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RESUMO 
 
Mesmo apresentando certa redução nos últimos anos, o número de acidentes de 
trabalho no Brasil, tanto típicos quanto fatais, ainda é um dos maiores do mundo. Os 
dados apresentados pela Secretaria de Previdência preocupam bastante. No Paraná 
os dados divulgados não são diferentes e destaca-se negativamente o setor de 
saneamento. Várias são as possíveis causas destes infortúnios, as quais passam 
por fatores técnicos e comportamentais. Tomando como base os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente o ODS 8 – Trabalho Decente, 
esta pesquisa aborda o comportamento humano como fator decisivo para o alcance 
de resultados bons ou ruins de acidentalidade. Desta forma, devido ao nível de 
percepção de riscos dos funcionários, pode-se ter mais ou menos danos à saúde e a 
integridade física. Através de entrevistas com funcionários de uma empresa de 
saneamento ambiental, procurou-se entender a influência dos fatores humanos e 
organizacionais na percepção de riscos ocupacionais e de acidentes destes 
trabalhadores. Utilizando de exíguas referências teóricas aplicadas à realidade 
brasileira, buscou-se avaliar como uma série de fatores humanos (idade, sexo, 
escolaridade, entre outros) e organizacionais (atendimento às normas de segurança 
do trabalho e implementação de boas práticas de segurança) influenciam na 
percepção das pessoas que estão diretamente expostas aos riscos ocupacionais de 
suas funções. Reconhecendo o nível de percepção dos funcionários, foi possível 
entender quais caminhos são mais eficientes para que a organização estudada e 
outras similares possam perseguir a excelência em prevenção e requalificar a 
condição do setor em que atuam. Para tanto, uma metodologia própria foi 
desenvolvida, no sentido de situacionalmente buscar subsídios para entender as 
relações entre os fatores de estudo e reforçar que as pessoas é que efetivamente 
precisam ser tuteladas, e não somente instalações, máquinas e equipamentos de 
produção. Como resultados finais, encontrou-se que, para a amostra estuda, a 
percepção de riscos na dimensão técnica é “baixa”, na dimensão comportamental é 
“alta” e na dimensão organizacional é “média”. Também foi verificado que o nível de 
atendimento legal é “baixo” e o nível de implementação de boas práticas de 
segurança é “médio”. Por fim, avaliou-se que os fatores humanos e organizacionais 
de fato influenciam na percepção de riscos e de acidentes dos funcionários e, 
relacionando-se com o processo de prevenção da empresa estudada, foi realizada 
uma análise crítica utilizando-se a metodologia SWOT. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade, trabalho decente, segurança do trabalho, 
percepção de riscos, fatores humanos e organizacionais, normas regulamentadoras. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Even though there has been some reduction in recent years, the number of accidents 
in Brazil, both typical and fatal, is still one of the largest in the world. The data 
presented by the Secretariat of Social Security are enough. In Paraná the data 
disclosed are not different and stands out the sanitation area. There are many 
possible causes of these misfortunes, which go through technical and behavioral 
factors. Based on the Sustainable Development Objectives (ODS), specifically the 
ODS 8 - Decent Work, this research addresses human behavior as a decisive factor 
for achieving good or bad results of accidentality. In this way, due to the risk 
perception of employees, there may be more or less damage to the health and 
physical integrity. Through interviews with employees of an environmental sanitation 
company, an attempt was made to understand the influence of human and 
organizational factors on the perception of occupational hazards and accidents of 
these workers. Using a few theoretical references applied to the Brazilian reality, it 
was sought to evaluate how a series of human factors (age, sex, schooling, among 
others) and organizational factors (compliance with labor safety norms and 
implementation of good safety practices) influence the perceptions of people who are 
directly exposed to the occupational hazards of their functions. Recognizing the level 
of employee perceptions, it is possible to understand which ways are most efficient 
so that the organization studied and other similar can pursue excellence in 
prevention and requalify the condition of the sector in which they operate. To that 
end, a methodology was developed to situationally seek subsidies to understand the 
relations between the factors of study and to reinforce that the people are what 
effectively need to be protected, not only facilities, machines and production 
equipment. As final results, it was found that, for the sample studied, the perception 
of risks in the technical dimension is "low", in the behavioral dimension is "high" and 
in the organizational dimension is "average." It was also verified that the level of legal 
assistance is "low" and the level of implementation of good security practices is 
"average". Finally, it was evaluated that the human and organizational factors in fact 
influence the perception of risks and accidents of the employees and, in relation to 
the prevention process of the company studied, a critical analysis was performed 
using the SWOT methodology. 
 
Keywords : sustainability, decent work, work safety, risk perception, human and 
organizational factors, regulatory standards. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU são 

referências cada dia mais presentes em nossa sociedade. Em número de 17, 

formam um conjunto de diretrizes a serem mundialmente seguidas, no intuito de 

assegurar um desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo. 

Uma destas diretrizes - o ODS 8 - referencia-se, entre outros aspectos, à 

necessidade do trabalho decente, ou seja, os indivíduos trabalhadores precisam ter 

as mínimas condições ambientais para exercerem suas atividades profissionais. 

Estas condições passam, essencialmente, pela remuneração justa, alimentação 

correta e de boa qualidade, assistência médica e condições de trabalho dignas e 

seguras. 

É dever das empresas a responsabilidade pelo planejamento e 

desenvolvimento de diretrizes de modo a proteger a integridade de seus 

funcionários. Bem mais que atender a legislação e compliance ocupacional, 

gerenciar a segurança dos trabalhadores é uma medida estratégica e sustentável 

para as empresas, no sentido de que as pessoas é que são os verdadeiros recursos 

a serem mantidos. 

Nesta temática, uma área ainda em desenvolvimento no Brasil e de exígua 

literatura é a questão comportamental, notadamente o reconhecimento e o 

entendimento da percepção de riscos dos trabalhadores nas empresas. O conceito 

antigo e ainda preponderante no Brasil é de que a segurança do trabalho se apropria 

quase que exclusivamente de condições de máquinas, equipamentos e ambientes, 

deixando em segundo plano a ação humana nas atividades laborais e suas 

percepções quanto aos riscos inerentes. 

Cada dia fica mais evidente que o comportamento humano no local de 

trabalho é o elemento decisivo em sua segurança ou no nível de insegurança. 

Apenas ações técnicas, que são fundamentais, não são capazes de assegurar um 

ambiente seguro e saudável. De nada adiantaria um maquinário com alto nível de 

segurança se alguém tomasse a decisão de burlá-lo ou desconsiderar seus 

controles preventivos. É necessário saber como pensam as pessoas que exercem 

atividades laborais, para que se entenda porque muitas vezes agem de modo 

inseguro. É este o papel central do que se chama “segurança comportamental”, uma 
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área ainda nova e que agora começa a avançar no Brasil, ainda que a passos 

pequenos. 

Muitos estudos que envolvem a temática Segurança do Trabalho, em geral de 

nível de especialização lato sensu, via de regra possuem caráter gerencial e 

resumem-se na aplicação de ferramentas de análise de riscos bastante conhecidas 

dos especialistas em prevenção. Já no nível de Mestrado stricto sensu, percebe-se 

que existem alguns estudos mais aprofundados, trazendo patamar de análise mais 

apurado e temas que exigem reflexões e robusto referencial teórico de 

embasamento. Contudo, também pouca literatura técnica é produzida atualmente no 

Brasil, já que é bastante destacado o caráter jurídico-trabalhista do tema. Quando 

tenta-se associar segurança do trabalho ao tema sustentabilidade, restrita literatura 

ou trabalhos científicos estão disponíveis. Autores referenciais escreveram obras 

nas décadas de 70 e 80 (por exemplo, Mário Fantazzini e Álvaro Zócchio) e mesmo 

assim são as citações mais encontradas nas pesquisas atuais, quando se trata de 

questões técnicas do assunto. 

