Instituto Opus lança novo programa para avaliar tecnicamente o operador no
trabalho
A partir deste mês, o Instituto Opus oferece um novo programa, que permite avaliar o trabalho
realizado pelos operadores de equipamentos da linha amarela em seu ambiente de trabalho.
Denominado Avaliação Técnica de Operação, tem o objetivo de garantir uma operação segura
e com produtividade das máquinas e, ao mesmo tempo, contribuir tecnicamente para o
aperfeiçoamento desses profissionais.
“A produtividade a segurança são dois elementos primordiais na operação de um
equipamento de linha amarela. Um operador que tenha exímio conhecimento técnico e
prático do processo pode minimizar o risco de acidentes de trabalho, além de tirar o melhor
desempenho da máquina, diminuindo as quebras e os custos com manutenção e consertos”,
explica Wilson de Mello Jr., diretor do Instituto Opus, programa de treinamento, capacitação e
certificação da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração.
O novo produto tem como metodologia a observação dos instrutores do Instituto Opus aos
procedimentos utilizados pelos operadores de equipamentos de linha amarela, que será
complementada com uma entrevista com os operadores e seus gestores. Após essas duas
etapas, o instrutor elaborará um relatório completo, que incluirá descritivos e fotos das
avaliações e sugestões de ações necessárias para eliminar possíveis falhas observadas. A
quantidade máxima de operadores avaliados por dia é de cinco profissionais.
Entre os itens avaliados pelos instrutores do Instituto Opus estão o cumprimento das Normas
Regulamentadoras, exigidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os procedimentos padrão
antes do acionamento do equipamento, o conhecimento do operador referente aos símbolos
pictográficos do painel de instrumentos, e a aplicação e utilização correta da máquina, durante
a execução de seus serviços, visando maior produtividade e menos manutenção corretiva.
De acordo com Mello Jr., a Avaliação Técnica de Operação beneficiará tanto as empresas como
os profissionais. “As companhias conhecerão os pontos críticos na operação de seu parque de
equipamentos, possibilitando tomar ações de melhoria, prevenção, segurança e capacitação.
No caso dos operadores, o aperfeiçoamento técnico e prático os auxiliará no desempenho de
seu trabalho e de sua carreira profissional”, finaliza.
Mais informações: http://www.sobratema.org.br/Opus
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desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o conhecimento e informações ao mercado e,
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