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RESUMO 

 

Conforme indicado pela literatura da área, erros humanos continuam sendo o principal fator de 

acidentes de trabalho (Reason, 1990). Em relatório emitido pela International Labour 

Organization (ILO, 2019), diariamente 6.000 pessoas morrem no mundo por acidentes 

ocorridos no ambiente de trabalho. Dado o alto risco envolvendo as atividades de profissionais 

que trabalham em embarcações e plataformas de petróleo em alto mar (Marek & Hellesoy., 

1985, 1987), é necessário conhecer profundamente o comportamento de segurança dos 

profissionais marítimos e offshore que atuam nessas unidades. Contudo, apesar da importância 

deste tópico, poucos estudos testaram o impacto da percepção de justiça, confiança no líder e 

engajamento da equipe sobre o clima de segurança. Para preencher essa lacuna, exploramos 

como esses fatores impactam sobre o clima de segurança, a motivação de segurança e o 

comportamento de segurança desses profissionais. Para testar esses efeitos, realizamos uma 

pesquisa com 392 profissionais, entre Brasileiros e Filipinos, que trabalham embarcados. 

Nossos resultados mostram que a percepção de justiça, confiança no líder e engajamento da 

equipe tem efeito direto sobre o clima de segurança e que a motivação de segurança media a 

relação entre clima de segurança e comportamento de segurança. 

 

Palavras-chave – Segurança, Justiça, Confiança, Liderança, Equipe. 

 

Categoria - Dissertação de mestrado  



ABSTRACT 
 

 

As indicated in the literature, human errors continue to be the major factor in occupational 

accidents (Reason, 1990). In a report issued by the International Labor Organization (ILO, 

2019), daily 6,000 people die worldwide from workplace accidents. Given the high risk 

involved in the activities of professionals working in offshore oil rigs and vessels (Marek et al., 

1985, 1987), it is necessary to know in depth the safety behavior of offshore and offshore 

professionals working in these units. However, despite the importance of this topic, few studies 

have tested the impact of perceived fairness, trust in the leader, and team engagement on safety 

climate, safety motivation and safety climate. To fill this gap, we explore how these factors 

impact the safety climate and safety behavior of these professionals. To test these effects, we 

conducted a survey with 392 professionals, from Brazil and Philippines, who work on board. 

Our results show that the perception of fairness, trust in the leader and team engagement has a 

direct effect on safety climate and that safety motivation mediate the relation between safety 

climate and safety behavior. 

 

Key words – Safety, Justice, Trust, Leadership, Team. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de proporções continentais, com litoral 7.367km de extensão e uma 

das maiores hidrovias do mundo, o Rio Amazonas, com aproximadamente 3.000km de 

distância navegável (Teixeira, Rocio, Mendes & d’Oliveira, 2018). Tais características 

deveriam colocar o Brasil dentre os maiores detentores de navios de carga no mundo, no 

entanto, a navegação de cabotagem é pouco explorada no Brasil. De acordo com estudo sobre 

a navegação de cabotagem brasileira (Teixeira et al., 2018), em 2018 o Brasil possuía apenas 

74 navios de grande porte, sendo 21 petroleiros, 10 graneleiros, 12 conteneiros, 21 carga geral, 

7 gaseiros e 3 quimiqueiros. 

Já em relação à indústria de óleo e gás (O&G), o Brasil tem mostrado avanços 

significativos. Conforme relatório emitido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (IBP, 2018), o Brasil encontrava-se em 2017 na 21ª posição mundial nas 

reservas provadas de Barris de Óleo Equivalente (BOE), com 15 bilhões de BOE. No entanto, 

93% das bacias sedimentares brasileiras ainda não foram estudas e seu potencial é de 

aproximadamente 176 bilhões de BOE. Caso essas reservas venham a ser confirmadas, o Brasil 

estará entre os principais produtores de petróleo e gás do mundo (IBP, 2018). 

De acordo com o IBP (IBP, 2018), entre 2007 e 2017 o Brasil arrecadou R$1,4 trilhão 

de reais com a indústria de O&G e estima-se que entre 2018 e 2028 mais R$1 trilhão serão 

arrecadados. É o terceiro maior setor econômico em participação no PIB e o quarto em 

exportações. Em torno de 52 mil empresas no Brasil fazem parte da cadeia do setor de O&G, 

entre operadoras, fornecedores e comércio. No período de 2007 a 2017 o setor recebeu R$10 

bilhões em investimentos para pesquisa e desenvolvimento. Em 2018 o setor possuía 

aproximadamente 400 mil postos de trabalho e a expectativa é que chegue a 870 mil postos em 

2022. Atualmente 99% dos postos são ocupados por brasileiros, cujos salários são em média 

3,8 vezes maior do que a média salarial da indústria brasileira. 

Conforme dados do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), o Brasil possuía 155 

plataformas de petróleo em março de 2019 (CBIE, 2019). Para atender essa demanda, a frota 

de embarcações de apoio marítimo no mesmo período era de 364 embarcações, sendo 38 de 

bandeira estrangeira e 326 de bandeira brasileira, conforme relatório emitido pela Associação 

Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo – ABEAM (ABEAM, 2019). 

Além da relevância do setor, é fundamental pensar como o contexto do trabalho em 

embarcações e plataformas difere de outros tipos de atividades. Trabalhar em navios, 
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embarcações de apoio marítimo, plataformas de perfuração ou produção de petróleo em alto 

mar é reconhecidamente um trabalho de alta periculosidade e isolamento social (Elliott, 1985). 

É um trabalho caracterizado por condições insalubres, com muito barulho, calor e 

confinamento, que potencializam a ocorrência de acidentes, cujos riscos associados têm sido 

objeto de numerosos estudos (Marek et al., 1985, 1987; Normam & Brebner, 1985; Tangenes, 

Marek & Hellesoy, 1985). Os acidentes que ocorrem em alto mar custam para as empresas de 

três a cinco vezes mais do que acidentes similares que ocorrem em terra (ILO, 1986) e seus 

impactos e danos podem ser imensos, como nos casos do navio de passageiros Dona Paz, que 

colidiu com o petroleiro Vector em 1987 nas Filipinas, causando a morte de 4.386 pessoas 

(Wikipédia, 2019); o naufrágio da plataforma P-36 da Petrobrás, em 2001, causando a morte 

de 11 pessoas e arrastando para o fundo do mar um reservatório com 1500 toneladas de óleo; o 

naufrágio da plataforma Deepwater Horizon em 2010 no Golfo do México, causando a morte 

de 11 pessoas e o vazamento de 206 milhões de galões de petróleo, um dos maiores acidentes 

ambientais da história; e a explosão da plataforma Piper Alfa, em 1988 no Mar do Norte, 

causando a morte de 167 pessoas, apenas para citar os mais conhecidos (Jornal Pelicano, 2014). 

Os dados gerais sobre acidentes de trabalho são ainda mais estarrecedores. Segundo o 

Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, em 

2018 foram comunicados 623.786 acidentes de trabalho, sendo 2.022 fatais (estima-se que 

outros 154.180 acidentes tenham ocorrido, mas não tenham sido notificados). Entre 2012 e 

2018 foram registrados 4,7 milhões de acidentes de trabalho no Brasil, ou um acidente de 

trabalho a cada 49 segundos, sendo 17.244 fatais, (média de 6 mortes a cada 100 mil 

trabalhadores dentro do mercado formal de trabalho) (SMARTLAB, 2018). No mundo, 

conforme reportado pela International Labour Organization (ILO), ocorrem anualmente em 

torno de 340 milhões de acidentes de trabalho, causando 2,3 milhões de mortes, ou 6.000 mortes 

por dia (ILO, 2019). Diante disto, torna-se evidente a extrema importância de estudos sobre os 

fatores que impactam o comportamento de segurança no trabalho. 

Dado que grande parte dos acidentes ocorrem devido a erros humanos (Reason, 1990), 

os estudos sobre comportamento de segurança recebem cada vez mais atenção, tanto que grande 

parte da carga horária da formação desses profissionais é voltada para segurança no trabalho. 

Esses profissionais são divididos em duas categorias: marítimos e profissionais offshore. Os 

marítimos possuem uma formação específica, determinada pela Convenção Internacional sobre 

Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos (International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers – STCW) 

emitida pela Organização Marítima Internacional (International Maritime Organization – 
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IMO). Esses requisitos de formação devem ser atendidos pelos países membros da IMO que 

são signatários da Convenção STCW. Os profissionais offshore não possuem uma 

regulamentação internacional que rege sua formação, no entanto, a International Marine 

Contractors Association – IMCA publica regularmente guias de melhores práticas para o 

treinamento desses profissionais, visando melhoria constante nos quesitos de segurança e de 

performance profissional. 

No que tange à segurança no trabalho, o clima organizacional de modo geral, e o clima 

de segurança, em particular, foram apontados em inúmeras investigações de acidentes de 

trabalho como a causa raiz dos acidentes (Reason, 1990). Pesquisas foram realizadas para 

identificar o impacto do clima organizacional e das práticas de gestão como determinantes para 

o clima de segurança e comportamento de segurança (Barling, Kelloway, & Iverson, 2003; Cox 

& Cheyne, 2000; Hayes, Perander, Smecko, & Task, 1998; Parker, Axtell, & Turner, 2001). 

Dentro os fatores que impactam o clima organizacional e o clima de segurança, o presente 

estudo analisou como as variáveis percepção geral de justiça, a confiança na liderança e o 

engajamento da equipe atuam como antecedentes do clima de segurança de profissionais 

marítimos e offshore. 

Os estudos sobre clima de segurança consideram a relação entre clima de segurança e 

resultados de segurança, como atendimento às políticas e procedimentos de segurança. 

Pesquisas demonstraram que um clima de segurança positivo está correlacionado com 

comportamento de segurança e que ambos estão negativamente correlacionados com a 

ocorrência de acidentes (Griffin & Neal, 2000; Hayes et al., 1998; Hofmann & Stetzer, 1996; 

Neal, Griffin, & Hart, 2000; Rundmo, 1992). Além disso, em estudos conduzidos no campo da 

qualidade e produtividade, foi identificado que empresas com altos padrões de segurança 

apresentam maior produtividade comparadas com aquelas com baixos padrões de segurança 

(Stewart, 2002; Kaynak, 2003). 