Como este trabalho se utiliza bastante da legislação brasileira sobre o tema - 

destacadamente o que se conhece por Normas Regulamentadoras – a busca por 

referenciais varreu os diplomas legais aplicáveis, as obras literárias disponíveis e 

com qualidade no mínimo aceitáveis, os artigos científicos produzidos e 

apresentados no SIMPEP (simpósio brasileiro de engenharia de produção – o 

evento mais tradicional e que reúne a maior parte das publicações brasileiras sobre 

o tema) – e dissertações de programas de Mestrado, disponíveis nos repositórios 

das universidades. Em maior número esta associação parece estar disponível em 

revistas da área de Segurança do Trabalho, até então não indexadas na Qualis 

(sistema brasileiro de avaliação de periódicos), tais como “CIPA” e “PROTEÇÃO”. 

Em face destas dificuldades, mais uma complexidade foi adicionada na 

pesquisa: associar também uma das subdivisões da Segurança do Trabalho menos 

desenvolvida no Brasil – a Segurança Comportamental. Muito tratada em nível 

mundial, em especial por empresas de grande porte e pesquisadores da área da 

Psicologia do Trabalho, aqui ainda não possui grande expressão. Apesar do tema 

ser entendido por especialistas como de extrema relevância, pouco a academia tem 

discutido e desta forma as dificuldades para encontrar esta linha de modo científico, 

com estudos relevantes e de caráter prático conforme realidade Brasileira, é grande. 
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Lopes Alves e Miranda Junior, na obra “Mudança Cultural Orientada por 

Comportamento” (2013), também concordam com esta afirmação e explicam que os 

esforços para se trabalhar o comportamento das pessoas no Brasil têm aumentado 

muito nos últimos anos e pouca coisa escrita existe em português. 

Assim torna-se relevante ampliar o entendimento e a aplicação dos conceitos 

de Segurança Comportamental, já que esta linha notadamente tem sido apontada 

por profissionais da Psicologia como a mais eficaz dentre as subdivisões da 

Segurança do Trabalho em redução de acidentes e doenças ocupacionais.  

Desta forma, é imprescindível conhecer qual é a percepção de riscos dos 

trabalhadores, visto que discrepâncias em relação à realidade trazem potencial de 

erros e falhas maior. Parece não bastar que máquinas, equipamentos, sistemas e 

instalações estejam seguros, se efetivamente quem os utiliza não percebe 

adequadamente os riscos a que está exposto. Ao se analisar a quantidade de 

acidentes e doenças ocupacionais que ainda são registrados no Brasil, torna-se de 

grande urgência entender de fato o que pode estar gerando tais não conformidades. 

Percebe-se melhoria nas condições físicas (ou ambientais) de trabalho, mas de 

longe insuficientes para melhorar os resultados de acidentalidade e de doenças no 

país. 

Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo avaliar os fatores que 

influenciam a percepção de riscos e de acidentes de trabalho dos funcionários; ao 

mesmo tempo, propor melhorias no processo de prevenção de acidentes e doenças 

ocupacionais. O trabalho vem reforçar a necessidade de se reconhecer nas pessoas 

as maiores e melhores respostas de como se deve tratar segurança do trabalho. A 

obtenção do trabalho decente passa, portanto, por ouvir e entender os anseios dos 

trabalhadores. 

Souto e Albuquerque (2015) são enfáticos em afirmar que a segurança do 

trabalho exige inovação focada no comportamento e faz-se necessário compreender 

se o trabalhador tem condições de perceber os riscos do ambiente em que trabalha. 

Investigar e analisar a percepção de riscos repercute na redução da ocorrência de 

acidentes, completam os autores. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os fatores que influenciam a percepção de riscos e de acidentes de 

trabalho de empregados e relacionar com os resultados do processo de prevenção 

de acidentes e doenças ocupacionais em uma empresa de saneamento ambiental. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar o nível de percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de 

trabalho dos funcionários; 

• Verificar o nível de atendimento legal da empresa em relação aos principais 

itens das normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho 

aplicáveis e implementação de boas práticas de segurança; 

• Avaliar a relação entre os fatores de influência e o nível de percepção de 

riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho dos funcionários. 



19 
 

 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 (ODS 8) 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (popularmente conhecidos 

como ODS) foram lançados em 2015, após o sucesso dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM, lançados em 2000 (PNUD, 2018). Tais 

objetivos, desdobrados em 17 grandes temas e 169 metas, integram o documento 

“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, da Organização das Nações Unidas (SDG COMPASS, 2018). Esta 

agenda foi adotada oficialmente por 193 países-membros das Nações Unidas. Os 

ODS ampliaram os ODM, incorporando uma grande variedade de tópicos inter-

relacionados ao redor das dimensões econômica, social e ambiental do 

desenvolvimento sustentável (SDG COMPASS, 2018). 

De acordo com o PNUD (2018), pode-se definir desenvolvimento sustentável 

como aquele que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias 

necessidades. O conceito de sustentabilidade não é novo. Ele tem origem em 1987, 

quando a então presidente da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, G. Harlem Brundtland apresentou para a Assembleia Geral da 

ONU o documento “Nosso Futuro Comum”, que ficou conhecido como Relatório 

Brundtland. Nesse Relatório, o desenvolvimento sustentável foi conceituado como 

sendo “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. 

Imediatamente, este conceito deu origem ao de Sustainability, que é uma ação em 

que a elaboração de um produto ou desenvolvimento de um processo não 

compromete a existência de suas fontes, garantindo a reprodução dos seus meios 

(FARIA, 2011, p. 15). 

De modo geral, os 17 temas dos ODS são: ODS 1) Erradicação da pobreza, 

ODS 2) Fome zero e agricultura sustentável, ODS 3) Saúde e bem-estar, ODS 4) 

Educação de qualidade, ODS 5) Igualdade de gênero, ODS 6) Água potável e 

saneamento, ODS 7) Energia limpa e acessível, ODS 8) Trabalho decente e 

desenvolvimento econômico, ODS 9) Indústria, inovação e infraestrutura, ODS 10) 
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Redução das desigualdades, ODS 11) Cidades e comunidades sustentáveis, ODS 

12) Consumo e produção sustentáveis, ODS 13) Ação contra a mudança global do 

clima, ODS 14) Vida na água, ODS 15) Vida terrestre, ODS 16) Paz, justiça e 

instituições eficazes e ODS 17) Parcerias e meios de implementação (SDG 

COMPASS, 2018). 

No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, através do Itamaraty, é o 

responsável pela Coordenadoria Geral do Desenvolvimento Sustentável (CGDES), a 

qual em a missão de dar abrangência ao tema e direcionar ações no país para a 

implementação e evolução dos ODS (ITAMARATY, 2018). Para a pesquisa em 

questão, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 é o que abrange o assunto 

“Segurança do Trabalho” e, portanto, é a referência para desenvolvimento do 

trabalho.  

O ODS 8 contempla 12 metas (cerca de 7% do total de ações dos ODS), no 

contexto da promoção do crescimento econômico sustentado, incluso e sustentável, 

do emprego pleno e produtivo e do trabalho decente para todos. Para Abramo 

(2015), o trabalho decente pode ser expresso como: 

 

A noção de trabalho decente integra, portanto, a dimensão quantitativa e 
qualitativa do emprego. Ela propõe não apenas medidas de geração de 
postos de trabalho e de enfrentamento do desemprego, mas também de 
superação de formas de trabalho que geram renda insuficiente para que os 
indivíduos e suas famílias superem a situação de pobreza ou que se 
baseiam em atividades insalubres, perigosas, inseguras e/ou degradantes 
(OIT, 1999, p. 28). 

