Líder Comportamental do SIGO
OPA – Observar, Parar e registrar, Agir

material adicional para orientação do

OPA é uma ferramenta comportamental para
prevenir acidentes, sendo que um colaborador
verifica um colega de trabalho, a fim de
identificar comportamentos inseguros e/ou
atitudes seguras. O objetivo é criar uma
corrente de ações seguras, criando “Guardiões
da Segurança”.
De forma não anunciada o Verificador deve
observar a execução de uma tarefa, registrando
na frente do formulário, SIM para atitudes
seguras, NÃO para atitudes inseguras ou NA
para não aplicável.
Logo após a observação o Verificador
abordará o Verificado, apresentando-se e
explicando a sua intenção naquele momento,
elogiando as atitudes seguras e corrigindo as
atitudes inseguras.
Usando o verso do formulário o Verificador

deve registrar os motivos das atitudes inseguras,
fazer orientações ao Verificado e tomar uma ou mais
ações que estão descritas no verso do formulário.
Após a conclusão, o formulário deve ser entregue ao
Supervisor, que apresentará ao técnico de segurança,
quando solicitado.
Caso o Verificador note uma atitude ou condição
insegura que possa levar a um acidente, ele deve
intervir, parar a tarefa e junto com o Verificado
buscar a solução para realização da tarefa de forma
segura.
Papel do Supervisor:
O supervisor deve garantir que cada colaborador
faça, no mínimo 1 OPA, a cada 2 meses..
Deve reforçar a abordagem ao colaborador,
elogiando ou corrigindo sua atitude para que o
mesmo reflita sobre suas ações e seja corretamente.

Avaliação do Líder Comportamental
Com objetivo de melhoria contínua no processo de aplicação das ferramentas comportamentais, os
Técnicos de Segurança realizarão mensalmente uma Avaliação do Líder Comportamental.
Este processo consiste em contatos que os Técnicos de Segurança farão aos líderes da sua área com
objetivo de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Verificar se as ASTs estão disponíveis e se todos os colaboradores assinaram no verso das mesmas.
Verificar se a quantidade de VSTs realizadas no mês está alinhada com o número de liderados.
Verificar se a quantidade de Verificações de AIR está alinhada com o número de liderados.
Verificar se a quantidade de DCAs está compatível com número de acidentes da área.
Verificar a quantidade de OPAs realizadas versus número de liderados.
Verificar a qualidade no preenchimento dos formulários (se estão em conformidade com o manual
de orientação do Líder Comportamental)
g) Validar a efetividade no uso das ferramentas através de entrevistas com os colaboradores.
Através desses registros será possível apurar estatisticamente como é a performance de cada líder e de
cada área da empresa, em relação ao que é objetivado com cada ferramenta. Assim, será possível
promover a orientação sobre os aspectos positivos a serem reforçados, bem como os pontos negativos
que necessitam ser rapidamente corrigidos.
É importante que o Líder Comportamental esteja atento aos resultados destas avaliações e implemente
as ações necessárias para assegurar a melhoria contínua desse processo.

IMPORTANTE: Com a implementação da Avaliação do Líder Comportamental não será necessário
que o líder realize registro em sistema computacional.

adendo do material para orientação do Líder Comportamental do SIGO
se necessário ligue para Sergio Amaral – 41.96447456

