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O ouvido do homem é o caminho para aprender.
Aristóteles

RESUMO

Conhecer os processos, assim como o preparo dos profissionais e o ambiente físico
de cada uma das edificações, é fundamental para que qualquer empresa tenha
uma gestão de risco de incêndios eficiente e uma gestão de pessoas produtivas e
engajadas.
Com as mudanças ocorrendo de maneira cada vez mais rápida, tornou-se
imprescindível as empresas investirem em novas metodologias. Com a mutação
ocorrendo em um ritmo cada vez mais acelerado, somente investir em inovação não
é o suficiente, é preciso algo a mais. E, este algo a mais é encontrado nas pessoas
que compõem as empresas e que farão a diferença frente ao uso de todas essas
tecnologias e inovações.
Diante disso, o capital humano apresenta-se como o diferencial entre o sucesso ou
fracasso de qualquer empresa. Porém, para que esse ativo imensurável possa de
fato contribuir com os objetivos organizacionais, as empresas precisam juntar forças
no sentido de desenvolvê-las, dando-lhes autonomia para contribuírem no processo
de inovação.
Entretanto o trabalho junto ao profissional de combate se faz primordial, tendo em
vista a alta complexidade dos processos e quantidade de pessoas envolvidas de
maneira indireta ou direta. Desta forma, o presente trabalho objetiva apresentar
estratégias de como a Gestão de Pessoas a trelada a gestão de combate incêndio
pode se tornar o diferencial competitivo, atraindo, desenvolvendo e retendo os
talentos e mantendo a segurança na edificação.
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1. INTRODUÇÃO

A Prevenção e Combate a Incêndios surgiu já na pré-história, quando o
homem começou a utilizar o fogo para as mais variadas atividades: aquecimento,
preparo de alimentos, têmpera de metais, etc. Durante sua evolução, constatou-se
que os seres humanos sempre tentaram dominar as forças da natureza. Porém, a
exemplo de tantas outras, o fogo, que tantos préstimos faz ao homem, quando fora
de controle possui uma capacidade imensa de destruição, através dos denominados
incêndios (sinistros). Seus efeitos são destruidores, na forma de perdas patrimoniais
e também humanas.
O projeto “De Braços Abertos” visa à integração entre as praticas de combate
a incêndios e praticas de qualidade e gestão de pessoas. O objetivo do programa é
alinhar a importância do bombeiro civil nas praticas da gestão de combate a
incêndio, não somente de maneira operacional, mas também utilizando ferramentas
da qualidade para melhor planejamento e execução das atividades.
O processo de planejamento do trabalho definiu claramente os objetivos da
organização, sua prioridade e quantificação quando possível. Foram criados critérios
de mensuração para a confirmação dos objetivos, e um plano para atingir cada um
destes baseando-se em metas previamente acordadas entre os profissionais durante
as reuniões semanais de Brainstorming.
Durante uma das fases do planejamento foi verificado a necessidade da
aplicação de um programa de valorização de pessoas e nivelamento da versatilidade
de cada colaborador, o que proporcionou melhorias no ambiente e consequente
produtividade.

2. OBJETIVO

2.1. Objetivo geral
O objetivo desse trabalho consiste em definir como a Gestão de Pessoas atrai
e

retém

talentos, observando as dificuldades enfrentadas pelos

conflitos

multigeracionais, objetivando tornar as pessoas o diferencial competitivo das
organizações atrelando com a prática de gestão estratégica os aspectos de
dimensionamento, equipamentos, treinamento e documentação de prevenção de
incêndios exigidos pela legislação bem como outras que também são recomendadas
tecnicamente, como instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo,
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Código de Obras.

2.2 Objetivos específicos


Revisão e alinhamento de nova didática para recrutamento de brigadistas;



Mapeamento e divisão de áreas para cada bombeiro civil;



Criação

de documentos específicos

para

inspeções e

vistorias de

emergência;


Modernização de ferramentas de combate e salvamento;



Nivelamento acadêmico entre os bombeiros;



Realização de visitas monitoradas para escolas e cursos de bombeiros;



Identificação e valorização de talentos dentro da equipe;



Adequação de escalas de folga e férias;

3. JUSTIFICATIVA

A gestão humana tem grande diferencial em relação ao oponente, tendo em
vista que as empresas são verdadeiros seres vivos em constante processo de
transformação.
De acordo com Chiavenato (2008, p. 96):
O trabalhador do conhecimento não será necessariamente aquele
que opera um computador ou algum equipamento sofisticado, mas aquele
que transforma os dados processados em benefício para o cliente ou para a
sociedade, sobretudo o trabalhador que conhece e sabe operar alguma
tecnologia.