Diante da importância da segurança no trabalho, os pesquisadores buscaram identificar 

quais fatores contribuem para a formação de um clima de segurança positivo. Estudos 

demonstraram que nas empresas onde a segurança no trabalho é um dos seus principais valores; 

a liderança é realmente comprometida com a segurança dos liderados; existe boa comunicação 

entre liderança e organização e entre os membros da equipe; há constante treinamento sobre 

segurança e equipamentos de proteção adequados e uma preocupação verdadeira com o bem-

estar de seus empregados, o clima de segurança é forte e positivo (Neal et al., 2000; Zohar, 

1980; Brow & Holmes, 1986; Dedobbeleer & Beland, 1991; DeJoy, 1994; Niskanen, 1994; 

Hofmann & Stetzer, 1996). 
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O presente estudo visa colaborar com o aprimoramento das práticas e políticas de 

segurança no trabalho, principalmente em ambientes de alto risco, como plataformas de 

petróleo e embarcações que operam em alto mar. Este trabalho identificou o impacto que 

aspectos organizacionais pouco explorados no ambiente desses profissionais, como percepção 

de justiça, confiança no líder e engajamento da equipe tem sobre o clima de segurança. 

Ressaltamos também a coleta de dados entre profissionais de diferentes nacionalidades, 

ampliando a validade externa e aplicabilidade. 

Esse estudo se justifica pela contribuição às pesquisas sobre segurança no trabalho, ao 

identificar o impacto das variáveis percepção de justiça organizacional, confiança no líder e 

engajamento da equipe como antecedentes do clima de segurança. Os achados dessa pesquisa 

também contribuirão para as empresas elaborarem e implementarem políticas, procedimento e 

práticas de gestão de pessoas que impactarão positivamente no comportamento de segurança 

de seus profissionais. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

2.1  Problema de Pesquisa 

Um clima de segurança é fundamental para motivar as pessoas a agirem de forma 

segura (Barling, Kelloway, & Iverson, 2003; Cox & Cheyne, 2000; Hayes, Perander, Smecko, 

& Task, 1998; Parker, Axtell, & Turner, 2001). Como o clima de segurança é um processo de 

equipe, é necessário que fatores organizacionais motivem o desenvolvimento desse processo. 

Dentre esses fatores, pesquisas indicam que a percepção de justiça influencia o clima de 

segurança e que, em empresas onde os trabalhadores sentem que são tratados de forma justa, 

há maior aderência às políticas e procedimentos de segurança (Cohen-Charash & Spector, 2001; 

Colquitt et al., 2001; Gyekye & Salminen, 2007). Outro fator que contribui para o clima de 

segurança é o engajamento da equipe, pois os membros de uma equipe influenciam uns aos 

outros (Barrick, Thurgood, Smith & Courtright, 2015). Se as pessoas estiverem engajadas, as 

regras de segurança serão seguidas, e os membros que porventura não seguirem essas regras, 

serão pressionados pelo restante do grupo (Rich, LePine, & Crawford, 2010). Por fim, a 

confiança no líder também é apontada em estudos como um fator importante para a formação 

do clima de segurança. A liderança nas empresas é a responsável pela elaboração e 

implementação das políticas, procedimentos e práticas de segurança (Zohar, 2002, 2003a). Se 

a liderança é realmente comprometida com essas práticas de segurança e age de forma segura, 
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a equipe confiará nessa liderança e seguirá o exemplo, comportando-se também de forma segura 

(Dirks & Ferrin, 2001; Aryee, Budhwar, & Chen, 2002; Zanini, 2007; MacCurtain, Flood, 

Ramamoorty, West, & Dawson, 2009). 

Contudo, ainda não foram testados, no contexto de profissionais marítimos e offshore, 

os efeitos antecedentes da percepção de justiça, engajamento da equipe e confiança no líder 

sobre o clima de segurança. 

Diante disto buscamos entender: quais são os impactos da percepção de justiça, 

engajamento da equipe e confiança no líder sobre o comportamento de segurança dos 

profissionais marítimos e offshore? 

Além disso, também exploraremos o impacto do clima de segurança sobre o 

comportamento de segurança e o efeito mediador da motivação de segurança entre clima de 

segurança e comportamento de segurança. 

 

 

3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar os impactos da percepção de justiça, 

confiança no líder e engajamento da equipe sobre o clima de segurança. Para atingir o objetivo 

geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Conduzir survey com profissionais marítimos e offshore com o objetivo de 

registrar os possíveis impactos a partir da análise dos dados; 

b) Levantar o referencial relevante sobre os temas “clima de segurança, motivação 

de segurança, comportamento de segurança, justiça organizacional, confiança 

no líder e engajamento da equipe”. 

 

 

3.1  Delimitação do Estudo 

 

O estudo proposto delimita-se em colher informações através de pesquisa quantitativa, 

utilizando a metodologia de questionário (survey), com variáveis latentes alusivas a fatores 

organizacionais de percepção de justiça, confiança na liderança, engajamento da equipe, clima 
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de segurança, motivação de segurança e comportamento de segurança, de profissionais 

marítimos e offshore brasileiros e filipinos de diferentes empresas. 

 

3.2  Resultados Esperados 

 

Ao final do estudo, pretende-se identificar como a percepção de justiça, engajamento 

da equipe e confiança no líder atuam como antecedentes do clima de segurança, impactando 

na motivação de segurança e comportamento de segurança de profissionais marítimos e 

offshore. 

Espera-se que os resultados demonstrem que em empresas onde as pessoas percebem 

que são tratadas de forma justa, que podem confiar em seus líderes e que fazem parte de equipes 

engajadas, haverá um clima de segurança mais forte, com impacto positivo sobre o 

comportamento de segurança dos trabalhadores. 

 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1  Justiça Organizacional 

 

Os estudos sobre justiça organizacional examinam as reações das pessoas ao julgarem 

se determinadas decisões, processos, relações e interações foram percebidas como justas ou não 

(Colquitt, 2012). Inicialmente, os pesquisadores consideraram que a justiça organizacional era 

composta por duas dimensões: a justiça distributiva e a justiça processual. Posteriormente 

quatro dimensões passaram a ser consideradas: justiça distributiva, processual, interpessoal e 

informacional (Greenberg, 1990; Cropanzano, Byrn, Bobocel & Rupp, 2001; Colquitt, 2001; 

Colquitt, Colon, Wesson, Porter, & Ng, 2001; Bies & Moag, 1986; Shapiro et al., 1994). 

A justiça distributiva é baseada no trabalho de Homans (1961) e Adams (1965), onde as 

pessoas comparam o que receberam com o que outra pessoa recebeu, em função de terem 

realizado um trabalho que julguem similar. A justiça processual é a percepção que as pessoas 

têm de quão justo um processo é. Thibaut and Walker (1975) analisaram a percepção de justiça 

de litigantes sobre as decisões tomadas em processos jurídicos e argumentam que os processos 

cujas decisões foram percebidas como justas eram aqueles em que os litigantes conseguiam 

efetivamente expor suas provas e declarações e entendiam que foram julgados sem viés. 

Leventhal (1980) analisou a tomada de decisão sobre alocação de recursos e identificou que um 
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processo de alocação de recursos é percebido como justo quando leva em consideração várias 

regras, incluindo consistência, redução de viés, acurácia, credibilidade e ética. Greenberg 

(1993) argumentou que regras de respeito e adequação dizem respeito a justiça interpessoal e 

que regras de justificação e veracidade estão relacionadas a justiça informacional. 

Pesquisas recentes sugerem que o foco em dimensões específicas de justiça não 

identifica adequadamente as percepções sobre justiça (Ambrose & Schminke, 2009). Esses 

estudos sugerem que a justiça é percebida de uma forma geral (overall justice) e que essa 

percepção geral de justiça pode indicar melhor os impactos da justiça nas organizações 

(Ambrose & Arnaud, 2005a; Hauenstein, McGonigle, & Flinder, 2001; Lind, 2001a, 2001b; 

Lind & van den Bos, 2002; Tornblom & Vermunt, 1999; van den Bos & Lind, 2002; Jones & 

Martens, 2007). Estudos demonstraram que as pessoas, ao fazerem um julgamento, não levam 

em consideração cada dimensão de justiça de forma separada, mas sim que consideram todos 

os aspectos da situação ao criarem uma percepção geral de justiça (Ambrose & Arnaud, 2005a; 

Ambrose & Schminke, 2009). As pessoas desenvolvem um grande número de heurísticas sobre 

o que consideram ser justo quando são tratadas por uma organização e seus membros. Embora 

esses tratamentos possam ser relacionados a eventos específicos, coletivamente, eles modelam 

as percepções de justiça a respeito da organização (Lind, 2001b). Uma vez que essas heurísticas 

são modeladas, elas serão como um prisma sobre o qual as pessoas passarão a enxergar e 

interpretar as ações daquela organização (Lind, 2001a). Tornblom e Vermunt (1999) 

argumentam que os componentes da percepção de justiça “são significativos apenas em relação 

à justiça da situação como um todo” (p. 51). Greenberg (2001) sugere que quando as pessoas 

formam suas impressões sobre justiça, elas estão fazendo um julgamento holístico. 

Por fim, Colquitt, Greenberg e Zapata-Phelan (2005) consideram que a percepção geral 

de justiça é um antecedente de atitudes e comportamentos. Os autores consideram que a 

percepção geral de justiça também consegue capturar o momento em que as pessoas sentem 

que algo não é justo, ao vivenciarem situações de violação de regras de equidade, consistência, 

acurácia, respeito e confiança, por exemplo. A percepção geral de justiça também ajuda os 

pesquisadores a explicarem porque a justiça distributiva, processual, interpessoal e 

informacional predizem comportamentos organizacionais chaves, dentre eles, engajamento da 

equipe (Tyler, 2000; Tyler & Blader, 2000); confiança na liderança, comprometimento 

organizacional e comportamento contra produtivo (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt 

et al., 2001) e clima de segurança (Gyekye & Salminen, 2007; Gyekye & Haybatollahi, 2014). 
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4.2 Engajamento da Equipe 

 

Conforme Khan (1990), engajamento é uma vontade sincera do empregado de dedicar-

se fisicamente, cognitivamente e emocionalmente ao trabalho. Para Rich et al. (2010), 

engajamento é um conceito motivacional robusto para compreender resultados de performance 

a nível individual. Os estudos sobre engajamento a nível da organização sugerem que as 

percepções sobre a organização, compartilhadas entre os empregados, influenciam o 

engajamento uns dos outros (Hofmann, & Morgeson, 1999; Harter, Schmidt, & Hayes, 2002; 

Macey, Schneider, Barbera, & Young, 2009). Pugh (2001) argumenta que estados afetivo-

emocionais, como engajamento, são altamente “contagiantes” e transferíveis para os demais 

membros da organização. Klein, Conn, Smith e Sorra (2001) sugerem que empregados 

engajados interagem entre si e compartilham dicas sobre quais comportamentos são esperados 

e recompensados na organização. Para Klein & Kozlowisk (2000), o engajamento a nível 

individual é baseado na percepção que o próprio indivíduo tem sobre seu nível de engajamento, 

ao passo que o engajamento coletivo tem base no nível do grupo, e serve como indicador do 

nível de motivação da organização como um todo. 

