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Muito tem se falado sobre disciplina operacional nos 
últimos tempos. Este é o tema da edição deste ano da 
Sipatmin - Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho na Mineração. A iniciativa segue até 26 de 
julho nas Diretorias de Ferrosos Sul e Sudeste.
Disciplina operacional é a capacidade de uma organi-
zação seguir seus padrões.  Cada um pode contribuir 
nesse sentido, incorporando o hábito de seguir os 
procedimentos, regras, normas, instruções de trabalho e 
critérios de projetos.  
Seguindo sempre as regras, sem buscar atalhos, cometer 
desvios ou negligências, você age com disciplina e con-
tribui para um ambiente de trabalho mais seguro para 
todos. Adotando o comportamento seguro você cuida 
do seu futuro, preserva o amanhã e as chances de viver 
tudo o que ainda está por vir.

Por que disciplina operacional?

Durante a Sipatmin, uma série de atividades é 
oferecida aos empregados da Vale e empresas 
contratadas. O objetivo é discutir e refletir sobre a 
preservação de nosso maior bem: a vida. 
Um dos destaques é o Festival da Canção, em 
que os empregados apresentam ao público as 
paródias e músicas elaboradas a partir do tema 
“Disciplina Operacional”. Na Diretoria de Ferrosos 
Sul, intervenções teatrais também integram a 
programação e são realizadas inclusive em horá-
rios de turno. 
“As peças teatrais são apresentadas pelos emprega-
dos, assim como as palestras e outras ações. É uma 
forma de valorizar nossos talentos internos e pro-
mover maior conscientização, já que as mensagens 
são passadas pelos próprios empregados”, afirma a 
técnica de segurança do trabalho, Gláucia Silva, da 
Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ela 
é uma das responsáveis pela organização do evento 
nos complexos da Diretoria de Ferrosos Sul.

Uma semana diferente



A regra é: nunca relaxar
Um motorista com mais de 30 anos de “estrada” se envolve 
num acidente mesmo conhecendo muito bem a rodovia 
por onde passa diariamente. Você já deve ter escutado casos 
assim e também se questionou: como isso poderia acontecer 
com um motorista tão experiente e habituado ao trajeto?
A falha pode estar no excesso de confiança. Esta é uma das 
armadilhas que nos expõem a riscos no trânsito e também no 
trabalho. Muitas vezes, procedimentos e regras de segurança 
são ignorados por causa da autoconfiança do executante. 
É nesse momento que o acidente acontece, quando você 
relaxa, sai do foco, se descuida dos detalhes.  
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Além do excesso de confiança, a pressa é inimiga da se-
gurança. Terminar as tarefas em tempo recorde ou tentar 
ganhar alguns minutos implica maior imprudência e 
negligência do cumprimento criterioso do procedimento. 
A falta de experiência para realizar as atividades também 
cria condições para o acidente; por isso, nunca execute 
um serviço se não souber exatamente como fazê-lo. Avalie 
todos os riscos e perigos envolvidos e, na dúvida, pergunte. 
Atenção também para as falhas de comunicação, as infor-
mações desencontradas, as orientações mal compreendi-
das.  Se não entendeu, pergunte. 

A Sipatmin também envolve os familiares dos em-
pregados, em ações como o “Alô Sipatmin Família” e 
o Programa de Visitas de Familiares, na Diretoria de 
Ferrosos Sul. Na Diretoria de Ferrosos Sudeste, desta-
que para o “Plantão Família”.
A técnica de segurança do trabalho, Janaína Souza, 
da Gerência de Segurança do Trabalho Sudeste, des-
taca a importância do envolvimento da família em 
iniciativas como a Sipatmin.       

Famílias envolvidas 
 “Os familiares são agentes fundamentais para a 
garantia da saúde e integridade física do empregado 
na rotina diária”, destaca. De acordo com Janaína, 
“a participação deles contribui para a reflexão do 
empregado sobre a importância do trabalho seguro 
e saudável, para que volte para a casa todos os dias, 
íntegro e saudável”, completa ela, que é uma das 
responsáveis pela organização do evento na Diretoria 
de Ferrosos Sudeste. 