 

De modo particular, a meta 8.8 é especificamente de interesse desta 

pesquisa, por tratar da proteção dos trabalhadores contra os riscos existentes nas 

atividades laborais. Abramo (2015, p. 27) reforça ainda que o trabalho decente é 

aquele que, entre outras, garante proteção social nos impedimentos ao exercício do 

trabalho, como por exemplo doenças e acidentes. Para o Itamaraty (2018), a meta 

8.8 está assim enunciada: 

 

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho 
seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas 
com emprego precário (ITAMARATY, 2018). 
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O ambiente de trabalho pode ser definido como sendo o conjunto de 

condições sob as quais um trabalho é realizado. Para a ABNT NBR ISO 9000:2015 

(ABNT, 2015), estas condições podem incluir fatores físicos, sociais, psicológicos e 

ambientais. Assim, o ambiente laboral se apresenta como um cenário de bastante 

complexidade e com variadas vertentes de composição. 

O “Guia dos ODS para as empresas”, ou SDG COMPASS no idioma inglês, 

através do documento “Diretrizes para implementação dos ODS na estratégia dos 

negócios”, orienta as organizações em todo o mundo, explicando como os ODS 

afetam os negócios, oferecendo ferramentas e conhecimento especializado (SDG 

COMPASS, 2018). Os cinco passos apresentados no documento são: 1. 

“Entendendo os ODS”, 2. “Definindo prioridades”, 3. “Estabelecendo metas”, 4. 

“Integração” e 5. “Relato e comunicação”. 

Na página 20 do referido documento, é apresentado um exemplo de meta 

empresarial voltada especificamente à segurança do trabalho. Tal meta, de 

característica absoluta, diz respeito à “redução do número de acidentes relacionados 

à saúde e segurança em 30% em 2020, em relação à 2015”. 

Segundo Quelhas, Alves e Filardo (2003), cada vez mais se destacam as 

preocupações do governo, empresários e sindicatos em melhorar a segurança, a 

saúde e as condições do meio ambiente de trabalho. Mais do que cumprir a 

legislação existente, é um dever da alta administração das empresas proporcionar 

um ambiente de trabalho seguro e saudável. 

 

3.2 Segurança do Trabalho 

 

3.2.1 Conceitos Técnicos da Especialidade 

 

A questão da segurança do trabalho tem sido alvo de preocupação nas 

organizações e no meio acadêmico, devido à relevância das perdas financeiras e 

não financeiras decorrentes de fatalidades, lesões e doenças, que impactam as 

próprias organizações, a sociedade, as famílias das vítimas e, evidentemente, as 

próprias vítimas (VASSEM; FORTUNATO; BASTOS; BALASSIANO, 2017). 

Este assunto possui um caráter multidisciplinar e bastante abrangente, fato 

este que leva a conceitos diferentes dependendo da especialidade envolvida. Neste 



22 
 

 
 

trabalho, se considera os conceitos gerados por profissionais da área técnica de 

engenharia de segurança do trabalho. 

Partindo de marcos importantes na história mundial, como a publicação, em 

1700 da obra “De Morbis Artificum Diatriba” (traduzida para a língua portuguesa 

como “As Doenças dos Trabalhadores”), pelo médico italiano Bernardino Ramazzini 

e a Revolução Industrial, ocorrida no Século XIX na Inglaterra e França, a 

Segurança do Trabalho tem sido ao longo dos tempos enriquecida com novas 

visões, novos posicionamentos e novas atribuições. 

No Brasil, surgiu em 1941 a Associação Brasileira para Prevenção de 

Acidentes - ABPA, entidade embrionária focada nos infortúnios laborais (ABPA, 

2018). Logo em seguida, em 1943, o tema segurança do trabalho foi introduzido 

legalmente no país quando da publicação do texto da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). Por um período de aproximadamente 30 anos manteve-se 

predominantemente no campo teórico, não sendo efetivamente implementada por 

razões que passam por aspectos legais, culturais e também econômicos. 

Álvaro Zócchio (2002), um dos pioneiros na prevenção de acidentes de 

trabalho no país (Foi o primeiro inspetor de segurança do trabalho no Brasil), 

elaborou uma definição clássica sobre o que é “Segurança do Trabalho”, aqui 

descrita literalmente como referência inicial neste estudo: 

 

Do ponto de vista funcional, Segurança do Trabalho é um conjunto de 
medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das 
empresas. Tais medidas são de caráter técnico, educacional, médico, 
psicológico e motivacional, com o indispensável embasamento de medidas 
e decisões administrativas favoráveis (ZÓCCHIO, 2002, p. 21). 

 

Este conceito basilar, difundido nas formações prevencionistas nas décadas 

de 1970 e 1980, serviu como referência para as primeiras gerações de profissionais 

que se dedicaram ao estudo e entendimento dos acidentes de trabalho no Brasil. De 

modo mais amplo, Moraes (2011, p. 50) se utiliza a base do conceito proposto por 

Zócchio, mas substitui a expressão “prevenir acidentes” por “minimizar os 

acidentes”, incluindo também a função de minimizar doenças ocupacionais e 

proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. 

Na visão de Barsano e Barbosa (2012, p. 21), a segurança do trabalho pode 

ser entendida como uma ciência que foca suas ações no estudo das causas dos 

acidentes e incidentes, tendo como objetivo a prevenção de acidentes, doenças e 
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outras formas de agravo à saúde do trabalhador. A citação do termo “ciência” coloca 

o assunto, portanto, na esfera científica, podendo com isto ser trabalhado de forma 

sistematizada e metodológica. 

Vale destacar que Nunes (2012, p. 8) introduz uma mudança na expressão 

“segurança do trabalho”, passando para “segurança no trabalho”. Conceitua da 

mesma forma que Zócchio quanto a ser um conjunto de medidas adotadas pelas 

empresas, mas cita como ações necessárias a “eliminação” e a “neutralização” dos 

riscos existentes no ambiente de trabalho, de modo amplo, mas também com a 

finalidade da preservação da integridade física e a saúde dos trabalhadores. 

Saliba (2015, p. 23) também trata a segurança do trabalho como uma ciência, 

a qual atua na prevenção de acidentes de trabalho decorrentes dos fatores de risco 

operacionais. De modo geral, retoma o foco proposto por Zócchio quanto às 

questões ligadas especificamente ao acidente de trabalho. 

O conceito de “ciência” também é utilizado pela ASSP – American Society of 

Safety Professionals (2018), a qual cita a expressão “ciência da segurança” para 

englobar tudo aquilo que se destina à prevenção de acidentes, doenças, incêndios, 

explosões e outros eventos que prejudiquem as pessoas, a propriedade e o meio 

ambiente. De toda forma, mesmo com variantes de entendimento e conceituação, o 

termo mais intrinsicamente associado à Segurança do Trabalho é “prevenção”. 

De acordo com Solé (2013, p. 13), prevenção é o conjunto de atividades e 

medidas adotadas ou previstas em todas as fases das atividades das empresas com 

o objetivo de diminuir os riscos derivados do trabalho. Já o Institut National de 

Recherche et de Sécurité pour la Prévention des Accidents du Travail et des 

Maladies Professionnelles - INRS (2018), instituição francesa referência em 

Segurança do Trabalho, amplia este conceito e abre diversas vertentes, ao 

considerar que prevenção é uma atitude ou um conjunto de medidas a serem 

tomadas para evitar que uma situação (social, ambiental ou econômica, por 

exemplo) se degrade e do ponto de vista ocupacional, que um acidente, uma 

epidemia ou uma doença não venha a acontecer. Ela consiste, em especial, em 

limitar os riscos, adotando medidas que visam suprimir ou reduzir a probabilidade de 

ocorrência de um fenômeno perigoso.  
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Face aos conceitos apresentados, segurança do trabalho pode ser entendida 

resumidamente como a “ciência da prevenção”. Modernamente, pode-se dizer que 

existem três enfoques para esta ciência, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 - Eixos temáticos da segurança do trabalho 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

• Segurança Ocupacional: focada nas pessoas e no ambiente laboral, 

basicamente através do referencial trabalhista (normas regulamentadoras) 

e previdenciário. Contempla os conceitos já apresentados anteriormente. 

