
A Celulose Beira Industrial (Celbi) 
S.A foi constituída em 1965, 
localizada na Leirosa, próximo da 
Figueira da Foz. Dedica-se à 
produção e comercialização de 
pasta de papel. 

Pertencente ao grupo Altri desde 
Agosto de 2006, a Celbi é um dos 
mais eficientes produtores mundiais 
de pasta de eucalipto, tendo uma 
capacidade de produção instalada 
superior a 700 mil toneladas. 

A Celbi 

Entre 2007 e 2010 foi concretizado 
um estruturante projeto de 
investimento, superior a 320 
milhões de euros. Incluiu a 
remodelação da linha de produção 
de pasta e montagem de novas 
instalações na área de recuperação 
de químicos e produção de energia. 
A capacidade de produção da 
empresa duplicou. 

Os anos seguintes foram anos de 
ajuste dos recursos humanos à 
nova realidade. “Nova” fábrica, com 
processos necessariamente mais 
exigentes. 

A melhoria da segurança pode ser 
feita em termos de “Processos”, 
“Meios” e “Pessoas”. A análise 
das causas de acidentes 
concluíam que o ultimo fator era 
o que se apresentava mais 
distante do desempenho 
esperado. 

A Celbi continuaria a trabalhar 
Meios e Processos (sempre). Mas 
era o momento de investir na 
evolução do fator Pessoas. 

LTM Consultoria, Lda., 
proprietária da marca 
“Comportamentos Seguros®”, foi 
o parceiro selecionado, em função 
da metodologia e experiencia no 
sector. 

Ponto de partida 
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“O projeto comporta-
mentos seguros apare-
ceu na altura certa na 
Celbi.“ 

Testemunho da empresa 
na ultima página. 

Conseguida a estabilização, foi 
definida como uma das prioridades, 
a segurança dos colaboradores da 
organização. O ponto de partida 
estava longe de ser um cenário 
frágil em termos de segurança no 
trabalho. Muito pelo contrário. A 
organização estava num estado 
maduro, incluindo a definição de 
objectivo de zero acidentes desde 
2007. As peças base de um sistema 
de segurança estavam solidificadas, 
incluindo a certificação do próprio 
sistema de gestão da segurança 
desde 2005. 

Mas pretendia-se ir mais além, 
apesar da Celbi apresentar indices 
de sinistralidade bastante bons 
quando comparados com as 
referências preconizadas pela OIT. 
A segurança deve evoluir tanto 
como a produtividade ou a 
qualidade do produto.  

Uma atitude de rigor para com a 
segurança, deverá ter efeitos 
positivos na produtividade 
(exemplo de caso: Alcoa. Paul 
O'Neill. How Changing One Habit 
Helped Quintuple Alcoa's Income). 



O projeto Comportamentos Seguros® 

Todos nós já descemos escadas de forma pouco cuidadosa (tenha ou não banda 
antiderrapante). Já ignoramos sinais de segurança. Já substituímos uma lâmpada 
em casa com números de equilibrismo em cima de uma (ou duas) cadeiras. 
Fazemos isto porque nos habituamos a arriscar. Porque dá mais trabalho fazer bem. 
Ou porque “não estou para me chatear”! Quando fazemos isto numa fábrica 
colocamos o nosso profissionalismo em causa. 

O objetivo do projeto é único e simples: evitar que as pessoas se magoem. 
Pretende-se transmitir um conjunto de mecanismos e ferramentas que conduzam à 
adoção de comportamentos que evitem acidentes. 

A metodologia, composta por 3 etapas, foi desenhada para trabalhar 4 eixos de 
mudança comportamental (ver caixa “4 eixos de mudança comportamental” na pe-
núltima página). 

 

 

Uma cultura de segurança não pode ser imposta. É necessário conhecer o estado 
atual, antes de conquistar a sua evolução. 

O objetivo nesta etapa foi conhecer a Celbi. Identificar oportunidades de melhoria e 
recolher elementos para alimentar as etapas seguintes de uma forma genuína e 
fundamentada. 

Executada uma análise estatística a 3 anos (2011-2013). Realizadas visitas à fábrica. 
Concretizadas reuniões com todas as direções representativas, com base no critério 
nº de colaboradores. 

De entre outras conclusões úteis, concluiu-se: 

• A organização apresentava maior incidência de acidentes em horá-

rios coincidentes com reuniões de gestão, evidenciando que a au-

sência de controlo influenciava a sinistralidade. 

• Os índices de frequência de acidentes eram manifestamente dife-

rentes entre departamentos, traduzindo realidades distintas den-

tro de uma mesma organização. 

• O nível de gravidade dos acidentes era superior em zonas do corpo 

menos protegidas por EPI`s. 

A base das etapas seguintes foi solidamente construída. O projeto não chegaria às 
pessoas com base em exemplos genéricos, mas sim com exemplos da Celbi. 