Barrick et al. (2015) alegam que não existem muitas pesquisas sobre engajamento a 

nível organizacional, por isso propõem um conceito de engajamento de acordo com as funções 

do nível organizacional de análise, que eles denominaram engajamento coletivo organizacional. 

Os autores demonstram como o engajamento coletivo organizacional pode se manifestar como 

uma percepção compartilhada entre os membros da organização, de forma distinta ao 

engajamento a nível individual. Eles conceitualizam que o engajamento coletivo organizacional 

é uma percepção compartilhada entre os membros da organização que estão verdadeiramente 

envolvidos física, cognitiva e emocionalmente com seus trabalhos. Para os autores, o 

engajamento coletivo organizacional pode criar valor para a empresa, pois influencia elementos 

motivacionais e comportamentais dos empregados, como percepção coletiva de eficácia e alta 

potência do grupo, dados esses corroborados pelos estudos de Bakker & Schaufeli (2000). 

Outro efeito é a comparação de performance entre os empregados. A influência normativa dos 

pares pressiona os indivíduos a alinharem suas performances com as do grupo. Conforme 

alguns empregados se tornam mais engajados com o trabalho, outros ao seu redor tenderão 

também a aumentarem o engajamento (Stewart, Courtright, & Barrick, 2012). 

Para que as pessoas se sintam engajadas, Khan (1990) indica a necessidade de três 

condições psicológicas: propósito, segurança psicológica e disponibilidade psicológica. 

Propósito é o sentimento positivo que uma pessoa tem ao realizar um trabalho que causa 
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impacto, que faz diferença. É o sentimento de que vale a pena estar fisicamente, cognitivamente 

e emocionalmente envolvido em um trabalho cujo resultado será positivo, significativo e 

valoroso. Está também relacionado com as características do trabalho e com as interações que 

ocorrem no ambiente de trabalho (Barrick et al., 2015). Segurança psicológica é o sentimento 

que a pessoa tem de que pode executar seu trabalho sem o receio de consequências negativas 

para a própria imagem, status ou carreira (Barrick et al., 2015). Disponibilidade psicológica 

está relacionado ao nível de recursos físicos, emocionais e psicológicos que uma pessoa possui 

para investir na execução do seu trabalho. Também está relacionado à percepção da pessoa do 

quanto os seus valores e objetivos pessoais estão alinhados aos valores e objetivos da 

organização (Barrick et al., 2015). 

As características do trabalho propostas por Hackman e Oldham (1976), como 

autonomia, variedade de habilidades, significado do trabalho, identificação com o trabalho e 

feedback podem gerar propósito. Barrick el al. (2015), com base em Hackman e Oldham (1976) 

propõe que essas características do trabalho podem levar a um sentimento compartilhado de 

propósito, que impacta no engajamento da equipe como um todo. Em relação às práticas de 

gestão de pessoas, Osterman (1988) argumenta que os empregados tenderão a encarar os 

interesses da empresa como sendo tão importantes quantos seus próprios interesses, desde que 

a empresa cuide do seu desenvolvimento profissional e bem-estar. 

A influência das práticas de gestão de pessoas também devem ser consideradas para o 

engajamento da equipe, pois a segurança psicológica é alcançada através do estabelecimento 

de normas que são aplicadas a todos, sem distinção, aumentando a confiança e reduzindo as 

incertezas, proporcionando clareza e transparência aos empregados sobre sua performance 

passada e sobre suas possibilidades futuras (Guest & Conway, 2002). De acordo com Khan 

(1990), os empregados sentem segurança psicológica quando a empresa é consistente em tratá-

los de forma justa, sem ambiguidades e incertezas. Em relação aos impactos da liderança sobre 

o engajamento da equipe, Barrick et al. (2015) argumentam que a liderança pode impactar 

positivamente ou negativamente nos níveis de recursos físicos, cognitivos e emocionais de seus 

liderados. 

Em estudo longitudinal conduzido por Biddison, Paine, Murakami, Herkze e Weaver 

(2015), os autores identificaram que o engajamento da equipe impacta em aspectos importantes 

relacionados ao clima de segurança, como cultura de segurança, atendimento às normas e 

treinamentos de segurança, comunicação de segurança, gerenciamento de riscos e 

compartilhamento de observações sobre segurança.  
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Assim sendo, percebe-se que o engajamento da equipe é um construto a nível 

organizacional, que influencia, molda e impacta o clima de segurança das empresas. 

 

 

 

4.3  Confiança no Líder 

 

Rousseau et al (1998) definem confiança como “um estado psicológico que compreende 

a intenção de mostrar vulnerabilidades com base na expectativa de intenções ou 

comportamentos positivos de outra pessoa” (p. 395). No campo de estudos sobre confiança, a 

confiança no líder tem sido objeto de várias pesquisas. Conforme Dirks & Ferrin (2002), a 

importância da confiança na liderança tem sido enfatizada em múltiplas disciplinas como 

comportamentos no trabalho, equipes, comunicação, justiça, contratos psicológicos, relações 

organizacionais e gestão de conflitos. As pesquisas sobre confiança no líder podem ser 

exemplificadas pelos estudos sobre o impacto que a confiança no líder tem sobre seus liderados 

(Bass, 1990; Hogan, Curphy, & Hogan, 1994); a confiança como um elemento da teoria de 

troca entre líder e liderado (leader-member exchange theor) (Schriesheim, Castro & Cogliser, 

1999) e confiança como dimensão do comportamento de liderança (Fleishman & Harris, 1962). 

Em meta-análise conduzida por Dirk & Ferrin (2002), os autores consideraram os 

estudos de liderança sob duas perspectivas: perspectiva com base no relacionamento 

(relationship-based perspective) e perspectiva com base no caráter (character-based 

perspective). A perspectiva com base no relacionamento considera como os liderados entendem 

a natureza da relação com o líder. Nesses casos, a confiança na liderança é considerada parte 

de um processo de troca social (Konovsky & Pugh, 1994). Essa perspectiva também vem sendo 

utilizada para descrever a operacionalização da liderança transformacional e das relações de 

troca entre líder e liderados (Pillai, Schriesheim, & Williams, 1999). A perspectiva com base 

no caráter considera como os liderados avaliam as características do líder, como integridade, 

confiabilidade e justiça. Essa avaliação é importante para os empregados, pois as decisões dos 

líderes causam impactos significativos na vida dos liderados, como promoções, aumentos 

salariais, novos projetos ou demissões. Mayer e Gavin (1999) sugerem que quando os liderados 

acreditam que não podem confiar no seu líder, percebendo-o como uma pessoa não íntegra, eles 

usam seus recursos para “protegerem suas retaguardas”. Pesquisas nesse sentido incluem 

modelos de confiança com base nas características do líder (Mayer et al., 1995); percepções 
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sobre as características do supervisor (Cunningham & MacGregor, 2000; Oldham, 1975) e 

alguns tipos de comportamentos de liderança (Jones, James & Bruni, 1975). 

A confiança também vem sendo estuda sob a perspectiva institucional. Foi identificado 

por Bradach & Eccles (1998) e Ouchi (1980) que a confiança aumenta a eficiência nas 

transações entre mercados ou hierarquias. Sako & Helper (1998) argumentam que a confiança 

pode melhorar a governança corporativa, incluindo a redução de hierarquias. Além disso, 

pesquisas tem demonstrado que dados quantitativos das organizações não são perfeitos para 

avaliar a performance dos empregados, indicando que fatores psicológicos, sociais e 

econômicos devem ser considerados na relação empregado-empregador (Baker, Gibbons, & 

Murphy, 1993; Cannon, Achrol, & Gundlach, 2000). Conforme Zanini et al. (2009), existem 

duas abordagens na literatura em relação aos impactos da confiança nos custos de transação. 

Primeiro é a redução de custos com monitoramento e controle, através do aumento de confiança 

entre os agentes que interagem. Segundo é o impacto da confiança na performance da equipe, 

uma vez que as pessoas trabalham melhor em equipe quando confiam umas nas outras. 

Em estudo conduzido por Zanini et al. (2009), os autores discutiram o impacto da 

incerteza organizacional sobre o comportamento organizacional, incluindo a redução de 

confiança entre as pessoas. Eles identificaram que em empresas com alto nível de incerteza, 

onde a rotatividade (turnover) é alta, é muito difícil criar um clima organizacional onde a 

confiança possa ser desenvolvida. As consequências deste tipo de clima organizacional são os 

baixos níveis de satisfação dos empregados, de satisfação com o trabalho, de satisfação com o 

salário, confiança na liderança e comprometimento com a organização (Cotton & Tuttle, 1986). 

Argandona (2003) também estudou o impacto da incerteza sobre o comportamento dos 

empregados. Em empresas com alto nível de incerteza, onde demissões ocorrem com 

frequência, o número de conflitos era alto, impactando negativamente na lealdade, 

comportamento ético e confiança entre as pessoas. Conforme argumentado por Cropanzano et 

al. (2007), as pessoas geralmente buscam oportunidades de trabalho analisando o longo prazo, 

o que significa que elas precisam avaliar no presente como poderão ser tratados no futuro. Tanto 

os estudos de Cropanzano quanto os de Zanini, demonstram como a incerteza organizacional 

impacta no comportamento dos empregados e como a confiança é impactada quando essa 

incerteza não é gerida de forma correta pela liderança. 

Estudos mostraram os efeitos positivos da confiança na relação entre líderes e liderados 

(Dirks, 2000, 2006; Dirks & Ferrin, 2002); no compartilhamento de conhecimento (Roberts, 

2000; Rolland, & Chauvel, 2000; MacCurtain et al., 2009); no comprometimento dos 

empregados (Brockner, Siegel, Tyler, & Martin, 1997; Pillai, Schriesheim, & Williams, 1999; 
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Ugboro, 2003) e na eficiência organizacional e produtividade (Ring, & Van De Ven, 1992; 

Lane, & Bachmann, 1998; Sako, 1998). 

