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SINOPSE

Este trabalho se insere numa abordagem do método de treinamento prático (“on-the-job training”) 
utilizado em indústrias nucleares para trabalhadores que manipulam radionuclídeos.  O treinamento 
requerido  deve,  conforme a  norma ISO 9000,  ser  orientado para  satisfazer  as  necessidades  da 
organização,  incluindo a minimização de erros na operação com radionuclídeos,  o que envolve 
vários aspectos (normativo, social, ambiental, segurança pessoal e de processo etc.).  Por isso, o 
processo de treinamento deve ter o comprometimento de todos e estar inserido numa seqüência 
lógica e documentada, onde sejam levantadas e analisadas tanto as necessidades individuais quanto 
as da empresa.  A clara identificação dos riscos radiológicos associados ao treinamento prático é 
fundamental para a segurança do treinando, devendo obrigatoriamente fazer parte do conteúdo do 
treinamento.  Entretanto, o maior desafio é um mecanismo que permita transformar o treinamento 
prático em aprendizado da prática.  O papel do treinamento na indústria nuclear moderna não deve 
se restringir a oferecer condições para que haja uma melhor capacitação ou desenvolvimento do 
empregado, mas, também, que seja uma força capaz de intervir na melhoria contínua da empresa e 
do processo produtivo.

INTRODUÇÃO

Este  trabalho  aborda  o  tópico  treinamento  de  uma  maneira  prática,  estabelecendo  uma 
metodologia que permita treinar fornecendo aprendizado real ao trabalhador, sem comprometer a 
qualidade  e  a  segurança de  processos.   O foco é  a  minimização dos  erros  na  manipulação de 
radionuclídeos, erros estes que poderiam gerar danos ao indivíduo, à sociedade, ao meio ambiente 
etc.   Mas caso haja  erros,  o processo de treinamento deve estar  muito bem documentado para 
permitir que sejam rastreáveis o suficiente para uma rápida mitigação do problema.  É de suma 
importância  a  participação de  todos  no processo,  quer  seja  de  forma ativa  como treinadores  e 
desenvolvedores ou na forma passiva como treinandos, pois todos são geradores de sugestões que 
comporão um processo de melhoria contínua da empresa.

IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO

W.E. Deming, considerado o maior consultor da Qualidade Total,  dizia que “Para obter 
Qualidade é preciso treinar, treinar e continuar treinando.” (1).

Mas atualmente não basta treinar.  O treinamento precisa atingir resultados.  É necessário, 
conforme a norma ISO 9000, “assegurar que o treinamento requerido seja orientado para satisfazer 
as necessidades da organização” (2).   O treinamento realizado atualmente pelas  empresas  bem 
sucedidas é considerado investimento e tem como objetivo o desenvolvimento das competências 
essenciais à atividade.  Mas, infelizmente, o treinamento em muitas empresas tem um custo elevado 
e pouco ou nenhum resultado.  Muitos programas de treinamento pouco acrescentam em termos de 
competências.   Desde  30/05/2001,  está  em vigor  no  Brasil  a  norma NBR ISO 10015:2001 — 

1 Engenheiro de Produção – Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – Técnico de Radioproteção.
2 Mestra, Engenheira de Produção – Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – Engenheira.
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Diretrizes  para  Treinamento.   Esta  norma  pode  ser  aplicada  sempre  que  uma  orientação  for 
necessária para interpretar referências a “educação” e “treinamento” nas normas das famílias NBR 
ISO 9000 e 14000 e em regulamentos de premiações, como é o caso do PNQP — Prêmio Nacional 
de Qualidade e Produtividade.  Uma das grandes novidades das “Diretrizes para Treinamento” é a 
orientação dada para que a empresa desenvolva as competências essenciais.  Textualmente a norma 
diz o seguinte:  É conveniente que a organização defina a competência necessária a cada atividade 
que afeta a qualidade dos produtos e serviços,  avalie a  competência do pessoal para realizar a 
atividade e elabore planos para eliminar quaisquer lacunas de competências que possam existir (3). 
Mas  a  maior  novidade  das  “Diretrizes  para  Treinamento”  é  a  orientação  dada  para  que  o 
treinamento seja  eficiente  e  eficaz.   Nas  normas antigas  — como,  por  exemplo,  na  NBR ISO 
9001:1994 era enfatizada a importância do treinamento, mas não era mandatório que o treinamento 
fosse eficaz.

