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INFORMAÇÕES  GERAIS 

1. Empresa 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A. 

 

2. Título da Boa Prática  
Sistema de Gestão de Passaportes 

 

3. Autores  
Ewerton Gomes Almeida – Cargo: Assistente de Suporte Administrativo 

 

4. Endereço do local da Boa Prática  
Zona Rural s/n, Canaã dos Carajás – Pará. 

 

DETALHAMENTO DA BOA PRÁTICA 

5. Categoria da Boa Prática:  
(    ) Métodos criativos em SST 
( X ) Gestão em SST 

6. Atividade de aplicação da Boa Prática: (  x  ) Segurança do Trabalho; (  x  ) Saúde Ocupacional 

(Informe a(s) atividade(s) relacionada(s) com a boa prática): 
Aprimorar a gestão das competências com base nos treinamentos obrigatórios e autorizações para o trabalho em 
atividades críticas tais como: NR10, NR11, NR12, NR 33, NR35 e outras obrigações identificadas. Ressalta a 
importância de manter evidências no local do trabalho “campo” de que os profissionais estão capacitados e 
autorizados, bem como aprimorar o acompanhamento dos exames médicos ocupacionais. 

 

7. Tipo de Boa Prática  

( x )   Preventiva (A ser implementada antes da execução de uma atividade, a fim de evitar um dado desvio ou descumprimento de requisito legal) 

(     )   Emergencial (Aplicável após um desvio ou problema; autuação ou passivo trabalhista. Tem caráter corretivo) 

(     )   Motivacional (Foco em pessoas, busca através de sensibilização, treinamento ou outra ação, modificar comportamento e atitude das pessoas envolvidas) 

(     )   Legal (Foco nos aspectos legais envolvidos na execução de uma dada atividade. Em geral sugere a sua incorporação nos padrões de trabalho) 

 

8. Descrição da Boa Prática  

O objetivo desta boa prática é assegurar que o empregado, independente do cargo ocupado, mantém regularidade 
de seus treinamentos legais e autorização para executar determinada atividade. Para tanto foi desenvolvido por 
meio de um aplicativo office, a emissão eletrônica em formato A4 de um passaporte profissional (dobrado em 
dimensões de um crachá) contendo as informações: nome, matrícula, função, foto digital, título dos treinamentos 
realizados (legais e outros exigidos por clientes), exames médicos ocupacionais realizados, controle de vigência de 
treinamentos e exames. A emissão eletrônica do passaporte trouxe eficiência durante as mobilizações de obras e 
eficácia na prestação de contas (rastreabilidade) em auditorias de clientes, do Sistema de Gestão QSMS e fiscais do 
MTE, assegurando que a empresa mantem as pessoas certas nos lugares certos. 

  

9. Situação antes da Boa Prática  

Dificuldade na emissão de documentos para comprovação dos treinamentos, autorizações e exames, exigidos pelas 
NR´s, uma vez executados manualmente gerando um processo moroso na emissão, sem controle de 
rastreabilidade. 

 

10. Situação depois da Boa Prática  
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Após a implantação da boa prática, foi possível manter regularidade das informações sobre os treinamentos legais, 
autorizações para executar determinada atividade, controle de vigência de treinamentos e exames. A emissão 
eletrônica do passaporte trouxe eficiência durante as mobilizações de obras e eficácia na prestação de contas 
(rastreabilidade) em auditorias de clientes, do Sistema de Gestão QSMS e fiscais do MTE, assegurando que a 
empresa mantem as pessoas certas nos lugares certos. 

 
 

 

O programa é alimentado com os dados: nome, matrícula, função, foto digital, título dos treinamentos realizados (legais 
e outros exigidos por clientes), exames médicos ocupacionais realizados, controle de vigência de treinamentos e exames 
e outras informações necessárias. 
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No sistema, o passaporte de cada funcionário é localizado pelo número da matrícula. 
 
 

 

No sistema, os dados e foto do passaporte de cada funcionário são preenchidos para a emissão do passaporte. 
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Por meio do Programa é possível gerar relatórios e, assim, quantificar o número de empregados treinados em cada 
requisito legal aplicável, no caso desta obra, o código de atividade críticas aos quais tangem referência a Normas 
Regulamentadoras do Trabalho. 
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No sistema, na aba de treinamentos referentes às Normas Regulamentadoras são lançados os dias de realização de 
treinamentos no passaporte de cada funcionário.   
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Acima, modelo do passaporte. 

 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A BOA PRÁTICA 

1. Perigo envolvido (Descrever o tipo de perigo ao qual o empregado fica exposto, referente a acidentes ou doenças ocupacionais):  
Direcionar um empregado para uma atividade sem a comprovação de aptidão e capacitação. 

 

2. Risco envolvido (Descrever o tipo de risco ao qual o empregado fica exposto, referente a acidentes ou doenças ocupacionais): 
Negligenciar os requisitos legais. 

 

3. Danos causados (Descrever os possíveis danos causados em decorrência do acidente ou doença ocupacional):  
Multas do MTE,  

 

4. A Boa Prática contribui para  

(    )   Eliminar o perigo. 

(     )   Reduzir a exposição de trabalhadores ao perigo. 

( x )   Atender a legislação e/ou reduzir passivo trabalhista. 
 

5. Quantidade de empregados envolvidos no resultado da Boa Prática  

( x )   Acima de 80% do efetivo da obra  ou empresa. 

(     )   De 60 a 79% do efetivo da obra ou empresa. 

(     )   De 40 a 59% do efetivo da obra ou empresa. 

(     )   De 20 a 39% do efetivo da obra ou empresa. 

(    )   Abaixo de 19% do efetivo da obra ou empresa. 
 

6. Histórico na empresa antes da implantação da Boa Prática  

(    )   Nunca houve registro de ocorrência de acidente relacionado com a boa prática. 
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(    )   Ocorreu apenas um acidente relacionado com a boa prática. 

(    )   Já ocorreu mais de um acidente relacionado com a boa prática 

( x )   Nunca houve autuação ou passivo trabalhista relacionado com a boa prática. 

(    )   Ocorreu até 10 autuações ou passivos trabalhistas relacionados com a boa prática. 

(    )   Já ocorreu mais de 10 autuações ou passivos trabalhistas relacionados com a boa prática. 

 

7. Probabilidade de ocorrer acidente/doença ocupacional ou autuação/passivo trabalhista sem aplicação da Boa Prática  

(     )   Improvável. 

(     )   Pouco provável. 

( x  )   Provável. 

(     )   Muito provável. 
 

8. Qual seria a severidade de um possível acidente/doença ocupacional antes da aplicação da Boa Prática 

(     )   Leve                                (     )   Crítica                (     )   Moderada      

(     )   Catastrófica                   ( x  )   Grave                 (     )   Sem consequência 
 

9. Custo de implantação (R$): 

Nenhum 
 

10. Data de implantação: 

24/05/2016 

11. Tempo necessário para 
implantação: 

20 dias 
 
 
 

 