Apesar dos benefícios da confiança, alguns estudos demonstraram que um alto nível de 

confiança não é garantia de um alto nível de performance organizacional. É importante 

considerar o contexto e ambiente institucional na análise do custo-benefício para certos 

mecanismos de governança corporativa. (Zanini, 2007; Zanini, & Migueles, 2012). Conforme 

demonstrado por Langfred (2004), em um estudo com equipes auto gerenciáveis, as equipes 

com nível mais alto de confiança apresentavam performance abaixo de equipes com nível de 

confiança não tão alto. O motivo é que em equipes com alto nível de confiança, os membros 

ficavam relutantes em monitorar uns aos outros na busca de erros cometidos. 

 

 

 

4.4  Clima de Segurança 

 

O clima organizacional está relacionado às percepções compartilhadas entre os 

membros de uma organização, no que tange aos aspectos do ambiente de trabalho que sinalizam 

quais comportamentos são esperados e como são reconhecidos e recompensados (Kozlowski & 

Klein, 2000; Reichers & Schneider, 1990). Durante o desenvolvimento dos estudos sobre clima 

organizacional, pesquisas passaram a analisar conceitos específicos deste construto, como o 

clima de segurança (Reichers & Schneider, 1990; Schneider, Bowen, Ehrhart, & Holcombe, 

2000). 

O clima de segurança emerge das percepções que os membros de uma organização têm 

sobre as políticas, procedimentos e práticas em relação à segurança no trabalho e a forma como 

são implementadas e executadas por todos os níveis, membros e grupos da organização 

(Ostroff, Kinicki, & Tamkins, 2003; Reichers & Schneider, 1990; Rentesch, 1990; Zohar, 2000, 

2003a). Nesse sentido, as políticas são elaboradas pelo nível estratégico da empresa (direção) e 

definem os objetivos organizacionais em relação à segurança no trabalho. Os procedimentos 

são a formalização de como as políticas deverão ser implementadas, sendo um guia para o nível 

tático (gerência/supervisão) e operacional. As práticas são a forma como tais políticas e 

procedimentos serão executados por todos os níveis (Zohar, 2000, 2003a; Zohar & Luria, 2004).  

Zohar (2003b) argumenta que o clima de segurança pode ser descrito através de dois 

parâmetros distintos: (a) força do clima de segurança, variando de fraco a forte, conforme a 

consistência interna das percepções na unidade de análise; e (b) nível do clima de segurança, 
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variando de baixo a alto, conforme a posição relativa da média do clima no continuum relevante. 

Exemplifica o autor que uma organização pode apresentar um alto clima de segurança, 

relacionado a boas políticas de segurança, mas um clima de segurança fraco, caso essas políticas 

não sejam percebidas como boas pelos empregados. Desta forma, Zohar indica que o clima de 

segurança impacta o comportamento de segurança dos trabalhadores. 

Estudos tem identificado que o desalinhamento entre os objetivos estratégicos e as 

políticas de segurança levam a incongruências na execução operacional, como, por exemplo, 

produção versus segurança, custo versus segurança ou qualidade versus segurança. Segundo 

Zohar (2000,2003a), se as políticas e procedimentos de segurança não estão alinhados com a 

estratégia da organização e não são comunicadas de forma correta e consistente, os 

trabalhadores desenvolverão suas próprias interpretações sobre segurança na organização, 

sendo o nível tático (gerência e supervisão) os mais suscetíveis a tais comportamentos. Desta 

forma, não haverá uniformidade nas práticas de segurança entre os grupos de uma mesma 

organização e, a partir desta discricionariedade, o aumento da produção ou a redução de custos 

podem, por exemplo, serem priorizados em detrimento da segurança, o que pode enfraquecer o 

clima de segurança (Zohar, 2002). 

Os estudos sobre clima de segurança também incluem os efeitos do clima de segurança 

sobre o comportamento do grupo (Hofmann, Morgeson, & Gerras, 2003; Hofmann & Stetzer, 

1996; Zohar, 2000, 2002). Devido a diferenças de processos entre os grupos, o nível do clima 

de segurança pode variar dentro de uma mesma organização. A forma como supervisores se 

comportam, por exemplo, pode influenciar a percepção dos subordinados sobre as políticas, 

procedimentos e práticas de segurança (Zohar & Luria, 2004). O clima de segurança do grupo 

influencia a motivação de segurança de seus membros, pois a comunicação sobre os 

comportamentos de segurança que são esperados e valorizados molda suas percepções e, 

consequentemente, seus comportamentos (Zohar, 2000). Hofmann & Morgeson (1999) também 

argumentam que um clima de segurança positivo, onde os supervisores são genuinamente 

preocupados com a segurança, estimula os subordinados a apresentarem comportamento de 

segurança alinhado às políticas e procedimentos de segurança da organização. Neal & Griffin 

(2006) também demonstram que indivíduos que trabalham em grupos com clima positivo de 

segurança serão mais motivados a se engajarem em atividades de segurança do que indivíduos 

que trabalham em grupos com clima de segurança negativo. Embora o clima de segurança possa 

predizer a ocorrência de acidentes, (Hofmann & Stetzer, 1996; Zohar, 2000), Neal & Griffin 

(2004) argumentam que essa relação é mediada pelo comportamento de segurança, pois os 
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efeitos do comportamento são mais fortes uma vez que o comportamento de segurança é um 

preditor mais proximal. 

 

 

4.5 Motivação de Segurança 

Segundo Borman & Motowidlo (1993), motivação de segurança (safety motivation) 

refere-se à disposição de um indivíduo de exercer esforços para adotar comportamentos de 

segurança. Se o indivíduo perceber que existe um clima de segurança positivo no trabalho, ele 

se sentirá motivado a participar em atividades de segurança e seguir os procedimentos de 

segurança. Neal & Griffin (2006) argumentam que algumas teorias podem explicar a relação 

entre clima de segurança e motivação de segurança, como a teoria de troca social (social 

exchange theory), (Blau, 1964). Essa teoria prediz que se os empregados percebem que a 

empresa está preocupada com o bem-estar deles, eles desenvolverão um sentimento de 

comprometimento em contribuírem para o bem da organização. Na literatura sobre segurança, 

Hofmann e Morgeson (1999) argumentam no mesmo sentido, demonstrando que empregados 

se comportam de acordo com os procedimentos de segurança estabelecidos quando sua 

segurança é uma preocupação verdadeira por parte da empresa. 

Griffin & Neal (2000), com base em Campbell, McCloy, Oppler & Sager (1993), 

argumentam que o clima de segurança é um antecedente do comportamento de segurança e que 

a motivação de segurança media a relação entre clima de segurança e comportamento de 

segurança. 

 

 

4.6 Comportamento de Segurança 

 

Tradicionalmente, as pesquisas sobre segurança visavam a identificação de atributos 

individuais, como traços de personalidade e atitudes, que estariam associados a uma tendência 

a acidentes (Hansen, 1989; Shaw & Sichel, 1971; Sutherland & Cooper, 1991). Acidentes são 

eventos que ocorrem com pouco frequência e são geralmente ocasionados por erros não 

intencionais, como escorregões, esquecimento ou falhas. De forma geral, estão associados a 

perigos pré-existentes ou patógenos que tornam os sistemas vulneráveis a falhas (Reason, 1990) 

Teorias buscam explicar a forma como as pessoas processam informações e como falhas 

nesse processamento podem causar erros humanos que levam a acidentes (Reason, 1987; 
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Norman, 1981; Rasmussen, 1982, 1990; Hale & Glendon, 1987). A teoria da compensação de 

risco de Wilde (1982, 1988) e a teoria do comportamento de risco de Näätänen and Summala 

(1974) são exemplos destas teorias. Tais estudos argumentam que o desenvolvimento da 

percepção de riscos promove uma avaliação mais acurada dos riscos e, portanto, resulta em 

maior prevenção de acidentes e comportamento adequado em situações de emergência. 

Acidentes ocorrem quando a percepção e avaliação de riscos não correspondem à situação real. 

Quando a percepção e avaliação de riscos está de acordo com a realidade, os comportamentos 

e ações que serão tomadas tenderão a evitar o acidente ou reduzir significativamente seus danos 

(Marek et al., 1985). A percepção de risco é entendida como “o risco que imaginamos, que 

resulta de como avaliamos a chance de um determinado tipo de acidente nos acontecer e de 

como estamos preocupados com esse acidente” (Marek et al., 1985, 1987). 

Os fatores importantes para a percepção dos riscos incluem estratégias cognitivas que 

avaliam probabilidades (Kahneman & Tversky, 1982; Tversky & Kahneman, 1982 a, b), 

decisões individuais e avaliação de consequências (Brehmer, 1987) e fatores situacionais como, 

por exemplo, a exposição voluntária ou involuntária a riscos (Starr, 1969; Green & Brown, 

1977). Rundmo (1992) argumenta que a percepção de risco está relacionada a experiência, ou 

seja, quanto mais frequente uma atividade é executada, menor será a percepção aos riscos 

associados. Seus estudos indicam que experiência e prática adquiridas na realização de uma 

determinada tarefa aumenta a percepção do profissional de que pode controlar os riscos, 

reduzindo, desta forma, sua capacidade de percepção de riscos. Outros fatores apontados pelo 

autor que impactam na percepção de risco estão associados a fatores sociais e organizacionais, 

suporte da liderança, compromisso da liderança com a segurança e medidas de segurança 

implementadas pela organização (Marek et al., 1985, 1987). 

Condições perigosas são tipicamente causadas por comportamentos inseguros. Não 

seguir os procedimentos de segurança e recusar-se a participar em atividades que melhoram a 

segurança de outras pessoas podem não afetar diretamente a pessoa que age desta forma, mas 

podem criar condições que aumentam as chances de outra pessoa sofrer um acidente (Neal & 

Griffin, 2006). Investigações de acidentes de trabalho demonstraram que o clima organizacional 

e as práticas de gestão também impactam significativamente na ocorrência de acidentes 

(Reason, 1990). Nesse sentido, estudos passaram a focar o papel do clima organizacional e 

práticas de gestão como determinantes para o clima de segurança (Barling, Kelloway, & 

Iverson, 2003; Cox & Cheyne, 2000; Hayes, Perander, Smecko, & Task, 1998; Parker, Axtell, 

& Turner, 2001). 
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Os estudos sobre clima de segurança consideram a relação entre clima de segurança e 

resultados de segurança, como atendimento às políticas e procedimentos de segurança. Estudos 

demonstraram que um clima de segurança forte está positivamente correlacionado com 

comportamento de segurança e que ambos estão negativamente correlacionados com a 

ocorrência de acidentes. (Griffin & Neal, 2000; Hayes et al., 1998; Hofmann & Stetzer, 1996; 

Neal, Griffin, & Hart, 2000; Rundmo, 1992). Os resultados dessas pesquisas também sugeriram 

que um clima de segurança fraco reduz o comportamento de segurança, aumentando as 

ocorrências de acidentes. 

