. 

Trabalhadores-supervisores: Atitude face à 
segurança na organização/Alterações nas 
exigência de trabalho/Apreciação-valor do 
trabalho/Segurança-produção 

Desenvolver uma abordagem de 
clima de segurança. 
Explorar diferenças nas percepções 
de clima de segurança. 
Desenvolver uma nova e 
suplementar perspectiva para a 
performance de segurança 

Donald e 
Canter 
(1994) 

10 Indústrias 
químicas, UK 
(602) 

Literatura 
167 itens --- Pessoas/Atitudes/Actividades --- 

Geller 
(1994) --- 

Literatura de engenharia 
(design de 
equipamento) e 
psicologia (ciências 
sociais e 
comportamentais) 

--- 

Pessoas (conhecimento, tarefas, vocação, 
inteligência, motivos, personalidade)/ 
comportamento (cumprimento, 
reconhecimento, comunicação, 
demonstração permanente de preocupação, 
treino)/Ambiente (equipamento, ferramentas, 
máquinas, limpeza, ambiente térmico, 
engenharia) 

O último objectivo de um 
profissional da segurança é 
alcançar a cultura de segurança 
total. 

Alexander 
et al. 
(1995) 

Oil company, UK 
Offshore e 
onshore (895) 

Literatura 
36 itens --- 

Compromisso da gestão/Necessidades de 
segurança/Risco/Culpa/Conflitos-
controlo/Ambiente apoiante 

--- 

(Continua) 
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Tabela n.º1: Ferramentas de análise de clima de segurança: aplicação, dimensões e objectivos (continuação). 

Autor (es) Indústria / 
Amostra Fonte / N.º questões Premissas Dimensões do clima / cultura de 

segurança 
Objectivo da análise da cultura e 

clima de segurança 
 

Janssens 
et al. 
(1995) 

Indústrias de 
manufactura (3 
indústrias) US 
(300) France 
(241) Argentina 
(152) 

Literatura 
Estudos do National 
Safety Council 
20 itens 

--- 
Preocupações da gestão / Produção como 
prioridade / Segurança como prioridade / 
Nível de segurança 

--- 

Coyle et al. 
(1995) 

Trabalhadores 
de 2 
organizações 
destinadas a 
fornecer serviços 
de saúde e 
cuidados a 
idosos (340 org. 
1) (540 org.2) 

Técnica de grupo 
nominal para determinar 
a importância relativa 
das questões da saúde 
e segurança + Zohar 
(1980) + Glennon (1982 

a, b) 
30 itens (organização 1) 
32 itens (organização 2) 

Como os factores de clima de 
segurança são uma 
representação da percepção 
dos trabalhadores do seu 
ambiente de trabalho, a sua 
identificação indica-nos 
aquelas áreas onde os 
trabalhadores se sentem que 
um análise ou alteração 
podem ser necessárias. 

Organização 1: Manutenção e 
gestão/Política/Responsabilidade/Treino e 
gestão/Ambiente de trabalho/Política-
procedimentos/Autoridade pessoal. 
Organização 2: Ambiente de trabalho/ Treino 

Avaliar se uma análise de duas 
organizações similares irá identificar 
o mesmo conjunto de factores. 

Berends 
(1996) 

3 Organizações 
industriais (2 
químicas e 1 de 
aço); (434) 

Literatura e entrevistas 
34 itens 

A cultura de segurança 
determina os 
comportamentos seguros por 
parte dos trabalhadores 

Confiança nas medidas e sistemas de 
segurança/Cumprimento de práticas de 
trabalho seguras/Percepção da prioridade 
dada à segurança/Esforço individual e activo 
nas questões e problemas da 
segurança/Comunicação relativamente aos 
aspectos da segurança. 

Desenvolver uma medida 
alternativa da performance de 
segurança. 
Identificar consistências e 
fraquezas. 
Avaliar a eficácia dos programas de 
segurança. 
Avaliar as oportunidades e receios 
da implementação de uma nova 
ferramenta de gestão da segurança. 
Mostrar as diferenças de percepção 
entre os trabalhadores e gestão. 

Williamson 
et al. 
(1997) 

Manufactura  
(7 Indústrias) 
Australia  
(660) 

Literatura / Cox e Cox 
(1991) e DeDobbeleer e 
Béland (1991) 
questionários prévios 
67 itens 

O clima de segurança 
permite efectuar uma 
previsão de como os 
trabalhadores se comportam 
no que diz respeito à 
segurança no posto de 
trabalho. 