É o dia-a-dia da Segurança do Trabalho no país (treinamentos, 

documentos, etc). 

• Segurança de Processo: focada nos processos industriais, fluxos de 

trabalho, equipamentos e instalações, de caráter bastante técnico, onde o 

foco principal está na prevenção dos acidentes ampliados (baixa 

frequência e elevada gravidade). Inclui os fatores humanos. 

• Segurança Comportamental ou Baseada no Comportamento: ligada ao 

comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Mais moderna, 

ainda é fortemente embasada pelos estudos da psicologia. Este enfoque 

será ampliado nesta pesquisa. 

 

Daniellou, Simard e Boissières (2013) são claros em afirmar que tanto a 

Segurança de Processo como a Segurança Comportamental compreendem os 

chamados fatores humanos e organizacionais da segurança, os quais serão 

estudados mais adiante. 

Ainda é necessário, para entendimento holístico desta ciência, a 

apresentação das definições de “perigo”, “risco”, “desvio”, “perda” e “dano”. Há 

grande confusão conceitual, notadamente entre perigo e risco, gerada pelas 

traduções realizadas no Brasil das expressões estrangeiras. Desta forma, neste 
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trabalho se utilizará como referência para conceituação a legislação brasileira 

aplicável, objetivando ressaltar o que é legalmente aceito pelas fiscalizações 

trabalhistas. 

No glossário de uma das normas regulamentadoras – a NR 36 (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO, 2018), risco é definido como a “possibilidade ou chance de 

ocorrerem danos à saúde ou integridade física dos trabalhadores, devendo ser 

identificado em relação aos eventos ou exposições possíveis e suas consequências 

potenciais”. Cardella (2011, p. 237) é enfático em afirmar que segurança é uma 

variável inversamente proporcional ao risco. Segundo ele, quanto maior o risco 

menor a segurança e vice-versa. Portanto, aumentar a segurança significa reduzir 

riscos. Perigo, segundo o glossário da Norma Regulamentadora 10 (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO, 2018), é definido como uma situação ou condição de risco com 

probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de 

medidas de controle. O conceito pode ser tecnicamente completado, como o que faz 

Cardella (2011, p. 109), ao dizer que perigo é uma qualidade (propriedade) daquilo 

que pode causar danos.  

Já os conceitos de dano e perda precisam ser entendidos com atenção, pela 

habitual confusão que se faz também entre eles. Para Cardella (2011, p. 201), 

enquanto dano é uma alteração (anatômica ou fisiológica) indesejável do estado do 

objeto que resulta da ação de um agente qualquer, perda é o rompimento da relação 

possuidor-objeto. Em segurança do trabalho, tais conceitos estão intimamente 

ligados aos acidentes e doenças ocupacionais. 

Por fim, desvio é entendido por Lopes Alves e Miranda Junior (2013, p. 346) 

como sendo uma mudança de rumo que implica em uma direção diferente da 

esperada. Segundo Rabello (2012), a maioria dos incidentes de processo e 

acidentes causadores de lesões pessoais são causados por desvios (de caráter 

comportamental) e não por condições físicas e equipamentos. 

 

3.2.2 Legislação Aplicada à Segurança do Trabalho 

 

Pode-se dizer que a ciência Segurança do Trabalho e os aspectos jurídicos 

possuem uma relação extremamente próxima. Em especial no Brasil, onde os 

conceitos prevencionistas ainda são muito recentes frente aos países desenvolvidos 
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e há ainda um nível cultural e de entendimento da importância do assunto não 

consolidado, a legislação acaba por ser a mola propulsora da implementação prática 

da Segurança do Trabalho. Oliveira (2003) corrobora com estas afirmações, usando 

a expressão “programas legalistas” de segurança do trabalho, ao afirmar que no 

Brasil são privilegiados programas que busquem minimizar algum tipo de passivo 

trabalhista e evitar problemas fiscalizatórios. Reforça ainda que os programas de 

segurança e saúde no trabalho, em função da cultura dominante na maioria das 

empresas, são concebidos e orientados normalmente ao atendimento à legislação, o 

que, segundo ele, são pobres e de baixo desempenho. 

Daniellou, Simard e Boissières (2013, p. 60) ilustram esta situação através da 

definição de “segurança normatizada”, onde se antecipam por meio de regras todas 

as situações previsíveis, com a implementação de conhecimentos técnicos e 

científicos.  

Neste sentido, encontra-se no topo do ordenamento jurídico brasileiro a 

Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05/10/1988, a carta 

magna nacional apresenta, em seu Capítulo II – Dos Direitos Sociais, artigo 7º, a 

segurança como um dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. 

Completa dizendo que a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança, o adicional de remuneração para as 

atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, além do seguro contra 

acidentes de trabalho, também compõem este conjunto de direitos assegurados aos 

trabalhadores (BRASIL, 2018). 

Logo abaixo deste “guarda-chuva” jurídico, encontram-se as diretrizes das 

relações de trabalho, expressas através do Decreto-Lei 5.452, de 01/05/1943, o qual 

aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (BRASIL, 2018). No texto, que 

institui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, 

encontra-se o Capítulo V – Da Segurança e Medicina do Trabalho – através de 33 

artigos (154 à 201). Estes foram alterados em 22/12/1977, através da Lei 6.514 

(BRASIL, 2018), a qual representa hoje talvez a diretriz mais importante dentro do 

ordenamento jurídico nacional sobre o tema, pela sua abrangência e penetração nas 

organizações.  

Para que esta diretriz legal se tornasse prática, em 08/06/1978 entrou em 

vigor a Portaria 3.214, a qual aprovou as Normas Regulamentadoras – NR – 
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relativas à Segurança e Medicina do Trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). 

De acordo com o artigo 157 da Lei 6.514, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir 

as normas de segurança e medicina do trabalho (BRASIL, 2018). 

Moraes (2011, p. 60) afirma que as normas regulamentadoras têm por 

objetivo principal tornar prática a implantação das determinações contidas nos 

artigos da CLT (154 a 201) do Capítulo V, Título II, sem ater-se, necessariamente, 

às questões técnicas profundas, para que sirvam de balizamento àqueles que 

procuram atender aos aspectos legais. 

Já Oliveira (2011, p. 240) sustenta que as normas regulamentadoras 

possuem status de lei, conforme competência delegada pelo Legislativo, e afirma 

que, ao tempo que constituem disposições técnicas complementares às normas de 

Segurança e Medicina do Trabalho previstas na Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, aprovada pelo Decreto Legislativo 5.452, conforme prevê o artigo 200 da 

própria CLT. 

Por fim Gonçalves, Gonçalves e Gonçalves (2015, p. 33), são incisivos em 

afirmar que desde a promulgação da Constituição Federal brasileira, a proteção 

jurídica à segurança e saúde no trabalho ganhou status Constitucional, 

especialmente porque o art. 7º da Lei Fundamental, ao tratar dos direitos dos 

trabalhadores, assegurou-lhes, dentre outros, a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho por meio de normas de segurança e saúde no trabalho. Este mandamento 

Constitucional, segundo Gonçalves, veio reforçar a proteção jurídica da segurança e 

saúde dos trabalhadores brasileiros; sendo possível afirmar que as normas 

preventivas existentes, a partir de então, ganharam um “verniz” constitucional. 