Os estudos sobre segurança no trabalho conduzidos por Borman & Motowidlo (1993) 

consideram que o comportamento de segurança (safety behavior) é composto por dois tipos de 

comportamento: conformidade e participação. O comportamento de conformidade de 

segurança (safety compliance) está relacionado a seguir as políticas e procedimentos de 

segurança, como a correta utilização de equipamento de proteção individual, por exemplo. 

Comportamento de participação de segurança (safety participation) está relacionado a atitudes 

que não contribuem diretamente com a segurança individual, mas sim com o desenvolvimento 

de um ambiente de trabalho seguro, como exemplo, participar voluntariamente em atividades 

de segurança, ajudar os colegas de trabalho em questões de segurança e participar das reuniões 

de segurança. 

O comportamento de segurança é previsto principalmente, segundo Simard e Marchand 

(1995, 1997) pelas práticas de segurança do líder da equipe, sendo incremental o efeito da 

liderança executiva. Nesse sentido, conforme descrito por Pate-Cornell (1990) e Wright (1896), 

em pesquisas conduzidas com profissionais que trabalham em plataformas de petróleo em alto 

mar, o clima de segurança é afetado negativamente quando a liderança prioriza outros fatores, 

como produtividade, em detrimento à segurança. Desta forma, desenvolve-se um clima de 

segurança fraco e, consequentemente, o comportamento de segurança da equipe é afetado 

negativamente. 

Nos estudos conduzidos por Zohar (Zoar & Luria, 2004), foi identificado significativa 

variação no comportamento de segurança em diferentes grupos dentro de uma mesma 

organização, impactados pela liderança de cada grupo. Em grupos onde a liderança impactava 

positivamente sua equipe, criando engajamento e confiança e sendo coerente com as políticas 

e procedimentos de segurança da empresa, o comportamento de segurança era maior. Os autores 

também argumentam que a liderança é diretamente afetada pelas políticas e procedimentos 

organizacionais, ou seja, em empresas onde tais políticas e procedimentos são inexistentes ou 

irrelevantes, a tendência da liderança será agir de forma discricionária, o que impacta 
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negativamente no clima e comportamento de segurança. Kozlowski e Doherty (1989) indicam 

que a liderança é um antecedente do clima organizacional, pois é através da liderança que os 

membros do grupo adquirem a principal fonte de informação sobre o ambiente organizacional, 

isto é, são os líderes que implementam as políticas e procedimentos na organização. 

 

 

5. HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Pesquisas identificaram que a percepção de justiça impacta em comportamentos 

organizacionais chaves ao nível individual, como comprometimento com a organização, 

confiança na liderança, comportamento cidadão, comportamento contra produtivo e 

performance para resultados (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001). No nível 

organizacional, os estudos apontam que o clima organizacional é diretamente impactado pela 

percepção de justiça (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001; Gyekye & 

Salminen, 2007). Contudo, raríssimos estudos foram conduzidos para identificar os efeitos 

diretos da percepção de justiça sobre o clima de segurança. Em um desses raros estudos, 

conduzido por Gyekye e Haybatollahi (2014), foi identificada forte correlação entre percepção 

de justiça organizacional e clima de segurança. Os autores demonstram que a percepção de 

justiça tem impacto significativo sobre vários aspectos que compõe o clima de segurança, como 

segurança no trabalho individual, da equipe e da liderança; atendimento aos procedimentos de 

segurança e frequência de acidentes. 

Considerando os resultados das pesquisas sobre os impactos da percepção de justiça 

sobre o clima organizacional e, por consequência, sobre o clima de segurança, formulamos a 

seguinte hipótese: 

   

 (H1): Quando os profissionais percebem que são tratados de forma justa, o clima de 

segurança é impactado positivamente. 

 

Os estudos conduzidos por Barrick et al. (2015), sugerem que o engajamento coletivo 

da equipe é um construto a nível organizacional, ou seja, as equipes que são engajadas 

impactam positivamente na formação do clima organizacional da empresa. Outros autores 

também indicam como o clima organizacional é influenciado pelo engajamento das pessoas. 

Hofmann e Morgeson (1999), por exemplo, alegam que os empregados compartilham suas 

percepções sobre a organização e essas percepções, que surgem através de contatos afetivos e 
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sociais dentro da organização, influenciam o engajamento uns dos outros. Para Pugh (2001), 

estados afetivo-emocionais como engajamento são altamente “contagiantes” e transferíveis 

para os demais membros da organização. Klein et al. (2001) argumentam que empregados 

engajados interagem entre si e compartilham dicas sobre quais comportamentos são esperados 

e recompensados na organização. 

Considerando os impactos que o engajamento da equipe pode ter sobre o clima de 

segurança, apontados pelos estudos acima mencionados, formulamos a seguinte hipótese: 

  

(H2): O clima de segurança é influenciado positivamente por profissionais que fazem 

parte de equipes engajadas. 

 

Os estudos sobre confiança demonstram que quando a equipe confia no líder, 

verdadeiramente seguirá suas instruções e recomendações (Dirks & Ferrin, 2001; Aryee, 

Budhwar, & Chen, 2002; Zanini, 2007; MacCurtain, Flood, Ramamoorty, West, & Dawson, 

2009). Os liderados avaliam certas características do líder, como integridade e confiabilidade, 

em um processo de troca social que determinará como se dará essa relação entre líder e 

liderados, se será uma relação de confiança ou desconfiança. Tal relação impactará na forma 

como as políticas e processos da organização serão assimilados pelos liderados (Konovsky & 

Pugh, 1994; Pillai, Schriesheim, & Williams, 1999). Mayer e Gavin (1999) sugerem que quando 

os liderados acreditam que não podem confiar no seu líder, percebendo-o como uma pessoa não 

íntegra, eles usam seus recursos para “protegerem suas retaguardas”, ou seja, assimilarão as 

práticas organizacionais de forma que possam se proteger e não de forma que contribuam para 

o sucesso da organização. Zohar e Luria (2004) consideram que a liderança tem um papel 

significativo na implementação de políticas e práticas de segurança, pois podem implementá-

las não segundo os interesses da organização, mas segundo seus próprios interesses. Em estudo 

conduzido por Luria (2010), foram identificados efeitos significativos da confiança no líder 

sobre fatores relacionados à segurança no trabalho, como frequência de acidentes e nível e força 

do clima de segurança. 

Considerando os impactos que a literatura tem demonstrado da confiança na liderança 

sobre a segurança no trabalho, formulamos a seguinte hipótese: 

 

(H3): Quando os profissionais confiam em seus superiores hierárquicos, o clima de 

segurança é impactado positivamente. 
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Pesquisas indicam que um clima de segurança forte influencia positivamente a 

motivação de segurança dos trabalhadores. Se o clima de segurança for fraco, ou seja, as 

políticas e procedimentos de segurança não são levadas a sério, a motivação de segurança não 

será estimulada nos trabalhadores (Zohar, 2000). Em sentido oposto, em uma empresa onde 

existe verdadeira preocupação pela segurança de seus trabalhadores e onde a liderança 

realmente segue as políticas e procedimentos de segurança, o clima de segurança resultante 

impactará positivamente na motivação de segurança dos trabalhadores (Hofmann & Morgeson, 

1999; Neal & Griffin, 2006). 

Os estudos sobre segurança no trabalho também demonstram os efeitos do clima de 

segurança e da motivação de segurança sobre o comportamento de segurança, como, por 

exemplo, estimular os trabalhadores a participarem das reuniões e treinamentos de segurança 

(Borman & Motowidlo, 1993). 

Por fim, pesquisas apontam que a motivação de segurança possui efeito mediador entre 

clima de segurança e comportamento de segurança (Griffin & Neal, 2000; Campbell, McCloy, 

Oppler & Sager, 1993; Borman & Motowidlo,1993). 

Considerando as relações e efeitos entre clima de segurança, motivação de segurança e 

comportamento de segurança, formulamos as seguintes hipóteses: 

 

(H4): Os marítimos e profissionais offshore a bordo de embarcações e plataformas com 

clima de segurança forte e positivo apresentarão maior motivação de segurança. 

 

(H5): Os marítimos e profissionais offshore a bordo de embarcações e plataformas com 

clima de segurança forte e positivo apresentarão melhor comportamento de segurança.  

 

(H6): A motivação de segurança media a relação entre clima de segurança e 

comportamento de segurança dos profissionais marítimos e offshore.  

 

Assim, por meio das hipóteses identificadas e elencadas, gerou-se um modelo que 

pudesse representar os impactos da percepção de justiça, engajamento da equipe e confiança no 

líder sobre o clima de segurança, a motivação de segurança e o comportamento de segurança 

de profissionais marítimos e offshore (Figura 1). 
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Figura 1 – Modelo Estrutural 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

6. MÉTODO DE PESQUISA 

Este capítulo tem por finalidade descrever o tipo de pesquisa realizada, os meios pelos 

quais os dados foram coletados e a abordagem no tratamento dos dados. 

 

6.1  Tipo de Pesquisa 

De acordo com o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2010), este 

estudo pode ser considerado como: 

a) Quanto aos fins: trata-se de uma investigação exploratória, pois visa esclarecer quais 

fatores contribuem para a ocorrência do fenômeno estudado, ou seja, o comportamento 

de segurança de profissionais marítimos e offshore. 

b) Quanto à natureza: trata-se de pesquisa quantitativa, pois busca a validação das 

hipóteses mediante a utilização de dados estruturados e análises estatísticas; 

c) Quanto aos meios: trata-se de pesquisa bibliográfica e survey, pois foram estudados 

livros, artigos, jornais, revistas, relatórios, sites da internet e demais materiais de acesso 

público. Além disso, foi realizada uma investigação empírica, por meio de aplicação de 

questionários. 
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6.2 Procedimento de Coleta de Dados 

A população alvo da pesquisa é constituída por profissionais marítimos e offshore do 

Brasil e Filipinas, de diferentes empresas. Os respondentes foram selecionados de forma não 

aleatória por meio da técnica de amostragem não probabilística conhecida na literatura como 

amostragem por conveniência, em que os participantes são escolhidos por estarem disponíveis 

para responder ao questionário (Malhotra, 2001). 