Com a exigência de que o treinamento seja eficiente e eficaz, surge, com muita ênfase, a 
necessidade  de  os  profissionais  de  treinamento  se  capacitarem  para  avaliar  os  treinamentos 
desenvolvidos na empresa.  É, portanto, de suma importância conhecer os métodos, processos e 
recursos para avaliar.  Paul C. Green, em seu livro Desenvolvendo Competências Consistentes (4), 
destaca a importância dos seguintes tipos de avaliações:

• Avaliação de reação:  Documenta o valor percebido pelo treinando, logo após o 
término do treinamento. 

• Avaliação de aprendizagem:  Esta avaliação mede o conhecimento ou a habilidade 
adquirida pelo treinando, com relação ao que foi ensinado.  Os maiores exemplos são 
as chamadas provas escritas ou orais. 

• Avaliação  comportamental:  A  mudança  de  comportamento  de  uma  pessoa 
depende muito da sua maior ou menor resistência à mudança.  Observar uma pessoa 
durante um período relativamente longo é um dos critérios recomendados neste tipo 
de  avaliação.   Uma  avaliação  holística  (360  graus)  tem  sido  um  recurso  para 
identificar o comportamento dos profissionais. 

• Avaliação de resultados:  Essa  avaliação procura medir  a  redução de custos,  o 
aumento  da  produtividade  e  outras  melhorias  de  desempenho.   Essa  avaliação  é 
desafiante, pois é difícil demonstrar que o treinamento foi a única causa da melhoria 
dos resultados.  Um recurso importante deste tipo de avaliação é a utilização dos 
objetivos específicos dos treinamentos para montar questionários e ou roteiros para 
entrevistas de avaliação. 

MISSÃO DO TREINAMENTO

Não  há  possibilidade  de  uma  corporação  se  desenvolver   economicamente  e, 
conseqüentemente, elevar o nível social de seus colaboraodres, sem aumentar as suas habilidades, 
sejam elas intelectuais ou técnicas.  Logo, aumentar a capacitação e as habilidades das pessoas é 
função  primordial  do  treinamento.   Treinar  é  "o  ato  intencional  de  fornecer  os  meios  para 
proporcionar a aprendizagem" (5), é educar, ensinar, mudar o comportamento, fazer com que as 
pessoas adquiram novos conhecimentos, novas habilidades, ensiná-las a mudar de atitudes.  Treinar, 
no sentido mais profundo, é ensinar a pensar, criar e aprender a aprender.

A missão do treinamento pode ser descrita como uma atividade que visa fornecer novos 
conhecimentos,  reciclar  os  já  existentes,  desenvolver  comportamentos  necessários  para  o  bom 
andamento do trabalho e, atualmente, vem tendo a sua maior missão que é de conscientizar os 
trabalhadores da importância de autodesenvolver e de buscar o aperfeiçoamento contínuo (6).

Ao se treinar um trabalhador, este pode se sentir prestigiado perante sua empresa, pois desta 
forma  ela  demonstra  sua  preocupação  em  capacitar  bem  seus  profissionais,  dando-lhe  a 
oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Dentre  os  treinamentos  possíveis,  destacamos  aqui  o  treinamento  “on-the-job”,  também 
referenciado como  instrução direta.   Tendo lugar no próprio ambiente de trabalho, este tipo de 
aprendizagem ocorre quando alguém que conheça como desempenhar uma tarefa demonstra a outro 
como  realizá-la.   Ou  seja,  é  um  treinamento  um-para-um.   O  treinamento  “on-the-job”  foi 
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modernamente estruturado por John Dewey (1859-1952), filósofo e educador americano, e um dos 
precursores  do  movimento  filosófico  pragmático.   Durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  a 
necessidade de utilização de um treinamento rápido e eficiente levou ao desenvolvimento de um 
método  sistemático  de  treinamento  “on-the-job”  chamado  de  JIT  (“Job  Instruction  Training”) 
dentro do programa TWI (“Training Within Industry”), tendo sido aplicado largamente na indústria 
no mundo todo.