As pessoas e organizações possuem um relacionamento recíproco, pois as
organizações dependem das pessoas para funcionarem e alcançarem o sucesso,
por outro lado, as pessoas passam boa parte de suas vidas dentro das
organizações, buscando crescerem na vida, com o intuito de alcançarem seus
objetivos pessoais e profissionais. Mas, com tanta informação e disponível a todos,
as organizações além de encantarem seus clientes precisam também encantar seus
colaboradores, diante desse cenário foi elaborado diversas ferramentas e programas
na integração dos bombeiros civis de todo o complexo.

3.1. PROPOSTA
3.1.1 MATRIZ DE VERSATILIDADE
Criada uma representação gráfica das qualificações do colaborador quanto às
atividades referentes ao processo em que ele atua. A sua finalidade foi permitir
visualização de forma rápida no intuito de identificar os funcionários treinados para
determinada tarefa e a necessidade de novos treinamentos. Uma das vantagens,
por exemplo, é permitir que uma determinada fragilidade da empresa em não ter
mais de um profissional qualificado para determinada tarefa possa ser rapidamente
identificada.
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FOTO 01 - Matriz de versatilidade antes da implantação do programa
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FOTO 02 - Matriz de após implantação do programa

3.1.2. MAPEAMENTO DE ÁREA
Visando maior visibilidade de todo processo foi desenvolvido o trabalho em
parcerias. Todo complexo hospitalar foi mapeado e fica sobre a responsabilidade de
um Técnico de Segurança do Trabalho e um Bombeiro Civil, ambos profissionais
desenvolvem soluções técnicas na mitigação e prevenção de ocorrências.
Cada profissional fica responsável por um prédio e dentro do seu planejamento
executa toda a gestão de risco do ambiente, essa divisão aumentou a eficácia nas
ações e fidelizou cada profissional com os responsáveis e equipes de cada área.

(FOTO 03) – Mapeamento de Área

3.1.3 QUADRO DE FERRAMENTAS
Padronização são a uniformização de produtos, serviços e atividades. Idealmente,
ela é conduzida através de padrões que representam a melhor forma de execução
de um trabalho, considerando a maneira mais segura, fácil, barata e confiável na
execução e planejamento na gestão de combate a incêndios.
Diante disse foi realizado uma analise de risco por todo complexo hospitalar a fim de
padronizar as ferramentas e seus respectivos riscos, estes materiais engloba os
padrões técnicos (especificações) do produto, bem como os procedimentos
operacionais para melhor utilização destes equipamentos.

Com isso, a padronização destas ferramentas contribui para a estabilização dos
processos, harmonizando a mão de obra com os demais elementos. O conjunto
máquina, método, mão de obra e material conectam-se formando um sistema de
produção poderoso, principalmente pela interação e tomada de decisão no qual foi
desenvolvida entre os colaboradores.

FOTO 04 – Ferramentas

(FOTO 05) Equipamentos

3.1.4 GESTÃO DE EXTINTORES
Os extintores devem ser mantidos com sua carga completa, em condições de
operação, em locais de fácil acesso e prontamente disponíveis numa ocorrência de
incêndio, conforme citado nas normas brasileiras.
A falha destes equipamentos para combater um incêndio pode gerar catástrofes
gigantescas. Neste cenário fazer o planejamento de manutenção dos extintores é
um desafio imenso. Diante disso foi elaborado um treinamento para os Bombeiros
Civis mostrando as facilidades e benefícios de um planejamento estratégico eficiente
para que cada profissional conheça os processos e implante de maneira mais eficaz
(FOTO 06) Equipamentos
no ambiente físico da edificação.
Foi utilizado o pensamento Nemawashi esta metodologia envolve em falar com as
pessoas, ouvir, recolher feedback e, por fim, chegar a um consenso entre todos os
intervenientes. As conversas dão a oportunidade de entender melhor o que já
sabemos e desenvolve-se o conceito que em uma solução de problemas ouvir é tão
importante quanto fala. Em uma dessas reuniões foi apresentado os indicadores de
monitoramento e um cronograma de manutenção onde é possível monitorar todos
os extintores e mangueiras de incêndio.