O questionário foi disponibilizado eletronicamente aos respondentes durante 60 dias, de 

15/07/2019 a 13/09/2019. Para coletar os dados empíricos, foi encaminhada à polução alvo da 

pesquisa, via e-mail, um convite que continha o link com o endereço eletrônico do questionário 

(para os profissionais brasileiros) e um link disponível no aplicativo para telefones móveis da 

empresa (para os profissionais filipinos). Adicionalmente, o link foi postado no LinkedIn em 

grupo de profissionais marítimos e offshore do Brasil. 

Uma das principais preocupações nesse procedimento de coleta de dados foi garantir 

que os respondentes fizessem parte da população alvo. Assim, para eliminar a possibilidade de 

respondentes fora do interesse da pesquisa, foram incluídas no questionário perguntas que 

visavam identificar se o respondente era profissional da categoria dos marítimos ou offshore e 

a quanto tempo o profissional trabalhava embarcado. Essas variáveis permitiram filtrar apenas 

os indivíduos com experiência na área, o que está de acordo com a população alvo do presente 

estudo. 

Posteriormente, os dados obtidos foram avaliados quantitativamente. 

 

6.3  Instrumentos de Medida 

 Os itens do questionário foram oriundos de escalas já existentes que foram validadas e 

aplicadas previamente em outros estudos. O questionário foi disponibilizado em inglês para os 

profissionais filipinos e em português para os profissionais brasileiros. A tradução do 

questionário foi realizada através do método back to back translation, onde as escalas foram 

traduzidas da língua inglesa para a língua portuguesa por profissional com a devida formação 

e qualificação para a tarefa. Posteriormente outro pesquisador traduziu a escala do português 

para o inglês e comparou com a escala original. Como as traduções estavam muito semelhantes, 

seguimos com a pesquisa. Alguns itens sofreram pequenas adaptações na tradução para o 
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português, de forma a refletirem vocabulário utilizado pelos profissionais marítimos e offshore 

no Brasil. 

 

Percepção de Justiça (PJ) foi medida por meio de seis itens da escala Perceived Overall 

Justice desenvolvida por Ambrose & Schminke (2009) com base em Lind (2001a) e Colquitt 

& Shaw (2005). Essa escala é composta de três itens que avaliam as experiências individuais 

de justiça do empregado em relação à organização e três itens que avaliam a percepção de 

justiça em relação à organização como um todo (α de Cronbach = .93). 

Quadro 1 – Indicadores do Fator Percepção de Justiça 

Código do 
indicador na 

base de dados 
Indicador (versão em inglês) Indicador (versão em português) 

PJ001 
Overall, I’m treated fairly by my 
organization. 

De forma geral, eu sou tratado de forma justa 
pela empresa em que trabalho. 

PJ002 
In general, I can count on this 
organization to be fair. 

Em geral, eu posso confiar que a empresa será 
justa comigo. 

PJ003 
In general, the treatment I receive around 
here is fair. 

Em geral, o tratamento que recebo na empresa 
é justo. 

PJ004 
Usually, the way things work in this 
organization is not fair. 

Geralmente, a forma como as coisas 
acontecem na empresa não são justas. 

PJ005 
For the most part, this organization treats 
its employees fairly. 

Na maior parte das vezes, a empresa trata seus 
empregados de forma justa. 

PJ006 
Most of the people who work here say 
they are often treated unfairly. 

A maioria das pessoas que trabalham aqui dirá 
que geralmente são tratadas de forma injusta. 

 

Engajamento da Equipe (EE) foi medida por meio de seis itens da escala de Barrick et al. 

(2015), desenvolvida com base em Rich et al. (2010) que mede três dimensões (física, cognitiva 

e emocional) do engajamento da equipe. O α de Cronbach da escala é 0.82. 

Quadro 2 – Indicadores do Fator Engajamento da Equipe 

Código do 
indicador na 

base de dados 
Indicador (versão em inglês) Indicador (versão em português) 

EE001 
My coworkers and I really “throw” 
ourselves into our work. 

Meus colegas e eu realmente “mergulhamos” 
no trabalho. 

EE002 
I find nearly everyone devotes a lot of 
effort and energy t our work. 

Acho que quase todos dedicam bastante 
esforço e energia em nosso trabalho. 

EE003 
My coworkers and I gain considerable 
pride from performing our jobs well. 

Meus colegas e eu adquirimos um orgulho 
considerável em realizar bem o nosso 
trabalho. 

EE004 
Nearly everyone at work feels passionate 
and enthusiastic about our jobs. 

Quase todos na equipe sentem paixão e 
entusiasmo pelo trabalho. 
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EE005 
Performing work in my work area (as a 
whole) is so absorbing that we often 
forget about the time. 

Realizar o trabalho em minha área (como um 
todo) é tão empolgante que muitas vezes nem 
percebemos a hora passar. 

EE006 
My coworkers and I tend to be highly 
focused when doing our jobs. 

Meus colegas e eu somos altamente focados 
ao fazermos o nosso trabalho. 

 

Confiança no Líder (CL) para avaliar a confiança na liderança, foi escolhida a escala Trust 

in/Loyalty in Leader Scale elaborada por Podsakoff et al. (1990). Essa escala possui seis itens. 

Dois itens foram derivados da escala Interpersonal Trust at Work desenvolvida por Cook e 

Wall (1980). O α de Cronbach da escala é 0.85. Na tradução para o português a palavra líder 

foi substituída por superior hierárquico, pois esse vocabulário é mais adequado para os 

profissionais marítimos e offshore. 

Quadro 3 – Indicadores do Fator Confiança no Líder 

Código do 
indicador na 

base de dados 
Indicador (versão em inglês) Indicador (versão em português) 

CL001 
I feel quite confident that my leader will 
always try to treat me fairly. 

Eu tenho certeza que meu superior hierárquico 
sempre vai me tratar de forma justa. 

CL002 
My manager would never try to gain an 
advantage by deceiving workers. 

Meu superior hierárquico nunca tentaria tirar 
vantagem de seus subordinados. 

CL003 
I have complete faith in the integrity of 
my manager/supervisor. 

Eu tenho total confiança na integridade e 
honestidade do meu superior hierárquico. 

CL004 I feel a strong loyalty to my leader. 
Eu sinto uma forte lealdade ao meu superior 
hierárquico. 

CL005 
I would support my leader in almost any 
emergency. 

Eu ajudaria meu superior hierárquico em 
qualquer situação de emergência. 

CL006 
I have a strong sense of loyalty toward 
my leader. 

Eu tenho forte lealdade com meu superior 
hierárquico. 

 

Clima de Segurança (ClSeg) foi medida por meio da escala de três itens de Neal & Griffin 

(2006) (α de Cronbach = .95). 

 

Quadro 4 – Indicadores do Fator Clima de Segurança 

Código do 
indicador na 

base de dados 
Indicador (versão em inglês) Indicador (versão em português) 

ClSeg001 
Management places a strong emphasis on 
workplace health and safety. 

A diretoria da empresa dá muita importância 
para segurança e saúde no trabalho. 

ClSeg002 
Safety is given a high priority by 
management. 

A diretoria da empresa considera segurança no 
trabalho um item de alta prioridade. 

ClSeg003 
Management considers safety to be 
important. 

A diretoria da empresa considera segurança no 
trabalho algo muito importante. 
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Motivação de Segurança (MotSeg) foi medida por meio da escala de três itens de Neal & 

Griffin (2006) (α de Cronbach = .92). 

 

Quadro 5 – Indicadores do Fator Motivação de Segurança 

Código do 
indicador na 

base de dados 
Indicador (versão em inglês) Indicador (versão em português) 

MotSeg001 
I feel that it is worthwhile to put in effort 
to maintain or improve my personal 
safety. 

Eu sinto que vale a pena me esforçar para 
manter ou melhorar minha segurança no 
trabalho. 

MotSeg002 
I feel that it is important to maintain 
safety at all times. 

Eu sinto que é importante trabalhar de forma 
segura a todo momento. 

MotSeg003 
I believe that it is important to reduce the 
risk of accidents and incidents in the 
workplace. 

Eu acredito que é importante reduzir riscos de 
acidentes e incidentes no ambiente de 
trabalho. 

 

 

Comportamento de Segurança (CompSeg) foi medida por meio seis itens da escala de Neal 

& Griffin (2006), três itens medindo comportamento de conformidade de segurança (safety 

compliance) (α de Cronbach = .93) e três itens medindo comportamento de participação de 

segurança (safety participation) (α de Cronbach = .89). 

 

Quadro 6 – Indicadores do Fator Comportamento de Segurança 

Código do 
indicador na 

base de dados 
Indicador (versão em inglês) Indicador (versão em português) 

CompSeg001 
I use all the necessary safety equipment 
to do my job. 

Eu uso todos os equipamentos de segurança 
necessários para executar meu trabalho. 

CompSeg002 
I use the correct safety procedures for 
carrying out my job. 

Eu sigo os procedimentos de segurança 
quando vou fazer meu trabalho. 

CompSeg003 
I ensure the highest levels of safety when 
I carry out my job. 

Eu garanto o máximo de segurança quando 
vou fazer o meu trabalho. 

CompSeg004 
I promote the safety program within the 
organization. 

Eu apoio o programa de segurança no trabalho 
da empresa. 

CompSeg005 
I put in extra-effort to improve the safety 
at the workplace. 

Eu me esforço para melhorar as condições de 
segurança na empresa. 

CompSeg006 
I voluntarily carry out task or activities 
that help to improve workplace safety. 

Eu voluntariamente executo tarefas e 
atividades que ajudam a melhorar as 
condições de segurança no trabalho. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Estatística Descritiva da Amostra  

 A amostra inicial do presente estudo contou com 545 respondentes. No entanto, 153 

respondentes não responderam o questionário de forma adequada ou não atendiam os requisitos 

da pesquisa, como, por exemplo, ser profissional marítimo ou offshore, ser de nacionalidade 

brasileira ou filipina e ter experiência embarcado. A amostra final, para estimação do modelo 

proposto, contou com 392 respondentes. Conforme Tabela 1, desses 392 respondentes, 90,31% 

(ou 354 indivíduos) são do sexo masculino; 67,09% são brasileiros (263 indivíduos) e 32,91% 

são filipinos (129 indivíduos); 80,87% são profissionais marítimos (317 indivíduos) e 19,13% 

são profissionais offshore (75 indivíduos). A grande maioria possui ensino superior (52,6%); 

possui entre 31 e 40 anos (42,1%) e possui mais de 10 anos de experiência (51%). 