A  simplicidade  é  uma  das  características  básicas  do  treinamento  prático  (“on-the-job 
training”),  exigindo  apenas  a  presença  daquele  que  conhece  a  tarefa  e  as  ferramentas  para 
desempenhá-la.  Atualmente, tais ferramentas incluem o computador e os sistemas aplicativos de 
apoio às diversas atividades que serão desempenhadas pelo treinando.

Mas o grande desafio é um mecanismo que possibilite transformar o treinamento “on-the-
job” em aprendizado “on-the-job”, sem permitir ao treinando a exposição a riscos desnecessários, 
especificamente em atividades com radionuclídeos, com fontes abertas ou seladas..

QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS

A direção da organização deve estar ciente de que a qualidade de seus recursos humanos 
representa um pré-requisito básico a  uma operação segura e  confiável de instalações nucleares. 
Qualidade  de  recursos  humanos  significa  um  estado  sinérgico  das  competências  físicas, 
profissionais e psicológicas para executar as atividades laborais em instalações nucleares.

A competência profissional de trabalhadores pode ser definida como a combinação da sua 
educação básica, do conhecimento profissional acumulado, da sua capacidade e habilidades, de seus 
hábitos, da sua experiência, e as atitudes necessárias para o bom desempenho da atividade laboral.

A  empresa  tem a  responsabilidade  de  identificar  quando  o  trabalhador  tem a  completa 
competência para execução de suas atividades laborais em instalações nucleares.  Deve ser mantido 
atualizado de modo contínuo para cada trabalhador um arquivo pessoal com suas competências, que 
servirá de consulta para o planejamento do treinamento.  Todos os postos de trabalho devem ter a 
correta identificação do binário formado por: atividade / competência relativa do trabalhador.

INDÚSTRIAS NUCLEARES

Existe  um  grande  mito  em  torno  de  qualquer  atividade  envolvendo  radionuclídeos:   a 
população de um modo geral,  apoiada por uma mídia sensacionalista, acredita que este tipo de 
instalação apresenta riscos inimagináveis e incontroláveis.  Sabendo que a diminuição do risco de 
ocorrência  de  um  acidente   está  mais   associada  aos  fatores  de  segurança  do  que  ao  perigo 
propriamente dito, as empresas que trabalham com radionuclídeos se vêem obrigadas a investir 
pesadamente em fatores de segurança complexos:  a redundância de componentes de segurança, 
controle de qualidade bem implementado, manutenção preventiva de equipamentos e sistemas são 
fatores que contribuem para a diminuição da probabilidade de falhas.

Porém, existe ainda o fator humano, comprovado como o maior causador de acidentes em 
indústrias nucleares e também em outras de operação complexa.  Muitas vezes, o trabalhador não 
obtém a capacitação necessária para a eficiente execução das tarefas a ele atribuídas.  Ou seja, por 
mais que uma empresa invista em equipamentos, componentes e sistemas de intertravamentos de 
segurança, é de suma importância a implantação de um programa de treinamento eficiente, que 
capacite o trabalhador a agir corretamente e de forma segura mesmo em situações de emergência, 
quando a pressão induz a maior probabilidade de erros.

Além  do  fator  social,  outros  fatores  menos  estudados  revelam  a  importância  de  um 
treinamento eficiente de trabalhadores de indústrias nucleares.  Os efeitos biológicos que podem ser 
causados pelo manuseio inadequado de um radionuclídeos  na maioria dos casos é imperceptível 
num  primeiro  momento.   Esta  característica,  em  particular,  leva  o  trabalhador  a  acreditar  na 
inexistência  de  risco  e,  conseqüentemente,  simplificar  procedimentos,  excluindo  ações  de 
segurança.  A conseqüência desses vícios é, em grande parte dos casos, revelada muito mais tarde, 
quando verificações periódicas de contaminação interna por análises de excreta ou verificação de 
taxas de exposição por leitura de TLD indicam a negligência inconsciente do trabalhador.  Para 
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evitar essa conduta negligente, é necessário que o trabalhador tenha um treinamento inicial bem 
fixado, uma avaliação prática constante e treinamentos de reciclagem periódicos.
PROGRAMAS DE TREINAMENTO

O programa de treinamento básico deve ser específico para cada categoria de trabalhadores, 
levando-se em conta o tipo e o estágio do treinamento.  Este programa deve conter:

• os objetivos;
• o conteúdo;
• a duração;
• os métodos de treinamento;  e
• os procedimentos de verificação da aprendizagem.

