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SEGURANÇA EM  
PRIMEIRO LUGAR

O compromisso da CTG Brasil com a 
segurança de cada uma das pessoas 
que trabalha em suas usinas e 
escritórios é inegociável. Um amplo 
sistema de gestão de saúde e segurança 
ocupacional (SSO) abrange práticas 
para a prevenção de acidentes e o 
fortalecimento da cultura nesse tema, 
além da identificação de riscos e da 
investigação de acidentes, permitindo o 
contínuo aprimoramento das diretrizes 
e programas. Esse sistema é aplicável a 
todos os colaboradores e prestadores 
de serviço e inclui auditorias periódicas 
corporativas e da CTG Corporation. 

A base para esse sistema está na 
Política de Saúde e Segurança no 
Trabalho e nas Regras de Ouro, sete 
premissas para a atuação segura 
disseminadas a todas as operações. 
A formalização dos procedimentos de 
gestão, bem como a integração entre as 
equipes de segurança com os times de 
operação em cada unidade, assegura 
a implementação adequada desses 
direcionadores.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-1 | 403-8 | EU16

Principais iniciativas  
em saúde e segurança 
Clique em cada uma das práticas listadas a  
seguir para conhecer melhor como elas contribuem 
para um ambiente de trabalho mais seguro
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No âmbito da prevenção, o principal indicador de 
gestão é o Índice de Segurança Preventiva (ISP), criado 
em 2018 e implantado em todas as usinas no último 
ano. Periodicamente, as equipes inspecionam as 
áreas operacionais para verificar as condições de 
segurança, o uso de equipamentos de proteção e a 
adoção correta dos procedimentos. Essas avaliações 
geram uma nota, que mensalmente é consolidada 
em um ranking para comparação entre as usinas. Ao 
final do ano, uma premiação (melhor performance e 
melhor evolução) é realizada pelo CEO da companhia 
como maneira de reconhecimento pelo bom trabalho.

Ainda nessa esfera de atuação, uma evolução 
significativa no período foi a criação do programa 
de segurança comportamental Conte Comigo, que 
sistematiza a observação de comportamentos 
dos colaboradores e incentiva que os profissionais 
identifiquem e conversem com os colegas sobre atos 
inseguros. Cerca de 1.200 pessoas foram treinadas na 
metodologia, inclusive dos escritórios corporativos. 

Outra frente importante para disseminar uma cultura 
de segurança são os treinamentos. Esses cursos 
incluem aqueles previstos na legislação e, também, 
módulos específicos para os requisitos da CTG Brasil 
que superam as exigências legais aplicáveis às 
operações. A regularidade dos certificados nesses 
cursos é acompanhada internamente para os 
colaboradores e exigida das contratadas por meio da 
apresentação de documentações comprobatórias. O 
fornecimento de equipamentos de proteção individual 
e coletiva é gerenciado da mesma forma, com 
constante monitoramento das equipes mesmo nos 
casos em que a responsabilidade por disponibilizar 
essas proteções seja das contratadas.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-5 | EU16 | EU18

Em 2019

Avaliação  
de riscos

Foram conduzidas mais de 200 
inspeções de segurança, identificando 

cerca de 900 oportunidades de 
melhoria, com 98% dos planos de 

ação implementados

Qualificação  
contínua

Foram promovidas 
mais de 25 mil horas de 

capacitação no tema 
para colaboradores e 

terceiros
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No último ano, um destaque em treinamentos foi 
a formação de todos os colaboradores das usinas, 
inclusive administrativos, em percepção de risco, 
aprimorando a capacidade de cada profissional de 
identificar adequadamente as condições de trabalho 
antes de iniciar qualquer atividade. Essa iniciativa está 
alinhada ao programa 4Ps, adotado desde 2018, que 
estimula o trabalhador a parar por alguns minutos, 
pensar sobre os riscos diante dele, prevenir-se com 
as medidas necessárias e só então prosseguir com a 
atividade. O sistema de gestão prevê ainda o direito de 
recusa a todos os trabalhadores, que podem se negar 
a realizar determinada ação se avaliarem que não 
dispõem das condições adequadas.

O engajamento de colaboradores e terceiros para 
que eles mesmos comuniquem situações de risco ou 
sugiram melhorias é fundamental para o fortalecimento 
da cultura de segurança. Na rotina diária de trabalho, o 
programa Ops, Quase! disponibiliza um canal exclusivo 
para que os trabalhadores e terceiros comuniquem 
condições e comportamentos inseguros, reforçando o 
papel protagonista de cada um na promoção de um 
ambiente de trabalho adequado para todos.

De maneira estruturada, as Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes (CIPAs) são um fórum 
importante de discussão e planejamento. Formadas por 
colaboradores de diversas áreas de níveis hierárquicos 
em cada uma das unidades, as CIPAs são responsáveis 
por promover ações de conscientização e propor 
melhorias de gestão, com a participação direta de 
representantes e abrangendo 100% das operações.

Canais de diálogo

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2 | 403-4
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São elas que organizam, anualmente, 
a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT). Em 2019, 
essa iniciativa foi realizada de maneira 
integrada para todas as unidades e 
teve como tema principal o cuidado 
com as mãos, por meio de palestras e 
materiais sobre as precauções a serem 
tomadas no dia a dia das atividades. 
Durante essa programação especial, 
as usinas realizaram simultaneamente 
uma inspeção de segurança preventiva, 
com a participação dos membros das 
CIPAs e dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em  
Medicina do Trabalho (SESMTs), 
formados pelas equipes de saúde e 
segurança em cada localidade.

