
A Valmet é líder mundial em desen-
volvimento de tecnologias, automa-
ção e serviços para a indústria do 
papel, pasta de papel e energias. A 
sua equipa de trabalho global é 
composta por 12.000 colaborado-
res. 

A fábrica de Ovar teve a sua origem 
em 1941.  

No início da década de 70, a empre-
sa alarga-se e investe numa nova 
tecnologia: a do feltro agulhado. O 
que lhe permitiu aumentar a com-
pactação dos feltros de fibras sinté-
ticas, como, entre outras, a poliami-
da e poliéster, dando, por isso, mai-
or durabilidade e resistência aos 
seus feltros. Esta foi uma grande 
inovação na indústria dos feltros. A 
empresa começa, assim, a fabricar 
feltros para duas outras aplicações: 
filtração e lavandaria.  

Em 1990 é adquirida pelo grupo fin-
landês Tamfelt.  

Em 2010 a Tamfelt passou a fazer 
parte do grupo Metso, também fin-
landês e, em 2014. a Metso dividiu-
se em 2 empresas (grupos): Metso 
Minerals e Valmet. A fábrica de 
Ovar integra a Valmet. 

A Valmet 

Record.  

Contador de dias sem acidentes 
no dia 11.05.2017.  

Data deste documento. 
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“A iniciativa comporta-
mentos seguros contri-
buiu de forma signifi-
cativa para a obtenção 
dos atuais bons resul-
tados“ 

Destaque do Testemunho 
do Engº António Pinto. 

Testemunho completo na ultima página. 

 

A unidade de Ovar é líder do merca-
do nacional em têxteis para aplica-
ções industriais em filtração e la-
vandarias. É também uma referên-
cia internacional, exportando mais 
de 90 por cento da sua produção, 
para mais de 75 países. 

 

 

A primeira reunião (comercial) rela-
tiva ao projeto comportamentos 
seguros®, data de meados de 2014. 

A unidade de Ovar investiu cerca de 
10 M€ desde 2010 na expansão e 
melhoria das instalações, na reno-
vação de máquinas, aumento de 
capacidade, melhoria da produtivi-
dade, qualidade e segurança e bem 
estar dos colaboradores. Pretendia-
se apoiar a evolução das pessoas 
em conformidade com todos os ou-
tros fatores produtivos. 

Em 2015 a Valmet inaugurou a ex-
tensão da sua fábrica em Ovar, que 
passou a ser o centro de produção 
de tecidos de filtro e de investiga-
ção e desenvolvimento. 

O projeto comportamentos segu-
ros® arrancou em Outubro de 2015. 

Ponto de Partida 



O projeto Comportamentos Seguros® 

Após um processo de investimento e renovação de instalações, foi decidido pela 
Valmet perseguir o objetivo de excelência em termos de segurança. O fator que 
merecia maior atenção foi o fator pessoas. 

 

 

LTM implementou a sua metodologia de comportamentos seguros® criando em pri-
meiro lugar predisposição para a mudança. Ao longo da formação de comporta-
mentos seguros foram partilhadas com os colaboradores ferramentas que cada um 
poderia implementar, de forma individual, para reduzir a probabilidade de se ma-
goar. 

Todos os exercícios foram construídos com casos e exemplos da Valmet. 

Toda a formação é construída com o método interrogativo, por forma a que cada 
formando seja induzido para retirar, ele próprio, a conclusão pretendida. 

Só tendo criado predisposição para a 
mudança é possível romper com hábitos 
atuais e criar novos hábitos (como pre-
tendido com o projeto de comportamen-
tos seguros®). 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de reflexão em formação: 

“Para que serve uma porta que 
não se fecha?” 

 

 

 

 

Mudança de Comportamentos Predisposição para a Mudança 



Obtida a predisposição dos indivíduos para a mudança, torna-se necessário auxiliar 
as pessoas no processo de mudança efetiva de comportamentos. 