A elaboração de um programa de treinamento sempre será  realizada com base em uma 
perfeita identificação e interpretação das necessidades reais de treinamento.  Para definirmos com 
exatidão o que faremos no treinamento, será fundamental identificarmos os seguintes pontos:

• Cargo-alvo:  a correta identificação e análise da população que será atingida pelo programa 
garantirá um percentual do sucesso do treinamento, no caso em que pessoas de diferentes 
níveis estejam sendo treinadas, garantir que a linguagem do curso atinja a todos;

• Objetivos:  é o que se pretende alcançar com um programa de treinamento;
• Definição dos temas:  ao se estabelecer os objetivos a serem alcançados, deve-se definir 

quais  temas  serão  abordados e  quais  assuntos  serão  levantados  dentro  deste  tema,  para 
melhor atingir os resultados.

• Metodologia:  é a forma utilizada para o desenvolvimento do programa de treinamento. 
Levando  em  consideração  as  necessidades  do  treinamento,  será  possível  escolher  a 
metodologia a ser utilizada.  Os métodos que mais se aplicam à necessidade da indústria 
nuclear:

• Sala de aula:  esta é a metodologia mais utilizada.  É uma das mais ricas e 
eficientes, exigindo a presença constante de um instrutor.  O sucesso depende, 
além das  necessidades  desta  reunião,  da  preparação  e  das  qualificações  do 
instrutor. 

• No local  de  trabalho:  é  utilizado quando  o  treinamento  é  aplicado a  um 
público-alvo onde haja a necessidade de utilização de instrumentos e máquinas 
existentes somente no local de trabalho. 

• Processos e técnicas:  “Vários fatores do treinamento podem influir na escolha da técnica, 
tais como:  nível do treinando, forma do treinamento, tipo de necessidades, duração dos 
cursos,  recursos  humanos  e  materiais,  condições  físicas  e  ambientais”  (7).   Para  que  a 
técnica utilizada seja de grande proveito, deverá ser criativamente adaptada para a realidade 
local.  Vejamos agora quais são as técnicas mais utilizadas:

m Estudos de caso:  os participantes são levados a participar dando suas 
opiniões sobre como solucionar um problema exposto em um caso, que 
possui características quase reais. 

m Dinâmica de grupo:  é uma atividade que conduz ao grupo a um debate 
sobre  o  tema  central  da  dinâmica,  bem  como  leva  ao  grupo  a  um 
processo de mudança. 

Plano de Aula

O plano de aula é um instrumento que irá auxiliar o treinador na realização do treinamento e 
padronizará as informações passadas por diferentes instrutores.  No plano devem constar as seguintes 
informações:  tema central do treinamento, assuntos a serem abordados, horários, técnicas e recursos 
didáticos.  Na verdade, deve ser um descritivo passo-a-passo da aula ministrada.
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Tempo e Custo

Dois fatores devem ser considerados antes do término da elaboração de um programa de 
treinamento:

O tempo deve ser determinado a partir  das necessidades e características do cargo e  do 
público-alvo, assim como a importância do tema a ser abordado.  O mau planejamento do tempo 
pode causar a perda de informações essenciais no término do programa.

O custo deve ser levado em consideração, e este deve ser confrontado com os benefícios que 
o treinamento irá proporcionar não somente ao trabalhador, como também à empresa.  Pode-se citar 
os seguintes custos:  custo ativo e passivo com a segurança, custo ambiental, custo de re-processo, 
entre outros. 

RISCOS ASSOCIADOS

Os riscos  associados  à  manipulação  de  radionuclídeos  numa  unidade  de  reconversão  e 
pastilhas do ciclo do combustível nuclear são basicamente o risco de exposição e o risco de inalação 
ou ingestão de radionuclídeos nas suas diversas formas químicas.

O risco de exposição está diretamente relacionado ao tempo de permanência do trabalhador 
num determinado local e a taxa de dose neste local.  Mitiga-se esse problema com a limitação do 
tempo de permanência do trabalhador na execução da atividade, com revezamento se necessário. 
No caso da necessidade de treinar um novo trabalhador para a função, deve-se buscar a preservação 
de sua integridade, não permitindo que sua exposição signifique uma dose superior ao nível de 
investigação definido pelo  plano de  proteção  radiológica  da  unidade  industrial.   Pode-se  ainda 
utilizar recursos extras como, por exemplo, blindagem adicional.