Corporativamente, a CTG Brasil conta 
com o Comitê Multidisciplinar de 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança 
(EHS – Environmental, Health and 
Safety), liderado pelo Vice-Presidente 
de Operações e do qual participam 
também os Diretores de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança, Operações e 
Manutenção, Administrativo, de 
Engenharia, de Recursos Humanos, 
Jurídico e de Comunicação. Esse  
comitê se reúne a cada dois meses  
para acompanhar a evolução dos 
indicadores e das ações da companhia 
nesses temas. Em caso de ocorrências 
críticas, seus integrantes podem ser 
convocados de forma extraordinária, 
garantindo a agilidade para a tomada 
de decisão colegiada.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-4

As CIPAs e o Comitê Multidisciplinar de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança são as principais instâncias 
colegiadas para a análise de iniciativas, práticas e 
indicadores em saúde e segurança do trabalho
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CUIDADOS  
COM A SAÚDE

Em 2019, a CTG Brasil padronizou para todas as 
suas unidades os exames periódicos obrigatórios 
de saúde. Anualmente, todos os colaboradores 
passam por essas avaliações e são orientados 
pelos médicos do trabalho sobre hábitos de vida 
saudáveis. Entre os principais benefícios oferecidos 
corporativamente nesse sentido, destacam-se os 
planos de assistência médica e odontológica, o 
Gympass, que permite a utilização de academias 
conveniadas, e o Apoio PASS (Programa de 
Assistência ao Empregado), que oferece assistência 
psicológica, social, financeira e jurídica a todos os 
colaboradores e seus dependentes.

Além de cumprir com essa rotina periódica de 
exames, prevista pela legislação brasileira, a 
companhia estruturou no último ano o Comitê 
de Saúde, que planejou o conjunto de ações 
em prol da saúde e qualidade de vida dos 
colaboradores. Exemplos dessas iniciativas foram 
a disponibilização de vacinas contra a gripe, 
anualmente, as campanhas de prevenção ao 
câncer de mama e próstata, com o Outubro Rosa  
e o Novembro Azul, e o Encontro de Gestantes,  
que preparou as futuras mães para a chegada  
do bebê com aulas teóricas e práticas. No  
escritório de São Paulo, foi realizado o primeiro 
screening de saúde, que identificou a condição 
de saúde dos colaboradores a fim de subsidiar 
programas de prevenção.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-3 | 403-6
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INDICADORES  
DE SEGURANÇA

As taxas de frequência e de gravidade de 
acidentes são monitoradas mensalmente nas 
unidades, tanto para os colaboradores quanto 
para os terceiros. Essa gestão abrangente 
para todos os trabalhadores é uma premissa 
da companhia, que valoriza a vida dos 
profissionais independentemente da condição 
como empregados diretos ou indiretos. Esses 
indicadores são gerenciados para cada unidade 
e separadamente para as atividades de 
modernização em Ilha Solteira e Jupiá.

Em 2019 não foi registrado nenhum incidente 
envolvendo colaboradores, porém houve seis 
acidentes envolvendo funcionários contratados de 
terceiros prestadores de serviços, sendo um deles, 
em dezembro, uma ocorrência fatal nas obras 
de modernização da Rio Paraná. Todo o auxílio 
necessário foi fornecido pela companhia, que, em 
conjunto com a empresa contratada, investigou as 
causas raiz do acidente e alterou o procedimento 
operacional que ocasionou a fatalidade em questão, 
para que esse tipo de situação não mais se repita. 

Indicadores de segurança do trabalho*
2019 2018 2017

Número de horas-homem trabalhadas

Número total de acidentes registráveis

Taxa de frequência de acidentes registráveis

Número de acidentes com afastamento

Taxa de frequência de acidentes com afastamento

Número de dias perdidos

Taxa de gravidade de acidentes

Número de acidentes que resultaram em óbito

Taxa de frequência dos acidentes que resultaram em óbito

Colaboradores

1.999.542

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Terceiros

2.374.552

6

2,51

1

0,42 

6.003

1.372,40 

1

0,42

*Taxas calculadas com o fator de 1 milhão de horas-homem trabalhadas.

Colaboradores

1.842.278

4

2,17

3

1,63

36

19,54

0

0,00

Terceiros

2.676.772

15

5,60

2

0,75

123

45,95

0

0,00

Colaboradores

1.713.735

6

3,50

3

1,75

23

13,42

0

0,00

Terceiros

1.633.263

13

7,96

4

2,45

53

32,45

0

0,00

O monitoramento 
das taxas de 
frequência e 

gravidade abrange 
colaboradores 
e terceiros das 

operações e das 
atividades de 

modernização

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-9
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Compromisso compartilhado

A seriedade com que a CTG Brasil gerencia aspectos de saúde e segurança é estendida 
aos parceiros que prestam serviços nas unidades. Para isso, a integração das equipes em 
campo no dia a dia e o diálogo entre as lideranças da companhia e das contratadas em 
reuniões periódicas são fundamentais. A companhia busca consolidar essa prática em 
suas atividades, superando as dificuldades, inclusive, de idioma entre brasileiros e chineses.

Em 2019, esse alinhamento de requisitos e premissas de trabalho evoluiu com a 
formatação do Plano de Segurança de Contratadas. Entre outras medidas previstas nesse 
plano, a CTG Brasil definiu um processo de pré-qualificação dos parceiros em segurança, 
para só então estarem aptos a serem contratados, e incluiu cláusulas específicas nos 
contratos, que preveem penalidades financeiras em caso de não cumprimento das 
exigências previstas em segurança do trabalho.

Relatório Anual de 
Sustentabilidade 2019
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