Atualmente, têm-se 37 normas regulamentadoras, sendo 36 válidas (A NR 27 

foi revogada). Estas apresentam requisitos regulamentares (Para a ABNT NBR ISO 

9001:2015, “requisitos” são necessidades ou expectativas declaradas, de caráter 

obrigatório), orientações e disposições. De acordo com a Portaria 787, de 

27/11/2018, as normas regulamentadoras podem ser classificadas em “gerais”, 

“especiais” e “setoriais” (IMPRENSA NACIONAL, 2018). 

Resumidamente, os principais requisitos de cada norma são os seguintes: 

• NR 1 “Disposições Gerais”: Trata das responsabilidades dos empregadores e 

empregados quanto à Segurança do Trabalho. Traz como destaque o 

documento “Ordem de Serviço”, o qual, entre outras, informa o trabalhador 



28 
 

 
 

sobre os riscos que possam originar-se nos locais de trabalhos e os controles 

necessários para prevenir e limitar estes riscos. 

• NR 2 “Inspeção Prévia”: Trata da necessidade de inspeção prévia nos 

estabelecimentos novos, antes do início de suas atividades. Traz como 

destaques os documentos “Certificado de Aprovação de Instalações” – CAI e 

“Declaração de Instalações”. 

• NR 3 “Embargo ou Interdição”: Apresenta as definições de embargo e 

interdição, além de conceituar o que é grave e iminente risco. 

• NR 4 “Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho – SESMT”: Apresenta a metodologia de como dimensionar o 

SESMT de uma organização, as competências destes Serviços e os modelos 

de mapas de indicadores e controles mínimos necessários para quantificar 

alguns resultados de Segurança e Medicina do Trabalho. Destaque para os 

indicadores Taxa de Frequência de Acidentes (TF) e Taxa de Gravidade (TG). 

Cabral, Soler e Wysocki (2017) ainda citam que é de responsabilidade do 

SESMT o registro da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). 

• NR 5 “Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA”: Aborda o 

dimensionamento, as responsabilidades, o processo eleitoral e o 

funcionamento desta instância preventiva. 

• NR 6 “Equipamento de Proteção Individual – EPI”: Define EPI, apresenta 

responsabilidades do empregador e dos empregados, disponibiliza lista com 

os principais EPI para cada parte do corpo e trata do Certificado de 

Aprovação (CA). 

• NR 7 “Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO”: 

Apresenta as diretrizes para o Programa, o Relatório Anual, as 

responsabilidades, aborda o “Programa de Conservação Auditiva – PCA” e 

traz parâmetros para controle biológico.  

• NR 8 “Edificações”: Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser 

observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nela 

trabalham. 

• NR 9 “Programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA”: Apresenta as 

diretrizes para o Programa, traz conceitos importantes como Limite de 

Tolerância, Nível de Ação, agentes de risco químico, físico e biológico, além 
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de abordar o princípio básico da gestão de riscos ocupacionais, através das 

etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. 

• NR 10 “Segurança em instalações e serviços em eletricidade”: Aborda a 

gestão de riscos e as responsabilidades para aqueles que interagem de forma 

direta ou indireta com eletricidade. Como destaque têm-se os documentos 

“Prontuário de Instalações Elétricas – PIE” e “Relatório Técnico das Inspeções 

– RTI”, além dos conceitos de capacitação, qualificação, habilitação e 

autorização dos trabalhadores. 

• NR 11 “Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais”: 

Aborda critérios para autorização de trabalhadores nas atividades com 

veículos e equipamentos motorizados, bem como regras de armazenamento 

e manuseio de materiais. 

• NR 12 “Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos”: Trata da 

gestão técnica-administrativa dos riscos mecânicos e adicionais gerados por 

máquinas e equipamentos. Apresenta como destaques os documentos 

“Apreciação de Riscos” e “Inventário de Máquinas e Equipamentos”. Esta 

norma, em especial, é motivo atual de muita atenção por parte das empresas 

e do Estado, dado ao fato da grande quantidade de acidentes com máquinas 

e equipamentos no Brasil, conforme citam Silva, Hecksher, Andrade e Ferraz 

(2017). 

• NR 13 “Caldeiras, vasos de pressão e tubulações”: Aborda tecnicamente as 

necessidades de segurança para estes elementos. Traz a figura do 

Profissional Habilitado – PH e a necessidade da confecção dos prontuários 

técnicos. 

• NR 14 “Fornos”: De modo genérico, trata das necessidades básicas de 

segurança para fornos. 

• NR 15 “Atividades e operações insalubres”: Apresenta limites de tolerância 

para agentes químicos, físicos e biológicos, além de trazer os percentuais do 

adicional de insalubridade (graus máximo, médio e mínimo).  

• NR 16 “Atividades e operações perigosas”: Apresenta as atividades e 

operações perigosas, que podem gerar a percepção do adicional de 

periculosidade para os trabalhadores envolvidos. 
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• NR 17 “Ergonomia”: Visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores. Como destaque, apresenta a necessidade de “Análise 

Ergonômica do Trabalho – AET”. 

• NR 18 “Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção”: 

Norma dedicada à construção civil, estabelece diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e organização, visando segurança na 

indústria da construção. Como destaque, apresenta o “Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – 

PCMAT”. 

• NR 19 “Explosivos”: Norma dedicada à segurança na fabricação, utilização, 

importação, exportação, tráfego e comércio de explosivos. 

• NR 20 “Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis”: 

Estabelece requisitos mínimos de segurança para atividades de extração, 

produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de 

inflamáveis e líquidos combustíveis. Trata de conceitos como Segurança 

Operacional, Áreas Classificadas, Proficiência e Riscos Psicossociais. Traz 

também documentos como “Prontuário da Instalação”, “Plano de Resposta à 

Emergência” e “Plano de Inspeção e Manutenção”. 

• NR 21 “Trabalho a céu aberto”: Aborda as exigências mínimas de segurança 

para trabalhos à céu aberto.  

• NR 22 “Segurança e saúde ocupacional na mineração”: Esta norma disciplina 

os preceitos a serem observados nas atividades mineiras. Apresenta como 

documento destacado o “Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR” e 

traz a necessidade da elaboração do “Programa de Proteção Respiratória – 

PPR”. 

• NR 23 “Proteção contra incêndios”: Norma de caráter geral, ressaltando 

treinamento dos trabalhadores, procedimentos para evacuação de locais de 

trabalho e sinalizações. 

• NR 24 “Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho”: Aborda 

instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, cozinhas e alojamentos nos 

locais de trabalho, sob a ótica da segurança e conforto. 
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• NR 25 “Resíduos industriais”: Traz conceitos, recomendações, treinamentos e 

diretrizes para gestão dos resíduos industriais, sob a ótica da segurança dos 

envolvidos. Também aborda a questão dos rejeitos radioativos.  

• NR 26 “Sinalização de segurança”: Trata das cores para indicar ou advertir 

acerca dos riscos existentes. Aborda também a rotulagem preventiva de 

produtos químicos, ficha de dados de segurança dos produtos e cita o GHS – 

Sistema Globalmente Harmonizado. 

• NR 27 “Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no 

Ministério do Trabalho”: Norma revogada pela Portaria 262, de 29/05/2008. 

• NR 28 “Fiscalização e penalidades”: Norma de caráter fiscalizatório, define a 

gradação das multas por não cumprimento das exigências de segurança e 

medicina do trabalho, além de instituir níveis de infração para os itens 

normativos (1 à 4).   