O risco de inalação e ou ingestão está relacionado à formação de aerossóis no local de 
trabalho.  Esse problema merece uma atenção especial quando está ocorrendo o treinamento de um 
novo trabalhador na manipulação direta com radionuclídeos.  Além da necessidade de se ter um 
sistema de exaustão eficiente no local, deve-se utilizar o E.P.I. adequado e obter a garantia que o 
treinando recebeu as informações relativas aos riscos e ao correto uso do E.P.I., não somente em 
situações de rotina, mas principalmente no caso de eventos não usuais.

A identificação dos riscos radiológicos em cada etapa onde haja intervenção humana deve 
estar  disponível  no  local,  sinalizado  por  meio  de  placas  com  símbolos  que  facilitem  sua 
compreensão e que levem o trabalhador a ser constantemente lembrado da importância e da correta 
forma de utilização dos E.P.I.’s naquele local (por exemplo, uma placa de risco de formação de 
aerossóis e uma foto de uma trabalhador utilizando a atividade com o E.P.I correto).  Os recursos 
visuais devem ser fartamente utilizados na área de trabalho, pois são de rápida e fácil compreensão.

A correta identificação dos riscos radiológicos associados, bem como os meios de mitigação 
para realizar um treinamento seguro, são obrigações da radioproteção em parceria com os setores 
responsáveis, sempre norteados pelas normas dos órgãos regulamentadores e os princípios básicos 
da radioproteção.

QUALIFICAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

A  qualificação/desenvolvimento  da  equipe  deve  ser  organizado  baseado  em  um  plano 
individual de treinamento profissional desenvolvido pelo setor de treinamento, em parceria com as 
áreas clientes do treinamento, contendo:

• Relatório das necessidades de treinamento;  e
• Resultado da avaliação do trabalhador.

O foco dado no treinamento deve abranger:

• As diretrizes corporativas para o desenvolvimento de seus recursos humanos;  e
• As diretrizes pessoais do trabalhador, tanto na carreira quanto na sua capacidade de adaptação 
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a novas condições de vida.

TREINAMENTO PRÁTICO (“ON-THE-JOB TRAINING”)

Dentre  os  tipos treinamentos  que podem ser  realizados  na indústria  nuclear,  aquele  que 
oferece o maior desafio é o prático (“on-the-job”), pois todo o seu processo, desde o planejamento 
até a certificação de que o trabalhador está apto a executar tarefas sozinho, deve ser concebido 
levando-se  em  consideração,  não  somente  a  eficácia  do  treinamento  mas,  acima  de  tudo,  a 
segurança  do  trabalhador,  além  de  atender  os  requisitos  de  qualidade,  cultura  de  segurança  e 
normativos.

Um treinamento deficiente irá gerar uma operação deficiente e uma série de problemas em 
outras frentes de trabalho.  Pode-se assumir que o melhor programa de treinamento será aquele que 
utilizar os mais experientes e motivados trabalhadores como instrutores e exemplo na execução de 
tarefas.

Cada indivíduo da indústria é um membro nato do sistema de treinamento, bastando para 
isso que o instrutor em potencial tenha um nível de motivação e atitudes positivas necessárias para 
passar as informações aos trabalhadores que estão recebendo o treinamento formal.

Como visto anteriormente, para que o treinamento obtenha sucesso, deve ser bem planejado 
e seguir uma seqüência lógica, onde as tarefas de menor complexidade sejam explanadas primeiro, 
depois as de complexidade superior e assim por diante.  A forma de aplicação do treinamento deve 
ser dividida em passos a serem seguidos.  É de suma importância que cada etapa seja documentada 
através  de  avaliação  e  o  trabalhador  somente  passe  ao  passo  seguinte  quando  obtiver  o 
aproveitamento mínimo exigido para a tarefa.