Conforme explicado em “The Power of 
Habit” de Charles Duhigg, o processo de 
mudança de hábitos traduz-se num ciclo 
de 3 passos: 

• Pista (Trigger/Cue) 

• Rotina 

• Recompensa 

Ao longo do tempo, este ciclo torna-se 
cada vez mais automático. 

Para além dos 3 passos deste ciclo, importa considerar o que Duhigg define como 
regra de ouro em alterações de hábito: “Um hábito mau não se extingue. Apenas 
pode ser substituído por um hábito bom”. 

Na Valmet, optamos por tentar quebrar o ciclo do hábito “mau” (comportamentos 
inseguros) através do passo Pistas (Trigger/Cue). Foi por isso desenvolvido um con-
junto de campanhas massivas. Num intervalo de 3 meses, de 15 em 15 dias, fechava 
uma campanha sobre um tema, abrindo nova campanha sobre o tema seguinte. 

Os outros passos do ciclo comportamental foram-se ajustando à intensidade do pas-
so Pistas: 

A rotina surge com maior frequência quando a comunidade concretiza determinado 
comportamento. A partir do momento em todos os elementos do grupo aplicam um 
hábito, torna-se quase empiricamente obrigatório que cada individuo também o 
faça. 

A recompensa (ou penalização) surge também de uma forma lógica com esta estra-
tégia. Eu (o individuo) começará a ter sinais de recompensa (por se sentir integrado 
num grupo ou comunidade) da mesma forma que terá sinais de penalização (por se 
sentir criticado ao não cumprir as normas sociais do grupo). 

  

 

Nas páginas seguintes são expostos exemplos das campanhas executadas. 

Todas estas campanhas gráficas, foram acompanhadas por vagas de coaching no 
terreno, junto dos colaboradores, para propulsionar a mudança. 

Mudança de Comportamentos Triggers 



Cortes nas máquinas 

Campanha constituída por cartazes e 
ímans colocados nos equipamentos 
com potencial dano por corte de 
mãos. 



Cabelos amarrados 

Alguns dos equipamentos 
(teares) têm associado o 
risco (controlado mas exis-
tente) de arrastar cabelos 
longos, não protegidos. Fo-
ram distribuídos a todas as 
senhoras elásticos tipo mo-
la, com associação ao pro-
jeto Comportamentos Se-
guros®. A campanha foi 
complementada por carta-
zes. 

A recetividade das pessoas 
foi elevada, ao ponto de se 
ter feito uma segunda pro-
dução de elásticos (mais do 
dobro). 



Mantenha um comportamento seguro 

Uma das campanhas foi dirigida ao comportamento 
pós trabalho. Materializou-se em flyers colocados nos 
carros dos colaboradores, para serem vistos após saí-
da da fábrica. 

Ergonomia 

O tema da ergonomia foi igualmente abordado. Para além de cartazes, foram 
distribuídos vários tapetes de rato ergonómicos. 



 

 

Impulsos visuais 

O projeto desenvolvido na Valmet atingiu uma intensidade tremenda ao nível de impulsos visuais. A capacidade da 
equipa interna para acompanhar a sucessão de campanhas (de 15 em 15 dias, desde Outubro de 2016 a Janeiro de 
2017) revelou-se decisiva, conseguindo incorporar esse acompanhamento na atividade corrente. 

Acredito que nem todas as campanhas atingiram todas as pessoas. Seguramente algumas campanhas conseguiram aju-
dar à mudança de comportamentos do individuo A e C, outras B e E. 

Mas como escreveram J. Stewart Black e  Hal Gregersen: It starts with one.  
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A iniciativa comportamentos seguros contribuiu de forma significativa para a obtenção dos atuais bons resul-
tados. 

As visitas aos postos de trabalho onde os colaboradores foram desafiados a efetuar a avaliação de riscos, per-
mitiu uma maior perceção destes, de como o seu comportamento diário influencia a segurança de todos.   

Obrigado LTM, pelo trabalho desenvolvido. Engº António Pinto 

Responsável de Segurança e Engenharia 

Ludgero Feiteira 

Gestor Externo do Projeto 