 

Tabela 1 – Estatística Descritiva da Amostra 

Variável Qualitativa Categorias n % do total 

País 
Brasil 263 67,1 
Filipinas 129 32,9 
Total 392 100,0 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 2 0,5 
Ensino Médio 78 19,9 
Ensino Técnico 60 15,3 
Ensino Superior 206 52,6 
Pós Graduação 46 11,7 
Total 392 100,0 

Idade 

Entre 18 e 30 anos 78 19,9 
Entre 31 e 40 anos 165 42,1 
Entre 41 e 50 anos 101 25,8 
Acima de 50 anos 48 12,2 
Total 392 100,0 

Sexo 
Masculino 37 90,6 
Feminino 355 9,4 
Total 392 100,0 

Função 
Profissional Marítimo 317 80,9 
Profissional Offshore 75 19,1 
Total 392 100,0 

Experiência Embarcado 

Entre 1 e 5 anos 72 18,4 
Entre 6 e 10 anos 120 30,6 
Mais de 10 anos 200 51,0 
Total 392 100,0 

Está empregado no 
momento 

Sim 279 71,2 
Não 113 28,8 

 Total 392 100,0 
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7.2 Análise Fatorial Confirmatória 

A análise fatorial confirmatória consiste em testar os dados do modelo proposto, 

utilizando a modelagem de equações estruturais, na qual as relações entre variáveis observadas 

e fatores é modelado em uma série de regressões lineares, utilizando para isso uma matriz de 

covariâncias (Reise, Widaman & Pugh, 1993) 

A primeira análise feita para esse estudo foi a adequação desse modelo. Nesta análise 

são levados em conta quatro índices: o TLI é um indicador de adequação incremental que leva 

em conta o Χ² e os graus de liberdade da amostra, seus valores devem ser acima de 0,9; o CFI 

é um indicador que mede o ajuste do modelo observado comparado a um modelo base, seus 

valores devem ser acima de 0,8; o RMSEA é um indicador que mostra quão bem um modelo 

se ajusta à população e não apenas à amostra utilizada para a estimação, seus valores devem ser 

abaixo de 0,08; o SRMR é uma medida de ajuste absoluta que olha a diferença entre a matriz 

de correlação predita e a observada no modelo, seus valores devem ser abaixo de 0,08 (Kenny 

& McCoach, 2003; Kenny et al., 2014; Bentler & Chou, 1987; Bentler & Bonett, 1980; Bentler 

& Hu, 1999; Thompson, 2004). 

Nossos testes mostram que o modelo proposto com seis fatores, Χ² = 734,281; df = 362; 

TLI = 0,930; CFI = 0,937; RMSEA = 0,056; SRMR = 0,054 possui boa adequação para os 

dados. Nosso modelo é melhor do que um modelo de dois fatores, dividido em antecedentes 

(confiança no líder, percepção de justiça e engajamento da equipe) e aspectos de segurança 

(clima de segurança, motivação para segurança e comportamento de segurança), Χ² = 3730,986; 

df = 559; TLI = 0,527; CFI = 0,556; RMSEA = 0,131; SRMR = 0,119; e que um modelo 

utilizando somente um fator, Χ² = 3787,992; df = 377; TLI = 0,383; CFI = 0,427; RMSEA = 

0,165; SRMR = 0,149. 

Depois passamos para a análise da validade convergente, que determina se os itens 

dentro de um construto são relacionados (Hair, Black Babin, & Anderson, 2010). A literatura 

indica que itens com carga fatorial acima de 0,5 possuem validade convergente adequada (Hair 

et al. 2010). Na variável percepção de justiça tivemos dois itens com cargas baixas, porém 

próximas de 0,5 (PJ004 com carga 0,46 e PJ006 com carga 4,43). Com objetivo de manter a 

validade teórica do construto, escolhemos manter esses dois itens. No entanto, no construto 

confiança no líder tivemos um fator com carga muito abaixo do recomendado (CL005 com 

carga 0,22). Por esse motivo ele foi retirado da nossa análise. 
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CL005 
I would support my leader in almost any 
emergency. 

Eu ajudaria meu superior hierárquico em 
qualquer situação de emergência. 

 

Para verificar a confiabilidade das escalas foi utilizado o cálculo da Confiabilidade 

Composta (CC), que é um indicador da consistência interna dos itens (Bagozzi & Yi, 1998). Os 

resultados demonstraram boa confiabilidade, por apresentarem uma alta consistência interna 

com resultados superiores a 0,80 (Tabela 2), acima do critério de 0,60 apresentado por Bagozzi 

& Yi (1998). A Validade Discriminante é um indicador que mostra se o construto é diferente 

de outros construtos analisados. Para isso, a Variância Média Extraída (VME) do indicador 

deve ser acima de 0,5. Todas as variáveis, exceto Engajamento da Equipe, apresentam VME 

acima de 0,5, conforme tabela 2. Embora Engajamento da Equipe tenha apresentado VME de 

0,45, esse construto possui confiabilidade composta superior a 0,6.  Segundo Fornell e Larcker 

(1981), um construto com VME entre 0,4 e 0,5 e CC acima de 0,6 pode ser entendido como um 

construto que apresenta boa validade discriminante. 

Tabela 2 – Cargas, VME e CC 

Variável Item Carga (1) Carga (2) VME CC 

Percepção de 
Justiça 

Organizacional 

PJ001 0,85 0,85 

0,54 0,87 

PJ002 0,85 0,85 
PJ003 0,88 0,88 
PJ004 0,46 0,46 
PJ005 0,79 0,79 
PJ006 0,43 0,43 

Confiança no 
Líder 

CL001 0,8 0,8 

0,59 0,87 

CL002 0,8 0,81 
CL003 0,88 0,89 
CL004 0,79 0,78 
CL005 0,22  

CL006 0,51 0,5 

Engajamento da 
Equipe 

EE001 0,67 0,67 

0,45 0,83 

EE002 0,65 0,65 
EE003 0,74 0,74 
EE004 0,7 0,7 
EE005 0,51 0,51 
EE006 0,73 0,73 

Clima de 
Segurança 

ClSeg001 0,81 0,81 
0,83 0,93 ClSeg002 0,96 0,96 

ClSeg003 0,95 0,95 

Motivação de 
Segurança 

MotSeg001 0,63 0,63 
0,62 0,83 MotSeg002 0,9 0,9 

MotSeg003 0,81 0,81 

Comportamento 
de Segurança 

CompSeg001 0,79 0,79 

0,63 0,91 

CompSeg002 0,88 0,88 
CompSeg003 0,84 0,84 
CompSeg004 0,82 0,82 
CompSeg005 0,77 0,77 
CompSeg006 0,65 0,65 
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Finalmente, para confirmar que os construtos não estão altamente correlacionados, 

rodamos uma matriz de correlação que mostrou correlação baixo entre as variáveis analisadas 

conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 – Matriz de Correlações 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Comp. Seg. (1) 1             

Clima Seg. (2) 0,36*** 1            

Mot. Seg. (3) 0,67*** 0,27*** 1           

Eng. Equipe (4) 0,29*** 0,35*** 0,26*** 1          

Conf. Líder (5) 0,28*** 0,46*** 0,19*** 0,36*** 1         

Percep. Jus. (6) 0,26*** 0,55*** 0,18*** 0,35*** 0,53*** 1        

Nacional. (7) 0,03 -0,14 0,23*** -0,09 -0,26*** -0,15* 1       

Escolar. (8) -0,1 -0,16** -0,1 -0,2*** -0,05 -0,11* -0,23*** 1      

Idade (9) 0,11 0,001 0,05 0,04 0,04 0,02 0,08 -0,06 1     

Sexo (10) 0,03 0,13* -0,03 0,04 0,05 0,03 -0,1 -0,15** 0,18*** 1    

Função (11) -0,04 0,04 -0,08 -0,04 -0,07 0,02 -0,23*** -0,03 -0,2*** 0,02 1   

Experiência (12) 0,12* 0,05 0,05 0,1 0,12* -0,02 -0,01 -0,15** 0,57*** 0,16** -0,04 1  

Empregado (13) 0,03 0,02 0,08 0,06 0,15** 0,11* -0,17*** 0,09 -0,08 -0,01 0,08 0,04 1 
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

 

 

7.3 Teste de Hipóteses 

 

Para testar se percepção de justiça tem impacto significante sobre o clima de segurança, 

realizamos uma regressão múltipla. Conforme reportado no modelo 2 da tabela 4, 

demonstramos o efeito direto significante (β = 0,58, p < 0,001). Isso indica que em uma empresa 

onde os empregados percebem que são tratados de forma justa, o clima de segurança é 

fortalecido, pois esses empregados tenderão a aceitar e seguir as políticas e práticas de 

segurança da empresa.  

Depois testamos o efeito da confiança do líder sobre o clima de segurança. Conforme 

reportado no modelo 3, mais uma vez verificamos efeito direto significante (β = 0,47, p <0,001). 

Isso indica que se os trabalhadores confiarem em seus líderes, tenderão a seguir as orientações 

que lhes passarem, o que inclui orientações sobre as políticas e procedimentos de segurança. 
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Essa influência que a confiança no líder exerce sobre seus liderados contribui para o 

fortalecimento do clima de segurança da empresa.  

Adicionalmente, testamos o efeito do engajamento da equipe sobre o clima de 

segurança. Conforme reportado no modelo 4, verificamos efeito direto significante (β = 0,42, p 

< 0,001). Esse resultado indica que equipes engajadas impactam positivamente no clima de 

segurança da empresa. Isso ocorre porque o grupo exerce influência sobre os indivíduos, o que 

leva a apresentarem comportamentos similares. Em equipes engajadas, que seguem os 

procedimentos de segurança, seus membros se influenciarão mutuamente para agirem de forma 

segura, o que fortalecerá o clima de segurança.  

Finalmente, no modelo 5 rodamos um modelo do efeito simultâneo da percepção de 

justiça (β = 0,42, p < 0,001), confiança no líder (β = 0,21, p < 0,001) e engajamento da equipe 

(β = 0,17, p < 0,01), mostrando que os três atuam como antecedentes do clima de segurança, o 

que nos leva a confirmar as hipóteses H1, H2 e H3. 