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR (PRIMEIRO TREINAMENTO)

Neste  momento,  o  objetivo  é  o  desenvolvimento  de  habilidades  no  indivíduo  e  sua 
adequação à realidade da indústria nuclear.  Todos os passos a seguir devem ser detalhados em um 
documento elaborado pelo setor de treinamento e pela área responsável pelo trabalhador, a partir de 
agora denominado matriz de treinamento:

PASSO 01:

Todo treinamento deve ser  iniciado com um processo de revisão dos conceitos teóricos 
básicos  que  envolvem  a  atividade,  os  riscos  radiológicos  associados  à  manipulação  com 
radionuclídeos, bem como a retirada das dúvidas que forem surgindo por uma pessoa habilitada.

PASSO 02:

Continua sendo uma explanação teórica, mas agora voltada para a operação em foco, sendo 
importante não somente a passagem da informação aos trabalhadores, mas a verificação de que 
realmente houve aprendizado.  Nessa etapa, já devem ser utilizadas as instruções operacionais da 
atividade-foco,  enfatizando  todo  o  processo  de  padronização  da  atividade  e  a  localização  do 
documento para consultas futuras.  Esse passo deve sempre utilizar recursos audiovisuais ricos em 
fotos, mapas e esquemas da unidade industrial para facilitar a introdução do trabalhador nos passos 
seguintes.  Sempre que possível, as fotos deverão ser de trabalhadores experientes executando as 
atividades da maneira correta descrita nas instruções.

PASSO 03:

Agora, o trabalhador já deve ir para a área produtiva para visualizar aquilo que foi falado e 
mostrado em sala.  É importante que o instrutor seja o mesmo ou tão bem preparado quanto o que 
passou as informações teóricas, para não haver o risco de se perder a motivação do treinando.  A 
demonstração dos aspectos práticos do treinamento deve seguir uma seqüência lógica, das tarefas 
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menos para  as  mais  complexas,  sempre  tendo certeza que  os  trabalhadores  estão recebendo as 
informações  necessárias  através  do  preenchimento  de  uma  folha  de  verificação  onde  consta  a 
seqüência dos tópicos abordados e os pontos a serem enfatizados.

PASSO 04:

Este é o passo de maior desafio para o treinamento do trabalhador.  É onde ele irá praticar a 
teoria vista e ouvida.   Para chegar neste ponto, o trabalhador deve ter passado necessariamente 
pelos  três  passos  anteriores,  além  treinamentos  na  área  de  segurança  industrial  (aspectos 
patrimoniais,  incêndio,  emergência,  proteção  à  informação  etc.).   O  treinamento  prático  do 
trabalhador dever ser realizado sempre em escala piloto utilizando substâncias inertes e atóxicas. 
Entretanto, algumas vezes as condições de processo ou as instalações não possibilitam isto.   Deve-
se então seguir  os passos abaixo para garantir  a minimização dos riscos, tanto para a indústria 
quanto para o trabalhador:

1. Treinar um trabalhador por vez.
2. Garantir  que  o  treinador  tenha  total  preparo  para  a  tarefa  e  saiba  transmitir  o  seu 

conhecimento.
3. Caso o trabalhador não se sinta seguro para a  realização da tarefa,  mesmo tendo sido 

aprovado  nos  passos  anteriores,  poderá  refazê-los.   O  importante  é  que  o  treinando 
somente prossiga para a próxima etapa quando estiver seguro.

4. O treinador deve estar munido de uma lista de verificação contendo as instruções passo-a-
passo  para  execução  da  tarefa.   Nessa  lista  serão  marcadas  as  etapas  e,  ao  final  do 
treinamento, treinador e treinando irão assiná-la.  Este documento ficará arquivado para 
investigações futuras.

5. Quando não for  permitido realizar  a  tarefa  com materiais  inertes ou atóxicos,  o  E.P.I. 
(equipamento de proteção individual) utilizado deverá ser um nível de segurança acima do 
rotineiramente  utilizado  para  a  tarefa.   Assim,  tenta-se  minimizar  a  exposição  do 
trabalhador aos riscos associados à manipulação com radionuclídeos.

6. Num primeiro  momento,  o  treinador  irá  realizar  a  tarefa  e,  em seguida,  solicitará  ao 
treinando que a faça.   Nesse momento,  o treinador somente interferirá na execução da 
tarefa pelo treinando se houver um risco iminente para o indivíduo ou para a segurança de 
processo.

