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Este trabalho tem o objetivo de apresentar
a seguranca do trabalho como uma
ferramenta para a melhoria da qualidade e
saude do trabalho. Para isto, buscou-se
fundamentacao nas bibliografias atuais de
forma a embasar uma proposta de gestao
que tem por base os conceitos de Gestao
Integrada de Seguranca e Qualidade do
Processo. Alem disso, utilizou-se por base
uma comparacao analitica entre as
principais
ferramentas
ou
tecnicas
utilizadas nos dois ambitos. Na criacao da
proposta o modelo unificado de gestao foi
dividido em tres linhas de atuacao, de
forma a tornar possivel seu sucesso na
pratica.
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