
LANÇAMENTO DA CANPAT CONSTRUÇÃO 2022 
PAINEL TÉCNICO | Panorama Atual da NR-18



Maneira de conviver 
e lidar c/ risco e SST 









A forma mais racional e mais eficaz p/ prevenção de acidentes
é com prevenção através do projeto e planejamento.

SST deve ser parte integrante da gestão da empresa, estando
presente desde a concepção do projeto até a entrega da obra.

¨Segurança não é uma atividade 
a parte, mas sim, parte de 

toda atividade¨



“SST, infelizmente, ainda são vistas como custo pelas
organizações, porém quando a questão é bem avaliada,
percebe-se nitidamente que isso é, comprovadamente,
revertido em economia para as organizações”.

Tornar o local de trabalho seguro é um negócio sólido



NR.1 e NR.18 (GRO/PGR) criam a necessidade de
implementação de um SGSST minimamente
estruturado. Iniciativa p/ mudança de cultura de
SST, c/ objetivo de prevenir lesões, doenças, mortes,
sofrimento e as dificuldades financeiras que são
causadas ao trabalhador, sua família e empregador.

Reforça a necessidade de projetos elaborados por
PLH diminuindo a improvisação que existe nas
obras. PLH são citados 54 vezes na nova NR.18.



• Muita expectativa - Desafio na sua implementação

• Mudança de paradigma: Improvisação p/ o planejamento   
+ projetos PLH

• Falta de profissionais de SST com conhecimento 

• Gestão de terceirizadas - inventário - Lei 13.429/2017

• Plano de ação de emergências - para todos os cenários

• Participação do trabalhador - evidências



• Equipamentos de guindar - plano de carga, elaborado por
PLH e contemplado no PGR.

• Projeto de áreas de vivência - área do vestiário

• Escavação de tubulão 

• Redes de proteção

Algumas empresas retrocederam na maturidade de seus 
SGSST, por condições econômicas 

Tecnologias arcaicas



• Protege o trabalhador, reduz AT, DO e afastamentos;

• Menos autos de infração, interdições e embargos;

• Menos prejuízos c/ ações regressivas, TAC, ação civil
pública MPT, processos judiciais, FAP, etc.;

• Melhoria contínua de SST aumenta a produtividade;

• Mão-de-obra mais produtiva e motivada;

• Menores custos, passivos, perdas e exposição da imagem
da empresa envolvida com acidentes;

• Aumento da lucratividade.



• Boa gestão - NRs - Sistemas de gestão - PGR

• Segurança deve ser um Valor da organização

• Política conhecida em todos os níveis - comunicação

• Comprometimento das lideranças todos os níveis gerenciais

• Início: PGR básico e objetivos simples e crescer a partir daí

• Investimento: Integrar SST ao planejamento e orçamento 

• Planejamento e organização 

• Treinamento / capacitação

• Participação do trabalhador nos processos do PGR

• Auditorias / controle

• Tecnologias



• Building Information Model - BIM modelo
3D ajuda a identificar riscos potenciais mais
facilmente, permitindo eliminar e reduzi-los
antes do início da obra. Caso não seja
possível, controles apropriados podem ser
preparados c/ antecedência.

• Controle de material c/ código de barras;

• Instruções por QR Code

• Vergalhão de fibra de vidro

• Robô de construção

• Impressão 3D

• Câmeras com IA / reconhecimento facial



Gestão de Terceiros

´´É responsabilidade da contratante garantir as condições de 
segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores 

terceirizados´´

Lei 13.429/2017 – Lei da Terceirização

contratante contratada



“Segurança é valor absoluto. É um 

valor inegociável” 

¨Nós não comprometeremos o Valor 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente em 

função de lucro ou produção¨.

¨Se tivermos que escolher escolhemos a vida!¨
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