7. Uma  terceira  pessoa  irá  acompanhar  a  execução  da  tarefa  tirando  fotografias,  caso  a 
proteção à informação assim o permita para aquela etapa.

8. Após a tarefa ser executada, ambos preenchem a ficha de verificação do treinamento e a 
ficha  de  verificação  de  processo  (caso  a  etapa  treinada  assim  o  exija).  Em  seguida, 
treinando e treinador irão para a sala de treinamento ou local definido para isto, onde o 
treinando irá reler o procedimento-padrão de operação para verificar se todas as etapas 
foram seguidas.  Em caso de dúvida, o treinador poderá saná-las.  Nesse momento, também 
deverão ser vistas as fotos tiradas da execução da atividade e feitos comentários pertinentes 
a aspectos de segurança e processo.

9. O  treinador  deverá  encaminhar  a  documentação  do  treinando  para  o  setor  ou  pessoa 
responsável pela etapa seguinte de treinamento.

DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE (RECICLAGEM)

Neste momento, o objetivo é o desenvolvimento da equipe, onde cada um irá colaborar com 
suas habilidades e competências para um processo de melhoria contínua da indústria nuclear:

PASSO 01:

Deve ser realizado um processo de revisão teórica dos conceitos que serão abordados, bem 
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como a retirada das dúvidas que foram surgindo por uma pessoa habilitada, ou por trabalhadores 
mais experientes na área, presentes no próprio grupo.

PASSO 02:

Há uma explanação teórica, mas agora voltada para a operação-foco.  Deve ser enfatizada a 
importância da padronização da atividade e da localização do documento para consultas.  Este passo 
deve sempre utilizar recursos audiovisuais ricos em fotos, mapas e esquemas da unidade industrial. 
Deve-se nessa etapa utilizar fotos de flagrantes tiradas por auditores de atividades executadas com 
vícios  ou  de  forma  errada  (quanto  ao  processo  ou  segurança).   Todos  deverão  ser  levados  a 
identificar   o(s)  erro(s)  da  atividade.   É  de  suma  importância  preservar  a  identidade  dos 
trabalhadores nas imagens.

PASSO 03:

Este  passo  deve  ser  realizado pelo  grupo em reciclagem de  forma conjunta,  quando os 
próprios  participantes  apontarão  as  atividades  executadas  de  forma  incorreta  pelo  indivíduo, 
seguindo os itens a seguir.   Isso é de suma importância porque cada indivíduo do grupo é um 
treinador futuro em potencial:

1. Cada trabalhador deve estar munido de uma lista de verificação com as instruções passo-a-
passo para a execução da tarefa, na qual irá marcar as etapas e, ao final do treinamento, 
assinará juntamente com o treinador.  Este documento ficará arquivado para investigações 
futuras.

2. Uma pessoa alheia ao grupo de treinandos irá acompanhar a execução da tarefa tirando 
fotografias, caso a proteção à informação assim o permita para aquela etapa.

3. Após a tarefa ser executada, todos os membros do grupo preencherão a ficha de verificação 
do treinamento e a ficha de verificação de processo (caso a etapa treinada assim o exija). 
Em seguida, o grupo irá para a sala de treinamento ou local definido para isto, onde o 
treinador irá, juntamente com os treinandos, avaliar a ação de cada um e identificar os 
vícios e erros.  Deve também ser realizado uma tempestade de idéias (“brain storming”), 
visando  sugerir  melhorias  para  a  etapa  que  comporão  uma  ata  de  fechamento  do 
treinamento do grupo e será enviada ao setor responsável pela avaliação e retorno (“feed-
back”) ao grupo.

4. O treinador deverá encaminhar  a documentação dos treinandos para o  setor ou pessoa 
responsável pela etapa seguinte da reciclagem.

CONTROLE DE QUALIDADE DO TREINAMENTO

Para que haja um treinamento com qualidade, deve haver o comprometimento de toda a 
empresa, mas é de suma importância que a alta administração realize auditorias ou delegue esta 
atividade  a  outros  níveis.   Cada  nível  é  responsável  pelo  aprendizado  do  nível  sob  sua 
responsabilidade.  Este controle da qualidade do treinamento pode ser realizado através de:

• Um  rígido  controle  de  documentos,  envolvendo  aspectos  corporativos  de  garantia  da 
qualidade.