 

Etapa I             Preparação 

Cronograma do Projeto 

Etapa I – Preparação 3 
meses (Jul.14 – Set.14) 

Etapa II – Formação 5 
meses (Out.14 – Fev.15) 

Etapa III – Iniciativas 18 
meses (Mar.15-Set.16) 



Eixos de mudança 
comportamental 

Esta etapa apresentou  
impacto nos seguintes 
eixos de mudança 
comportamental: 

• Explicar o processo 
de mudança 

• Desenvolvimento de 
competências 

A formação, de curta duração (4 horas), foi ministrada a todos os colaboradores da 
Celbi. 181 formandos presentes. Iniciada pelos níveis hierárquicos superiores, e com 
sua intervenção na apresentação do projeto às pessoas antes que as mesmas fre-
quentassem a formação. 

Pretende-se nesta fase levar cada colaborador a atingir um ponto de predisposição 
para a mudança e dar a conhecer técnicas individuais básicas para reduzir o risco de 
ter um acidente. Foi comunicado o comportamento que deve ser alterado e como 
pode o individuo alterar esse comportamento. A formação é construída com base 
no método interrogativo, tentando forçar a geração de conclusões pelos próprios 
formandos (e não pelo formador). 

Como esperado, foram pontualmente vividos momentos de tensão com os forman-
dos durante a formação. Este projeto não tinha por objetivo satisfazer formandos 
mas sim mudar comportamentos. Foram utilizadas todas as ferramentas possíveis 
para esse fim, sempre de uma forma assertiva, mas sem receio de conflito. A etapa 
da preparação muniu os formadores de argumentos adequados para desmontar 
posições de desresponsabilização por parte de alguns (poucos) formandos. 

A formação apresentou resultado imediato, visível pela redução mensal de aciden-
tes no arranque do ano de 2015, embora não de forma sustentada (conforme tam-
bém já era esperado nesta fase). 

 

 

 

 
É necessário enraizar comportamentos. Torná-los hábitos! Entramos na etapa III do 
projeto – Iniciativas.  

Será esta etapa que vai levar à criação e manutenção dos resultados do projeto a 
longo prazo. O “click” atingido na etapa anterior, não é suficiente para assumir um 
“hábito”. É uma etapa menos intensa em termos de consumo de cargas internas, 
mas mais longa, para garantir a presença do fator “insistência”.  

A metodologia definida comporta dois tipos de iniciativas: i) iniciativas pontuais, cu-
jo objetivo é funcionarem como triggers que despertam comportamentos alinhados 
com a segurança; ii) iniciativas estruturadas, cujo objetivo é garantirem mecanismos 
formais constantes de modelação de comportamento.  

Etapa II            Formação 

Etapa III           Iniciativas 

Eixos de mudança 
comportamental 

Esta etapa apresentou  
impacto nos seguintes 
eixos de mudança 
comportamental: 

• Reforço através de 
mecanismos formais 

• Modelos e Liderança 

 

 

ver caixa “4 eixos de mudan-
ça comportamental” na pe-
núltima página. 



Foram desenvolvidas várias iniciativas pontuais na Celbi, elementos gráficos de re-
forço comportamental (painéis, cartazes), alteração da forma de estacionamento 
em toda a fábrica, para estacionamento em segurança ou realização de “cafés em 
segurança” para follow up da formação. 

As iniciativas estruturadas implementadas na Celbi, garantiram o envolvimento de 
todos os patamares hierárquicos. Os níveis mais elevados da organização imple-
mentaram as “Safety Walks”. Os níveis intermédios implementaram o “Minuto de 
segurança”. Os níveis operacionais, em sistema rotativo, assumiram-se como 
“Coordenadores locais de segurança”, garantindo um monitor preventivo de segu-
rança. 

Uma preocupação sistemática da metodologia é garantir que tudo o que é feito, 
tem visibilidade no “chão de fábrica”. No caso da Celbi, foi mapeado em detalhe a 
relação entre as iniciativas, garantindo ao longo de toda a etapa III a existência de 
um foco no chão de fábrica e a antecipação de problemas de implementação, per-
mitindo a sua mitigação prévia. 

 

 

 

Quando é atingido um nível elevado de segurança, deixa de ser adequado monitori-
zar a segurança com base apenas nos acidentes ocorridos. É um indicador que ten-
de a ficar vazio. A etapa III foi concluída com a criação de um monitor de quantida-
de e qualidade das iniciativas estruturadas, pretendendo-se que esse monitor cons-
titua um controlo preventivo da segurança. 



O que alcançamos 

 

• Redução de 40% nos acidentes 

• Redução de 30% nos acidentes com baixa 

• Redução de 50% nos dias perdidos por acidente 

 

 

(Dados: Junho.2014 a Maio.2016) 

A melhoria foi conseguida sem recurso a penalizações 

Envolvidos todos os níveis hierárquicos em tarefas associadas à prevenção de aci-
dentes 

Criados, através de iniciativas, canais de comunicação efetiva sobre segurança. 