• NR 29 “Segurança e saúde no trabalho portuário”: Norma específica para os 

trabalhadores portuários, busca assegurar condições adequadas de trabalho 

e facilitar os primeiros socorros. Traz a forma de dimensionamento do SESMT 

Portuário (chamado nesta norma de SESSTP) e da CIPA (chamada nesta 

norma de CPATP), trata de locais de armazenamentos, equipamentos, 

exposição ao frio, simbologia de segurança e quadros para preenchimento de 

indicadores e informações de segurança (similares aos das NR 4). 

• NR 30 “Segurança e saúde no trabalho aquaviário”: Tem por objetivo a 

proteção e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos 

trabalhadores aquaviários (aqueles que trabalham à bordo de embarcações). 

Traz como destaques o “Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho à Bordo 

de Embarcações – GSSTB”, os padrões mínimos básicos nos exames 

médicos, a Convenção SOLAS e as exigências para barcos pesqueiros. 

• NR 31 “Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aqüicultura”: Traz como destaques a Campanha 

Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural – CANPATR, a 

Comissão Permanente Regional Rural – CPRR, o SESMT Rural – SESTR, a 

CIPA Rural – CIPATR e as regras para segurança de máquinas e 

equipamentos rurais. 
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• NR 32 “Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde”: Tem por 

finalidade estabelecer as diretrizes básicas para implementação de medidas 

de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. 

Pode se destacar o “Plano de Proteção Radiológica – PPR”, o “Plano de 

Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes” e a 

classificação dos agentes biológicos. 

• NR 33 “Segurança e saúde no trabalho em espaços confinados”: Estabelece 

os requisitos mínimos para gestão de riscos nos espaços confinados. 

Destaca-se o documento “Permissão de Entrada e Trabalho – PET”, o modelo 

se sinalização específica, os tipos de profissionais envolvidos nas atividades 

(Operador, Vigia e Supervisor de Espaço Confinado), o conceito de condição 

IPVS, o “Programa de Proteção Respiratória – PPR” e as questões relativas 

às áreas classificadas. 

• NR 34 “Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e 

reparação naval”: Apresenta os requisitos mínimos para proteção dos 

trabalhadores envolvidos na indústria naval. Traz como destaques a 

Permissão de Trabalho – PT, o Diálogo Diário de Segurança – DDS, o 

Programa de Treinamento, o conceito de Indivíduo Ocupacionalmente 

Exposto - IOE e a gestão dos riscos nas atividades (incluindo jateamento e 

hidrojateamento).  

• NR 35 “Segurança e saúde no trabalho em altura”: Apresenta os requisitos 

mínimos para atividades em altura e desnível significativo, em termos de 

segurança. Destaca-se a Permissão de Trabalho – PT, as condições 

impeditivas, os sistemas de ancoragem, o acesso por cordas, a aptidão 

médica no ASO, as análises de risco, o cadastro de autorizações e os 

Sistemas de Proteção Coletiva Contra Quedas – SPCQ. 

• NR 36 “Segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e 

processamento de carnes e derivados”: Norma abrangente e de caráter 

multidisciplinar, na qual se destacam o “Programa de Conservação Auditiva – 

PCA”, a organização do trabalho (rodízio, aspectos psicossociais, pausas, 

levantamento), equipamentos e ferramentas manuais, frio e ambientes de 

trabalho. 
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• NR 37 “Segurança e saúde em plataformas de petróleo”: Publicada em 

20/12/2018, através da Portaria 1.186 (IMPRENSA NACIONAL, 2019). 

 

Não há atualmente uma norma regulamentadora específica (setorial) para o 

saneamento, mas de acordo com a FUNDACENTRO (2018), já há entendimentos 

com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo (SINTAEMA), no sentido de mapear as situações de risco dos 

trabalhadores do setor de saneamento básico (bem como suas percepções) e 

implementar ações preventivas no ambiente de trabalho. 

Por fim, Silva, Hecksher, Andrade e Ferraz (2017), trazem a visão de que a 

legislação brasileira se encontra embasada na dicotomia entre fatores humanos e 

ambiente de trabalho. Ambas as vertentes são objeto de estudo nesta pesquisa.  

 

3.2.3 Estatísticas de Acidentes de Trabalho 

 

De acordo com Miguel (2010, p. 41), a estatística constitui o método mais 

frequente de análise de riscos, permitindo ao especialista em segurança um 

conhecimento efetivo da sinistralidade laboral e a consequente definição de 

prioridade de controle dos diferentes riscos. 

No Brasil, as estatísticas de acidentes representam a forma mais comum para 

expressar o nível de segurança das organizações. De caráter puramente reativos 

atualmente, os dados estatísticos são demandas obrigatórias dentro do contexto 

legal da segurança do trabalho no país.  

Através da Norma Regulamentadora 4 – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em seu Quadro III, há a 

necessidade das empresas calcularem e manterem disponíveis para fiscalização a 

Taxa de Frequência de Acidentes - TF e Taxa de Gravidade – TG (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 2018). A metodologia de cálculo para estes indicadores está descrita 

na norma técnica ABNT NBR 14280 (ABNT, 2018). A Taxa de Frequência de 

Acidentes representa o número de acidentes por milhão de horas-homem de 

exposição ao risco, em determinado período. Já a Taxa de Gravidade representa o 

tempo computado (de modo geral, são os dias perdidos e debitados com os 

acidentes de trabalho) por milhão de horas-homem de exposição ao risco, em 
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determinado período (ABNT, 2018). Também pode ser calculado o “Índice de 

Incidência”, o qual representa o número de acidentes de trabalho para cada 1.000 

trabalhadores, em média (MIGUEL, 2010, p. 55). 

Cumpre destacar que o acidente de trabalho possui dois conceitos bem 

distintos: o conceito legal e o conceito prevencionista. O primeiro está definido na Lei 

8213/91, sendo aquele que “ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda 

ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho” (BRASIL, 

2018). É deste conceito que as estatísticas oficiais são geradas. Já o segundo, é de 

caráter mais amplo e técnico, o qual considera não só a lesão, mas também os 

danos materiais e os quase acidentes ou incidentes (SALIBA, 2015, p. 35). Neste 

segundo caso, o conceito de prevenção, citado no item 2.2.1 é mais corretamente 

aplicado, em especial pela visão antecipada dos sinais que levam à lesões. 

Gonçalves Filho e Ramos (2015) esclarecem que a maioria dos acidentes é 

previsível e prevenível e, ao contrário de constituir obra do acaso, como sugere a 

palavra “acidente”, são fenômenos socialmente determinados, relacionados a fatores 

de riscos presentes nos ambientes de produção.  

Em termos de resultado de acidentalidade, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) apresenta informações de grande impacto. Dados de 2017 dão conta 

de que 2,3 milhões de pessoas morrem e 300 milhões ficam feridos todos os anos 

no mundo em acidentes de trabalho (AGÊNCIA BRASIL, 2018). Completa ainda 

informando que a cada 5 minutos ocorrem 20 mortes por acidentes de trabalho no 

mundo.  

Já o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho, com 

um acidente ocorrendo a cada 48 segundos e uma morte no trabalho sendo 

registrada a cada 3h38min (ANAMT, 2018).  

Segundo os últimos dados oficiais do Brasil, divulgados pela Secretaria de 

Previdência (2018) através do “Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – 

2017”, houve redução do número absoluto de acidentes, passando de 585.626 em 

2016 para 549.405 em 2017 (representa redução aproximada de 6%). Em termos de 

acidentes fatais, a redução foi de 2.288 em 2016 para 2.096 em 2017 (representa 

queda de aproximadamente 8% em quantidade). A APAMT (2018) alerta que ainda 

há uma quantidade de acidentes de trabalho que não são oficialmente registrados e 
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por consequência, os números poderiam não refletir exatamente a realidade. A 

própria OIT (AGÊNCIA BRASIL, 2018) reforça e reconhece que os números 

divulgados em nível mundial representam apenas a “ponta do iceberg”, pelo fato da 

maioria das ocorrências não serem reportadas. 