Indicadores de Extintores por prédio

Reserva técnica

Controle de Extintores
Data de
Vencimento

Teste
Hidrostático

72528

Manutenção

Manutenção

76134

Manutenção

Manutenção

81627

Manutenção

Manutenção

PQS

5234

Manutenção

Manutenção

AP

30522

Manutenção

Manutenção

06 Kg

CO2

80928

Manutenção

Manutenção

Porta Entrada

04 Kg

PQS

245887

Manutenção

Manutenção

8° Andar

Escada Fundos

10 Litros

AP

30414

Manutenção

Manutenção

8° Andar

Escada Fundos

06 Kg

CO2

50473

Manutenção

Manutenção

123

7° Andar

Porta Entrada

04 Kg

PQS

49502

Manutenção

Manutenção

123

7° Andar

Escada Fundos

10 Litros

AP

10288

Manutenção

Manutenção

123

7° Andar

Escada Fundos

06 Kg

CO2

32310

Manutenção

Manutenção
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6° Andar

Porta Entrada

04 Kg

PQS
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Manutenção
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6° Andar
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Manutenção
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06 Kg

CO2

23039

Manutenção

Manutenção
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Porta Entrada

06 Kg

CO2

83687

Manutenção

Manutenção
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5° Andar

Hall Elevador

06 Kg

CO2

56784

Manutenção

Manutenção

Prédio

Andar

Localizacao

Capacidade
Agente ExtintorNº do Cilindro

123

Cobertura

Cobertura

06 Kg

CO2
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10° Andar

Casa De Máquina

06 Kg

CO2
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10° Andar

Casa De Máquina

06 Kg

CO2
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9° Andar

Porta Entrada

04 Kg
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9° Andar

Escadas Fundos

10 Litros

123

9° Andar

Escadas Fundos

123

8° Andar

123
123

Planilha de monitoramento e controle

3.1.5 PRÁTICAS SOCIAS
Um dos aspectos mais importantes, senão o mais diretivo e o que mais orienta da
liderança compartilhada é o estabelecimento de missão, visão e valores. O Conjunto
formado pela missão visão e valores representa a identidade organizacional, diante
disso os bombeiros observaram a oportunidade de promover a responsabilidade
social, aprendizado e humanização. Foi desenvolvido um cronograma para receber
escolas, faculdades e ONG’s.

FOTO 07

FOTO 08

FOTO 09

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

3.1.6 BRIGADISTAS E DESENVOLVIMENTO
Qualquer empresa que possui 20 funcionários, ou mais, precisa ter uma brigada de
incêndio de acordo com a com a norma regulamentadora NR 23, instituída pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), — uma organização interna, composta
pelos próprios colaboradores e que é treinada para agir em situações de princípio de
incêndio.
A ideia é que essa equipe esteja apta a combater as chamas e a organizar a saída
segura de todas as pessoas do ambiente em perigo, além de ter condições para
proceder diante de outras eventualidades que envolvam a segurança do local de
trabalho.
Diante disto foi elaborado um plano de adequação da Brigada de Emergência onde
engloba os itens abaixo:
 Treinamentos de atualização de brigadista interno;
 Treinamento sobre didática de ensino aos bombeiros, para que eles lecionem
os temas aos colaboradores;
 A primeira turma de treinamento sempre será com os gerentes e lideranças
de toda a instituição;
 Cronograma mensal de treinamentos;