Motivação pessoal para comportamentos 
seguros/Práticas de segurança 
positivas/Justificação para o 
risco/Fatalismo/Optimismo 

Desenvolver uma medida de 
percepção e atitude em relação à 
segurança, como indicador de 
cultura de segurança a utilizador  
em populações trabalhadoras. 
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Tabela n.º1: Ferramentas de análise de clima de segurança: aplicação, dimensões e objectivos (continuação). 

Autor (es) Indústria / 
Amostra Fonte / N.º questões Premissas Dimensões do clima / cultura de 

segurança 
Objectivo da análise da cultura e 

clima de segurança 
 

Diaz e 
Cabrera 
(1997) 
Transportes 

Companhias de 
3 aeroportos 
europeus (166) 

Literatura 
Brainstorming 
40 itens de clima + 29 itens 
de atitude 

Consideram que o Clima 
de segurança tem mais 
impacto que as políticas 
de segurança. 

Ênfase organizacional na segurança/Canais 
de comunicação sobre 
segurança/Percepção do nível de risco nos 
postos de trabalho/Feedback de 
performance relativamente à 
segurança/Estratégias de prevenção de 
acidentes 

Desenvolver um conjunto de 
medidas de avaliação de programas 
de treino desenvolvidos com o 
intuito de aumentar os níveis de 
segurança nos aeroportos. 
Avaliar a relação entre clima de 
segurança, nível de segurança e 
comportamentos seguros. 
Avaliar as influências que vários 
factores pessoais e organizacionais 
têm sobre a atitude e segurança. 

Budworth 
(1997) 

3 Industrias 
químicas (UK) 
Amostra não 
especificada 

Revisão de literatura 
22-32 itens --- 

Compromisso da gestão/Apoio da 
supervisão/Sistemas de segurança/Atitudes 
de segurança 

--- 

Mearns et 
al. (1997) 

Offshore oil, UK 
10 instalações 
(722) 

Revisão da literatura, 
Centrado nos grupos 
52 itens relativos à atitude 
3 escalas de clima de 
trabalho de Moos e Insel 
(1974) 
Percepção de 
risco/Satisfação de 
segurança desenvolvidos 
por Rundmo (1992) 

--- 

Divulgação dos relatórios de 
segurança)/Violações/Supervisores/Regras 
e regulamentos/Gestão/Pressão de 
trabalho/Comunicação/Risco/Medidas de 
segurança 

--- 

HSE (1997) 
Genérico 

Indústrias 
mineira química, 
bebidas e 
alimentação 
(UK) 
(3850) 
(Vendida como 
ferramenta de 
medição 
genérica para 
utilização em 
pequenas e 
médias 
empresas) 

Literatura 
74 itens para gestores 
83 itens para supervisores 
80 itens para 
trabalhadores 

--- 

Compromisso organizacional/Obstáculos à 
segurança/Competência/Gestão/Papel 
individual/Relatórios de 
acidentes/Supervisão/Permissão de trabalho 

--- 

(Continua) 
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Tabela n.º1: Ferramentas de análise de clima de segurança: aplicação, dimensões e objectivos (continuação). 

Autor (es) Indústria / 
Amostra Fonte / N.º questões Premissas Dimensões do clima / cultura de 

segurança 
Objectivo da análise da cultura e 

clima de segurança 
 

Lee (1996, 
1998) 
Energy 
Chemic 

Trabalhadores 
de uma industria 
de nuclear, UK 
(5296) 

Literatura/grupos 
172 itens 

Organizações com uma 
cultura de segurança positiva 
são caracterizadas pela 
existência de processos de 
comunicação baseados na 
mútua confiança, pela 
percepção partilhada da 
importância da segurança e 
pela confiança na eficácia 
das medidas de segurança 
(cf. ACSNI). 

Procedimentos segurança/Regras de 
segurança/Riscos/Satisfação no 
trabalho/Regras de 
segurança/Treino/Participação/Controlo-
responsabilização pela segurança/Design 

Identificar os aspectos de uma 
cultura de segurança que 
necessitam de melhorias. 
Compreender a ordem subjacente e 
a estrutura de uma cultura de 
segurança e os links dinâmicos com 
outros variáveis orgânicas, tais 
como o estilo de gestão. 

Carroll 
(1998) 

Industria de 
produção 
nuclear USA 
(115) 

Literatura, 45 itens --- Apoio da gestão / Abertura / Conhecimento / 
Praticas de trabalho Atitudes --- 

Adaptado : Williamson et al. (1997), Flin et al. (2000), Glendon e Stanton (2000) e Guldenmund (2000). 

 

 