Nesta mesma linha, Silva, Hecksher, Andrade e Ferraz (2017) são 

categóricos ao afirmar que trabalhadores que não são regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), tais como a maioria dos trabalhadores domésticos, 

empresários, autônomos e avulsos não fazem parte destas estatísticas, assim como 

aqueles que atuam no mercado de trabalho informal. Desta forma, é necessária 

cautela em analisar qualquer tendência de melhoria. 

No Estado do Paraná também foi divulgada redução do número absoluto de 

ocorrências acidentárias (cerca de 3%). Em 2016 foram registrados oficialmente 

44.838 acidentes de trabalho, contra 43.429 em 2017. Mesmo assim, o Paraná 

mantém a 4ª posição no ranking de acidentes do país (Secretaria de Previdência, 

2018). Também é necessário, segundo a APAMT (2018) atentar-se para o fato de 

que a taxa de desocupação no Paraná aumentou de 4% em 2014 para 8% em 2016, 

portanto o desemprego pode ter contribuído também para esta redução nas 

ocorrências. Menos pessoas exercendo atividades laborais (contribuintes 

empregados) têm relação direta com a menor ocorrência de infortúnios formalizados. 

O Ministério Público do Trabalho (2018), através do “Observatório Digital de 

Saúde e Segurança do Trabalho”, atualizou recentemente o número de acidentes 

fatais no Estado do Paraná. A Figura 2 apresenta dados do período compreendido 

entre 2012 e 2017, onde se observa que nos 6 últimos anos, 1.286 trabalhadores 

perderam a vida no trabalho. 

 

Figura 2 - Número de acidentes fatais no trabalho no Estado do Paraná - 2012 a 2017 

 
Fonte: MPT (2018). 
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Através desta informação, percebe-se também um aumento na ordem de 

cerca de 13% no quantitativo de acidentes fatais de 2017 em relação à 2016. Ou 

seja, a gravidade elevou-se e as perdas foram maiores. 

Especificamente nas atividades econômicas que abrangem água, esgoto, 

atividades de gestão de resíduos e descontaminação (base de estudo desta 

pesquisa – CNAE 36.00-6), a situação também é preocupante. Em 2017 foram 

registrados 3.032 acidentes, contra 3.112 em 2016 e 2.881 em 2015 Só no Paraná 

foram 466 acidentes em 2017 (SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA, 2018). 

Não há como se afirmar se tais dados refletem as atividades específicas do 

saneamento, dado que as estatísticas nacionais tratam o agrupamento econômico 

como um todo. Disso decorre que podem estar incluídas nestas estatísticas 

ocorrências relacionadas, por exemplo, às atividades de construção civil ou de 

mecânica, relacionadas à infraestrutura do setor. 

De todo modo, a situação nacional não é boa e muito mais do que se está 

sendo feito precisa avançar. Segundo o Coordenador Nacional de Defesa do Meio 

Ambiente de Trabalho, mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados, se 

fossem seguidas as medidas das normas regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho (ANAMT, 2018). De caráter legal ou técnico, fica evidente que reflexões e 

ações devem ser realizadas para a reversão deste trágico quadro. 

Para Gonçalves Filho e Ramos (2015), os acidentes de trabalho são um dos 

maiores problemas de saúde pública em todo o mundo e têm elevado ônus para 

toda a sociedade. Cabral, Soler e Wysocki (2017) também concordam com esta 

afirmação, reforçando que representam sérios problemas para a economia de uma 

nação. A redução destas ocorrências é um anseio de todos: governo, empresários e 

trabalhadores, também na visão de Gonçalves Filho e Ramos (2015). A OIT estima 

que 4% do Produto Interno Bruto mundial seja gasto com acidentes de trabalho 

(AGÊNCIA BRASIL, 2018). 

O Ministério Público do Trabalho (2017) afirma que a grande frequência ainda 

de acidentes no país ainda é acompanhada por uma mortalidade (número de mortes 

em relação à população ocupada) muito mais alta do que em outros países. É 

enfático ainda em afirmar que há um padrão de gestão do trabalho 

predominantemente predatório no Brasil. Cita que há uma tríade que sustenta esta 

posição: ocultação (prática patronal de não reconhecer os riscos ocupacionais), 
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individualização (foca o indivíduo em detrimento ao ambiente de trabalho) e a 

confrontação (postura de enfrentamento e resistência aos parâmetros de proteção, 

como a legislação trabalhista). 

Como forma de mensuração dos infortúnios laborais, sob o aspecto de 

impostos, as empresas brasileiras estão sujeitas ao pagamento do Fator Acidentário 

de Prevenção (FAP). Trata-se de um multiplicador que varia de 0,5000 a 2,000 a ser 

aplicado sobre as alíquotas de 1%, 2% ou 3% da tarifação coletiva por subclasse 

econômica, incidente sobre a folha de salários das empresas. Foi criado para 

custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes de trabalho. 

De acordo com a Secretaria de Previdência (2018), pela metodologia do FAP, as 

empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças ocupacionais, 

pagam mais imposto. Por outro lado, o FAP aumenta a bonificação das empresas 

que registram acidentalidade menor. No caso de nenhum evento de acidente de 

trabalho, a empresa é bonificada com 50% da alíquota. 

 

3.2.4 Boas Práticas de Segurança (BPS) 

 

Para a prevenção de riscos ocupacionais, as boas práticas facilitam a 

implementação das diretrizes de segurança do trabalho nas empresas. Podem ser 

entendidas como procedimentos necessários para obtenção de ambientes de 

trabalho seguros e saudáveis. 

Não se tratam necessariamente de obrigações legais, mas se integram e 

complementam os aspectos normativos, em especial, aqueles citados nas Normas 

Regulamentadoras. São resultantes de experiências vivenciadas por empresas e 

profissionais da área, ao longo de anos. 

No “Manual de Procedimentos para Auditoria no Setor Saneamento Básico” 

(MTE, 2002, Anexo 1), é possível entender que boas práticas são ações 

suplementares, de iniciativa da empresa, com acréscimo de qualidade na gestão de 

segurança e saúde do trabalho (SST). 

De acordo com o INRS (2018), 8 são as boas práticas principais a serem 

adotadas pelas empresas para a prevenção de riscos ocupacionais: 

• Integração da gestão de segurança e saúde com as outras funções da 

empresa (Produção, Compras, Manutenção, entre outras); 
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• Harmonização da Política de Segurança e Saúde com as outras Políticas 

existentes na organização (Política de Qualidade, Política de Gestão 

Financeira, entre outras); 

• Desenvolvimento da autonomia da empresa em termos de prevenção de 

riscos; 

• Promoção de uma abordagem multidisciplinar na prevenção (técnica, humana 

e organizacional); 

• Definição de que a identificação e a avaliação dos riscos sejam elementos 

maiores dentro da política de segurança e saúde; 

• Integração da prevenção desde a concepção dos locais de trabalho, postos 

de trabalho, equipamentos e métodos; 

• Capitalização dos resultados das análises dos acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais para retroalimentação do sistema de gestão; 

• Melhoria contínua da política de gerenciamento de riscos, fazendo com que 

os valores de base da empresa se desenvolvam. 

Pode-se perceber que, ao contrário das obrigações legais, as boas práticas 

de segurança orientam as empresas em “como” fazer a prevenção e não “o quê” 

fazer sob a ótica da obrigação. Já Couto (2009, p. 15) orienta que existem 10 pilares 

de uma boa prática de segurança e que a falta de um deles pode levar ao fracasso 

de todo processo preventivo da empresa. De modo resumido, estes seriam os 10 

pilares, sem ordem de importância: 

• Pilar 1 . Administração: está centrado na necessidade de um processo 

administrativo sem falhas. Pode-se citar que a regularidade no processo 

produtivo, a existência e cumprimento de regras e procedimentos, a correção 

de desempenho incorreto, entre outras, interferem diretamente na prevenção 

de acidentes e doenças ocupacionais; 

• Pilar 2 . Análise do Risco: está centrado no conceito de “parar para pensar”. 