Criação de mapa de bordo com indicadores preventivos de segurança (monitorizam 
o sistema preventivo) 

A segurança evoluiu positivamente, no mesmo sentido da produtividade da empre-
sa. As dimensões não são concorrentes, mas sim complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

Post Scriptum: a tendência de quebra de sinistralidade, continuou após o momento 
final de monitorização em Maio de 2016. O ano de 2016 foi o melhor ano de sem-
pre ao nível da segurança na Celbi. 



O momento do projeto 

Projetos longos, que envolvem responsabilização, 
exigem perseverança. 

O projeto decorria há cerca de 1 ano, quando 
reunimos em Maio de 2015. Um mês com algumas 
ocorrências de segurança, quebrando a tendência 
positiva que se vinha a verificar. A reunião começou 
com desânimo, mas a resposta de todos os 
elementos do grupo de gestão interno foi muito 
clara: “Este é um processo de mudança de 
comportamentos e como tal precisamos de tempo. 
Vamos em frente.” 

Considero esse como “o” momento do projeto.  

Passado mais um ano, em nova reunião (Junho 
2016), comemoramos rapidamente uma redução de 
40% nos acidentes, 30% nos acidentes com baixa e 
50% nos dias perdidos. O resto do tempo foi gasto 
na pergunta: e como reduzimos ainda mais?  

 

Ludgero Feiteira 

Gestor Externo do Projeto 

Comprometimento do topo 

É fácil começar um jantar de natal a dizer que a 
segurança é uma prioridade na empresa. Muitas 
empresas fazem isso. Isso não é, só por si, 
“comprometimento do topo”.  

Este projeto foi liderado, desde início, por um 
grupo de 5 pessoas da Celbi: “Grupo de Gestão”. 
Colaboradores do topo da organização.  

Factos: 

Foram feitas 7 reuniões na etapa III do projeto 
(Iniciativas), num intervalo de 18 meses; Todas as 5 
pessoas do “Grupo de Gestão”, estiveram 
presentes em todas as 7 reuniões; 

Foram implementadas 3 iniciativas estruturadas 
em prol da segurança (coordenadores locais da 
segurança, minuto da segurança e safety walks); 
Em todos os casos, coube a esse grupo de 5 
pessoas assegurar a sua implementação, incluindo 
demonstrar no terreno aos operacionais e chefias 
intermédias como se preenche uma check list, 
como se conduz uma conversa de segurança, etc.  

Isto é “comprometimento do topo”. 

4 Eixos de mudança comportamental 

A metodologia Comportamentos Seguros® trabalha 4 fatores de mudança comportamental, visan-
do a melhoria da segurança nas empresas pela evolução do fator “pessoas”: 

Explicar o processo de mudança - através da formação de comportamentos seguros, é explicado 
a todos os colaboradores a razão pela qual o projeto é implementado e o que se pretende que 
mude ao nível comportamental. 

Desenvolvimento de competências - através da formação de comportamentos seguros, são 
transmitidas às pessoas que ferramentas podem utilizar no seu dia-a-dia e como. Como se avali-
am riscos? Qual a utilidade de uma check list? Etc. 

Reforço através de mecanismos formais - as estruturas, sistemas e processos devem suportar (e 
pressionar) os esforços dos colaboradores na mudança comportamental. 

Modelos e liderança - não basta os líderes definirem as regras. Devem exemplificar a sua concre-
tização. Ser consequente. Walk the talk.  



 

O projeto comportamentos seguros apareceu na altura certa na Celbi. 

Apesar de a empresa ter, desde há vários anos, o objetivo “zero acidentes” e ter sido feito um trabalho notável 
na implementação do Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho, estava no momento de uma 
“viragem de página”. Nos últimos anos o número de acidentes tinha estabilizado num patamar que não sendo 
mau não era de todo  o pretendido pela empresa. 

Sabia-se, pela investigação realizada aos acidentes, que cerca de 70% tinham origem em comportamentos 
inseguros, logo era neste tema que era necessário concentrar esforços e recorrer a apoio especializado de um 
parceiro externo. Neste processo de procura surge uma referência à LTM que se revelou ser o parceiro certo 
para este projeto. 

A metodologia apresentada pela LTM parecia muito simples mas exigia desde a primeira hora uma 
determinação e envolvimento absoluto da gestão de topo e de toda a hierarquia no processo.  

Dois anos já se passaram e estão implementadas todas as fases do processo. No caminho registaram-se 
sucessos e insucessos, avançou-se e recuou-se várias vezes mas o esforço e envolvimento de todos foi enorme 
e a palavra desistir nunca foi colocada na mesa.  

Os resultados atingidos satisfazem as expetativas, mas a organização está consciente que não é possível 
abrandar  e que o caminho se faz caminhando para evitar retrocessos. 

O programa iniciou-se com os trabalhadores da Celbi, havendo desde logo a vontade de o estender aos 
prestadores de serviços. Esta segunda etapa será iniciada brevemente. 

 

 Engª Sofia Jorge 

Gestora do Departamento de 

Controlo Técnico e Sistemas de Gestão 
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