FOTO 13 - TREINAMENTO BRIGADISTAS

FOTO 14 - TREINAMENTO EQUIPE ASSISTENCIAL

FOTO 15 - TREINAMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA

3.1.7 GESTÃO
Para uma boa organização de todos os processos e sucesso de sua implantação, foi
realizado um Value Stream Mapping (Mapeamento do Fluxo de Valor) e consiste em
uma ferramenta capaz de mapear todos esses processos e mostrar, de maneira
eficiente, o fluxo de informações ou materiais é altamente relevante para que as
organizações aperfeiçoem sua tomada de decisões, reduzam os custos e aumentem
a produtividade.
Diante disto às ferramentas e manejos utilizados tem a mesma linha de pensamento,
onde a qualidade de vida e satisfação do colaborador é fundamental para o sucesso
na implantação e execução de atividades.
Outro fator relevante é que todos conheçam os papéis uns dos outros e a sua
participação no todo, pois isso auxilia no processo de organização do trabalho.
Dentro as ferramentas utilizadas no setor de Bombeiros foi:
CRUZ DOS BOMBEIROS: Ferramenta de monitoramento diário de ocorrências por
todo complexo hospitalar, fica fixada no mural de gestão a vista onde todos os
envolvidos no processo tenham conhecimento.

FOTO 16

HEIJUNKA (Gestão de Tempo): Em reuniões é nivelado o volume de atividade de
cada profissional, para que planejem e executem suas atividades em tempo hábil com
qualidade e sem acumulo de atividades para os profissionais.

FOTO 17

FICHA DE ATENDIMENTO: pode ser considerado um grande aliado para os processos
de comunicação e engajamento dos colaboradores. Todas as ocorrências atendidas
geram uma ficha, com este documento é possível criar uma rastreabilidade de todos os
achados como (Hora, Dia, Tipo, Local, Solicitante, Caracterização de Risco)

FOTO 18

3.1.8 DEPOIMENTO DA EQUIPE DE BOMBEIROS
Nome: José Carlos Alves Freires
Idade: 36
Sonho de Vida: Conquistar a casa própria e comprar uma moto.
Por que optou pela carreira de bombeiro?

“Gosto de trabalhar como Bombeiro,

minha vontade era ser militar, mas infelizmente descobri tarde minha vocação, gosto
dessa sensação do imprevisível de nenhum plantão ser igual, de atender a diversos
tipos de ocorrências e situações. Apesar da minha timidez também gosto de ensinar
as pessoas”.

Nome: Adilson Dias de Castro
Idade: 37 Anos
Sonho de Vida: Levar meus filhos na Disney
Por que optou pela carreira de bombeiro?

“Sempre tive vontade de ajudar as

pessoas de alguma forma, com passar do tempo fui entendendo que a profissão de
Bombeiro seria uma profissão no qual eu iria sempre estar ajudando as pessoas.”

Nome: Armando de Souza Ferreira
Idade: 24 Anos.
Sonho de Vida: Conquistar a Casa Própria.
Por que optou pela carreira de bombeiro? “Pelo incentivo do meu pai que era militar,
e pelo fato de poder fazer a diferença na vida de uma pessoa no momento que ela
mais precisa de ajuda. Como já fiz em diversas ocorrências nesses seis anos de
Profissão”.

Nome: Dionisio dos Santos Santana
Idade: 58 Anos .
Sonho de Vida: Conquistar a Casa Própria.
Por que optou pela carreira de bombeiro? “Admiro muito o trabalho, pois ultrapassa
limites, enfrenta desafios, é desafiador e faz bem para a vida. é uma satisfação
tamanha o trabalho em união com as equipes, passando os ensinamentos aos
colaboradores do hospital e trabalhando de maneira preventiva para o bem de
todos.”

4. CONCLUSÃO
Neste ambiente em constante mudança de pessoas e exigências legais, o papel da
gestão de pessoas é a criação e manutenção de uma estrutura que permita com que
a inovação e os processos sejam não só criados, mas comunicados, aceito, testado
e implementados. Devido à necessidade do homem de viver em grupo com outras
pessoas, as organizações assumem um papel extremamente importante por
possibilitar esta convivência em sociedade e proporcionar às pessoas o auxilio ao
alcance dos seus objetivos.
Contudo, verifica-se uma inversão na história em que as organizações não existem
em benefício do homem e sim os homens existem em favor das organizações. Com
isso, o homem desenvolveu a necessidade de encontrar suas verdadeiras

satisfações no ambiente profissional, sentindo-se não apenas uma peça que
compõe uma máquina. Nota-se, portanto, a relevância da motivação no contexto
organizacional, uma vez que o potencial do empregado de uma organização
depende principalmente da sua motivação. As pessoas insatisfeitas com o seu
trabalho não utilizam todo o seu potencial, o que não acontece com os indivíduos
que trabalham em função do seu aperfeiçoamento.
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