
 
Empresa: CONSTRUTORA ÁPIA LTDA. 

Título da Boa Prática: Painel de Bordo Segurança 
 
Categoria da Boa Prática: Gestão em SST 
 
Atividade de aplicação da Boa Prática: Segurança do Trabalho - Atendimento a legislação (NR’s); 
Prevenção de Acidentes; Prevenção de Passivos Trabalhistas 
 
A Boa Prática contribui para: Atender a legislação e/ou reduzir passivo trabalhista 
 
Descrição da Boa Prática:  
O Painel de Bordo de Segurança consiste em algumas ações tomadas para que a legislação 
trabalhista e de segurança seja cumprida nas obras. A metodologia utilizada consiste nas  ações 
abaixo: 
- Realização Mensal da Caminhada de Segurança – Auditoria realizada pelo QSMS corporativo 
mensalmente em todas as obras da empresa, verificando os itens constantes no Check List Anexo. 
- Apuração Mensal dos Indicadores de Acompanhamento da Folha por obra (Número de 
colaboradores que excederam o limite de horas extras, número de colaboradores que não 
respeitaram o interstício de 11 horas, número de colaboradores que trabalharam aos domingos não 
respeitando o descanso semanal. (Painel Anexo) 
- Apuração Mensal do Indicador de Contencioso Trabalhista – Número de ações encerradas ou 
acordos realizados onde o principal fator seja falta de documentação de gestão de QSMS ou 
resultados de perícia desfavoráveis para área de QSMS. (Painel Anexo) 
- Mensalmente é realizada uma reunião na Sede com a participação dos Diretores, Gerentes 
Corporativos, Gerentes de Contrato e Gerentes Administrativos  para apresentação , análise e 
discussão sobre os resultados da caminhada e  indicadores especificados acima. 
 
Situação antes da Boa Prática:  
Descumprimento de itens da legislação trabalhista e de segurança nas obras que expunham a 
empresa a risco de reclamações trabalhistas, autuações do ministério do trabalho e acidentes. 
 
Situação depois da Boa Prática:  
Melhor gestão e acompanhamento do cumprimento da legislação trabalhista e de segurança nas 
obras, minimizando riscos de reclamações trabalhistas e autuações e ocorrência de acidentes. 
Envolvimento e preocupação dos gerentes de contrato das obras em relação ao cumprimento da 
legislação.  
 Custo de implantação (R$): sem custo 
 
Tempo necessário para implantação:  1 mês 
 
 
 