Para testar a hipótese H4, testamos o efeito do clima de segurança sobre a motivação de 

segurança. Conforme reportado no modelo 7, verificamos efeito direto significante (β = 0,18,  

p < 0,001).  

No modelo 9 percebemos o efeito direto significante da motivação de segurança sobre 

o comportamento de segurança (β = 0,78, p < 0,001). 

Para testar a hipótese H5, testamos o efeito do clima de segurança sobre o 

comportamento de segurança. Conforme reportado no modelo 10, verificamos efeito direto 

significante (β = 0,23, p < 0,001). 

Quando adicionamos a motivação de segurança à regressão, percebemos uma redução 

do efeito direto do clima de segurança sobre o comportamento de segurança, conforme modelo 

11 (β = 0,1, p < 0,001), o que nos leva a propor que motivação de segurança media a relação 

entre clima de segurança e comportamento de segurança, conforme proposto na hipótese H6. 
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Tabela 4: Resultados 

  VD: Clima de Segurança   
VD: Motivação de 

Segurança 
  VD: Comportamento de Segurança 

  
Modelo 

1 
Modelo 

2 
Modelo 

3 
Modelo 

4 
Modelo 

5 
  

Modelo 
6 

Modelo 
7 

  
Modelo 

8 
Modelo 

9 
Modelo 

10 
Modelo 

11 
Nacionalidade -0,3** -0,11 -0,05 -0,22* -0,02  0,23*** 0,28***  0,01 -0,16** 0,08 -0,12*  

(0,1) (0,09) (0,1) (0,1) (0,09)  (0,06) (0,06)  (0,07) (0,05) (0,06) (0,05) 

Escolaridade -0,15** -0,05 -0,11* -0,09* -0,04  -0,03 -0,01  -0,05 -0,02 -0,01 -0,01  
(0,05) (0,04) (0,04) (0,05) (0,04)  (0,03) (0,03)  (0,03) (0,02) (0,03) (0,02) 

Idade -0,03 -0,05 -0,01 -0,03 -0,04  0,02 0,02  0,03 0,02 0,04 0,02  
(0,06) |(0,05) (0,05) (0,06) (0,05)  (0,03) (0,03)  (0,04) (0,03) (0,04) (0,03) 

Sexo 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23  -0,03 -0,08  0,00 0,03 -0,06 -0,01  
(0,15) (0,13) (0,14) (0,15) (0,13)  (0,09) (0,08)  (0,10) (0,07) (0,09) (0,07) 

Função (0,03) (0,01) (0,12) (0,02) (0,09)  (0,04) (0,03)  (0,04) (0,01) (0,03) (0,01)  
(0,11) (0,10) (0,10) (0,11) (0,09)  (0,07) (0,06)  (0,07) (0,05) (0,07) (0,05) 

Experiência 0,04 0,08 -0,03 0,012 0,03  0,01 0,01  0,05 0,04 0,04 0,04  
(0,07) (0,06) (0,06) (0,07) (0,06)  (0,04) (0,04)  (0,05) (0,03) (0,04) (0,03) 

Empregado 0,03 -0,1 -0,06 -0,01 -0,12  0,12* 0,12*  0,05 -0,04 0,05 -0,04  
(0,09) (0,08) (0,09) (0,09) (0,08)  (0,05) (0,05)  (0,06) (0,05) (0,06) (0,04) 

Percep de Just  0,58***   0,42***         

 (0,05)   (0,06)         

Conf no Líd   0.47***  0,21***         

  (0,05)  (0,06)         

Engaj da Equi    0,42*** 0.17**         

   (0,07) (0,06)         

Clima de Seg        0,18***    0,23*** 0,10*** 
       (0,03)    (0,03) (0,03) 

Motiv de Seg           0,78***  0,72*** 
          (0,05)  (0,05) 

_cons 4,72*** 2,2*** 2,78*** 2,86*** 1,25**  4,44*** 3,62***  4,48*** 1,03*** 3,40*** 0,80** 
  (0,33) (0,35) (0,37) (0,44) (0,41)   (0,19) (0,22)   (0,21) (0,26) (0,25) (0,26) 

N 344 344 344 344 344  334 334  334 334 334 334 

R2 0,06 0,33 0,24 0,15 0,37  0,07 0,17  0,03 0,48 0,15 0,51 

F 3,26 20,21 13,39 7,64 19,78   3,71 8,02   1,27 37,87 7,35 36,8 
 
Nota1: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
Nota2: Desvio Padrão entre parênteses  

 

 Resultados de um modelo de equação estrutural indicam os efeitos indiretos do clima 

de segurança sobre o comportamento de segurança (β = 0,11, p < 0,001), assim como os efeitos 

significantes da motivação de segurança sobre o comportamento de segurança (β = 0,69, p < 

0,001). Também achamos o efeito direto do clima de segurança sobre o comportamento de 

segurança (β = 0,12, p < 0,001). Resultados da análise de Bootstrap também confirmaram a 

mediação, já que o intervalo de confiança (para 95%) está entre 0,05 e 0,16 excluindo o zero. 
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Desta forma, confirmamos a hipótese H6, que a motivação de segurança media a relação entre 

o clima de segurança e o comportamento de segurança. 

  

8. Discussão 

A questão da segurança no trabalho tem se tornado cada vez mais um assunto de grande 

relevância para as empresas, não somente pelos impactos financeiros que acidentes podem 

causar, mas principalmente pelos dados alarmantes de acidentes fatais que ocorrem diariamente 

(ILO, 2019). Conforme apontado por Reason (1990), os erros humanos continuam sendo a 

principal causa raiz dos acidentes de trabalho. Por isso a importância de verificar o impacto de 

certas percepções humanos em fatores relacionados à segurança no trabalho, como a percepção 

de justiça, a confiança na liderança e engajamento da equipe. Como mostram os resultados 

desse trabalho, esses três fatores impactam significativamente no clima de segurança de uma 

organização; o clima de segurança impacta diretamente no comportamento de segurança e essa 

relação é mediada pela motivação de segurança. Kozlowski e Klein (2000) e Reichers e 

Schneider (1990) indicam que o clima de segurança é formado pelas percepções compartilhadas 

dos empregados sobre quais comportamentos são avaliados positivamente pela empresa como 

sendo seguros. Por isso, não é suficiente que uma empresa tenha políticas, procedimento e 

práticas de segurança, se os empregados não percebem que são aplicadas de forma justa a todos, 

se a liderança não dá o devido exemplo e se as equipes não compactuam valores relacionados 

a segurança. 

A pesquisa oferece uma nova perspectiva sobre o impacto da percepção de justiça, 

confiança no líder e engajamento da equipe sobre o comportamento de segurança de 

profissionais marítimos e offshore do Brasil e Filipinas. Tais impactos não haviam sido 

pesquisados ainda no contexto de profissionais destas nacionalidades que trabalham em alto 

mar. 

Apesar de não ser o objetivo desse trabalho identificar se a nacionalidade influencia no 

comportamento de segurança, os resultados mostraram significativa variância entre brasileiros 

e filipinos. Em estudo sobre segurança a bordo de navios conteneiros, Chin-Shan Lu et al. 

(2012) analisaram o impacto de dimensões culturais sobre o comportamento de marítimos 

filipinos, chineses e taiwaneses. Das dimensões estudas pelos autores, duas são provenientes 

dos estudos de Hofstede (1980): distância de poder e aversão à incerteza. Segundo os autores, 
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quanto maior a distância de poder, maior a probabilidade de erros humanos ocorrerem, pois os 

marítimos de nacionalidades com alta distância de poder não reportam a seus superiores 

possíveis riscos identificados ou executam tarefas contrárias aos procedimentos de segurança 

por medo de retaliação de seus superiores hierárquicos. Em relação à aversão ao risco, os 

autores argumentam que quanto maior a aversão ao risco, menor a probabilidade de erros 

humanos acontecerem, pois os marítimos de nacionalidades com maior aversão à incerteza 

terão maior tendência a seguirem os procedimentos e políticas de segurança.  Os resultados 

indicaram relação significativa entre distância de poder e aversão à incerteza e erros humanos, 

no caso dos marítimos chineses e taiwaneses. No entanto, no caso dos marítimos filipinos, os 

resultados mostraram que essas dimensões impactam parcialmente a ocorrência de erros 

humanos. Em estudos futuros, o impacto dessas dimensões pode ser analisado levando em 

consideração a comparação entre marítimos filipinos e brasileiros. 

 Os resultados desse trabalho podem contribuir com os practitioners na elaboração de 

políticas e práticas de gestão de pessoas que impactarão positivamente na segurança dos 

profissionais marítimos e offshore. Essa pesquisa tem a possibilidade de orientar e fomentar 

futuros estudos e debates sobre o campo do comportamento organizacional, principalmente dos 

fatores que impactam no comportamento de segurança, não somente dos profissionais 

marítimos e offshore, mas de forma mais ampla a todo e qualquer profissional que esteja 

exposto a riscos e condições de trabalho semelhantes. Os resultados também podem contribuir 

para o desenvolvimento de novas práticas e políticas para a proteção da vida no mar e do meio 

ambiente marinho. 

 

9. Limitações e Pesquisas Futuras  

A pesquisa aqui apresentada é limitada ao contexto de profissionais brasileiros e 

filipinos que trabalham em alto mar. Como sugestões para próximas pesquisas, sugerimos 

replicar o modelo em outras nacionalidades e outros segmentos em que a segurança é pré-

requisito fundamental para as operações.  Outra limitação é que o trabalho é uma coleta de 

dados transversal, ou seja, variáveis independentes e dependentes foram coletadas ao mesmo 

tempo. Assim sugerimos a realização de um trabalho futuro longitudinal. Cita-se também, como 

limitação, o uso de survey, visto que tal metodologia é vulnerável a viés de método e 

desejabilidade social nas respostas, assim, sugerimos a realização de experimento de campo 

para reforçar nossos achados. 
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As percepções apontadas nesse trabalho, que impactam no clima de segurança e no 

comportamento de segurança, podem variar conforme a nacionalidade dos profissionais e as 

práticas de gestão de pessoas das empresas. Dado a importância das atividades em alto mar, 

não somente do comércio e transporte marítimo e da produção de óleo e gás, mas de novas 

tecnologias relacionadas ao mar, como a instalação de fazendas de energia eólica, recomenda-

se o aprofundamento dos fatores que impactam no comportamento de segurança dos 

profissionais que atuam nessas embarcações e instalações. 
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