• Estatísticas  sobre  os  erros  que  ocorrem em setores  distintos  e  como  foram treinados  os 
trabalhadores (método, treinador, documentos, motivação etc.).

• Uma auditoria do treinamento, por um nível acima do treinador. 
Por exemplo:
A → B → C → D   (fluxo hierárquico do treinamento)
A treina B, B treina C e assim por diante, mas a auditoria ocorre com A auditando C ou D, 
B auditando D ou E, pulando-se um nível ou mais, permitindo que o treinador A saiba se 
as informações passadas por ele a B foram retransmitidas a C.  Esta auditoria pode ocorrer 
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em qualquer etapa do processo de treinamento.  Caso não esteja dentro do esperado, o 
auditor deverá retreinar o treinador sob sua responsabilidade.

Os aspectos acima, juntamente com as sugestões de melhoria dos trabalhadores, devem ser a 
base do processo de melhoria contínua adotado pela indústria.

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LABORAIS

A corporação é a responsável por autorizar o trabalhador a executar suas atividades.  Essa 
autorização pode ser emitida por meio físico ou eletrônico, e deve contemplar as habilidades do 
trabalhador e o treinamento recebido, bem como evidenciar a aptidão deste para a execução da 
tarefa.   Além do  critério  treinamento,  podem ser  abordados  na  autorização  para  de  atividades 
laboratoriais questões a cerca da aptidão médica e/ou aptidão mental do treinando.
 Este documento deve ser específico para cada trabalhador e ser uma matriz de fácil consulta 
do supervisor no momento da delegação de funções.

CONCLUSÃO

O aumento da competitividade, aliado ao contínuo e assustador avanço da tecnologia, faz 
com que as empresas passem a se preocupar com o freqüente aperfeiçoamento de seus funcionários. 
Sendo assim, as empresas deverão se tornar verdadeiros “educandários”,  onde o gerente seja o 
educador, e os seus funcionários serão os educandos.  Deve ser trazido à tona o verdadeiro sentido 
da educação, que é de desenvolver a capacidade física, intelectual, e moral do ser humano, levando 
este  a  se  integrar  e  interagir  com o  meio  que  o  cerca,  podendo  refletir  criticamente  sobre  as 
mudanças ocorridas a sua volta e dessa reflexão tomar uma decisão e rumo a seguir.  Logicamente, 
esta postura não será alcançada de uma hora para outra.  Cabe aos profissionais de treinamento, 
verdadeiros agentes de mudança, fazer desse princípio uma realidade imprescindível para o sucesso 
da empresa.

Convém relembrar que o treinamento é um processo contínuo de aprendizagem, elaborado e 
planejado em sinergismo total entre a alta gerência e os setores responsáveis.

Um programa de treinamento envolve algumas etapas que devem ser seguidas para garantir 
o  sucesso  do  treinamento.   São  elas:  identificação  do  cliente,  levantamento  de  necessidades, 
diagnósticos,  elaboração  ou  planejamento,  execução  e  avaliação  do  resultados  obtidos  com  o 
treinamento.  Elas não funcionam isoladamente, mas sim, em conjunto umas com as outras.  Uma 
falha em qualquer uma das etapas pode pôr a perder todo programa.  Assim, cada parte tem de ser 
encarada como sendo de vital importância para o sucesso do treinamento e para o pleno alcance dos 
objetivos estabelecidos. 

O  responsável  pelo  programa  deve  empenhar-se  ao  máximo  para  fazer  com  que  o 
treinamento  se  torne  um investimento  real  feito  pela  empresa  e  que  após  o  seu  término traga 
benefícios tanto para a organização quanto para seus funcionários. 

O papel do treinamento na indústria nuclear moderna não se restringe no oferecimento de 
condições para que o empregado se capacite melhor ou se desenvolva, mas também, para que ele 
seja uma força capaz de intervir na organização e no processo produtivo.  Somente entendendo o 
treinamento desta forma, poder-se-á dar à empresa o que ela espera — uma força capaz de ajudá-la 
na árdua tarefa de maximizar resultados, minimizando os custos e otimizando os recursos humanos 
disponíveis, tornando-os mais eficientes e mais eficazes.  Isso com um compromisso de respeito à 
comunidade, ao meio ambiente e à segurança individual e coletiva.
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