Ou seja, antes de executar qualquer tarefa, os empregados precisam analisar 

os possíveis impactos de suas ações. 

• Pilar 3 . Barreiras: este pilar reforça o conceito de que pode se transformar 

uma situação de potencial de acidentes em algo possível, mas improvável. 

Existem 3 tipos de barreiras: os bloqueios (cadeados e travamentos 

mecânicos), os mecanismos de inibição de comportamento errado (radares e 
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câmeras) e as medidas de gerenciamento administrativo (procedimentos 

operacionais padrão – POP). 

• Pilar 4 . Cultura do Comportamento Seguro: está centrado no esforço 

educacional, no sentido de construção de um inconsciente coletivo de que a 

prevenção é a regra, refletindo em ações práticas no dia-a-dia. Trabalha 

aspectos culturais e de percepção do risco, o que será detalhado no item 3.3 

desta pesquisa. 

• Pilar 5 . Disciplina: o pilar reforça a necessidade da disciplina para que as 

ações de prevenção tenham eficiência. Inclusive é incisivo em afirmar que as 

medidas disciplinares são instrumentos normais (complementa-se dizendo 

que também é um aspecto legal, citado na NR 1, em seu subitem 1.9), e 

precisam ser aplicados. Traz também a necessidade de que os trabalhadores 

desenvolvam o senso de autodisciplina. 

• Pilar 6 . Engenharia: traz as áreas da engenharia que atuam diretamente na 

prevenção, as quais: engenharia de processo, engenharia de novos projetos 

e novas instalações, engenharia dos sistemas de segurança, engenhar para 

eliminar o risco, engenharia das questões ergonômicas e engenharia na 

prevenção dos deslizes (“bobeira”). Ou seja, o pilar traz a engenharia como 

boa prática necessária para a prevenção de acidentes e doenças 

ocupacionais. Na NR 4 – “SESMT”, aparece a figura do engenheiro de 

segurança do trabalho, a qual engloba estas responsabilidades citadas por 

Couto através da Resolução 359, de 31/07/1991 e da Resolução 437, de 

27/11/1999, ambas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(CONFEA, 2018). 

• Pilar 7 . Fiscalização: este pilar cita a necessidade de inspeções periódicas 

nas atividades e locais de trabalho, as auditorias externas e as fiscalizações 

externas de órgãos públicos, como sendo o papel do controle social. 

• Pilar 8 . Gestão do Sistema de Segurança: define-se neste pilar a 

necessidade de gerenciamento adequado do processo de prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais. Couto cita que é similar ao Pilar 1, mas 

neste caso reforça que deve ser realizado diretamente pela alta gerência da 

organização. Incluem-se neste pilar ações como orientação a novos 

empregados e novos na função, reuniões da CIPA, acompanhamento 
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periódico das ações, entre outras. Não há nas normas regulamentadoras 

obrigações legais para gestão, o que reforça que as boas práticas são 

procedimentos complementares à legislação trabalhista. 

• Pilar 9 . Hierarquia: reforça o conceito de que a alta administração deve 

querer que a segurança do trabalho tenha vez e voz, evitando que a 

necessidade de produzir conflite com a segurança das pessoas. Normas de 

gestão se segurança e saúde no trabalho, de caráter voluntário (referencial 

OHSAS por exemplo), reforçam a necessidade da alta administração 

comandar o processo preventivo dentro da empresa. 

• Pilar 10 . Interdependência: Couto (2009) também chama este pilar de 

corresponsabilidade, pois todos na organização deve considerar acidentes 

como intoleráveis e a prática segura como regra. Pode-se associar este pilar 

com o conceito de segurança “participativa”. 

 

A fim de exemplificar as boas práticas, o “Manual de Procedimentos para 

Auditoria no Setor Saneamento Básico” (MTE, 2002, Anexo 1) apresenta alguns 

exemplos, tais como: programas de revezamento ocupacional, ginástica laboral, 

reabilitação de acidentados, comitês internos de segurança, integração de 

procedimentos de SST, diálogos diários de segurança (DDS), divulgação aos 

trabalhadores e certificações. 

As iniciativas voluntárias de gestão de segurança e saúde, como pilar de boas 

práticas citadas por Couto (2009), através de normas, apresentam abordagens 

estruturadas e planejadas, dentro de processos proativos de melhoria contínua, 

conforme Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2013, p. 139). É possível afirmar que 

tais normas (como exemplo, OHSAS), englobam em suas intenções parte das boas 

práticas de segurança citadas, em especial quanto à harmonização das políticas, 

hierarquia, envolvimento coletivo, padronização/instruções operacionais e controle 

de riscos. 

Vale destacar que na comunidade europeia, os “Princípios Gerais de 

Prevenção” são referências fundamentais para o direcionamento das ações de 

segurança. Apesar de que naquele bloco econômico os princípios têm força de lei, 

representam as melhores práticas para se assegurar a prevenção adequada de 

acidentes e incidentes. Os princípios, em número de 9, são os seguintes: a) evitar os 
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riscos; b) avaliar os riscos; c) combater os riscos na fonte; d) adaptar o trabalho ao 

homem; e) levar em conta a evolução da técnica; f) substituir o que é perigoso pelo 

menos perigoso; g) planejar a prevenção integrando condições técnicas, de 

organização e trabalho, relações sociais e meio ambiente; h) dar prioridade às 

medidas de proteção coletiva e utilizar somente equipamentos de proteção 

individual, além da proteção coletiva, se está se mostrar insuficiente; e i) dar 

instruções adequadas aos funcionários (INRS, 2018). No Brasil, a Portaria 1.186, de 

20/12/2018, a qual aprovou a NR 37, contempla e amplia os Princípios Gerais de 

Prevenção (IMPRENSA NACIONAL, 2019). 

Portanto, as boas práticas de segurança são procedimentos e diretrizes que, 

somadas as demandas legais, constituem-se como os dois elementos 

intrinsecamente associados para a atuação prevencionista por parte das 

organizações. Nesta pesquisa, as boas práticas da empresa estudada foram 

reconhecidas e analisadas junto à área de Segurança do Trabalho. 

 

3.3  Percepção de Riscos 

 

3.3.1 Vertentes Conceituais da Percepção de Riscos 

 

Como no Brasil a segurança do trabalho ainda está intimamente associada 

aos aspectos legais, além da carência de referências científicas, pouquíssimo se 

observa sobre percepção de riscos nos textos normativos. A Portaria 25, de 

29/12/1994, em seu Anexo 4, ao citar a CIPA como responsável pela elaboração dos 

Mapas de Riscos nas empresas, faz menção de que a intensidade dos riscos 

ocupacionais constantes nos referidos mapas é fruto da percepção dos 

trabalhadores. Como a CIPA é formada em sua grande maioria por pessoas que não 

são especializadas na área de segurança do trabalho, a identificação e a 

qualificação do risco são realizadas, portanto, por pessoas leigas, segundo suas 

percepções pessoais. Também na NR 9, em seu texto de 1994, há referência ao 

tema supracitado, ao requisitar no subitem 9.6.2 que o conhecimento e a percepção 

que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes 

deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do Programa de 
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Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em todas as suas fases. Não há 

explicação nestes textos sobre o conceito da palavra “percepção” utilizada. 

Uma tentativa mais recente de incluir a expressão “percepção de riscos” foi 

através da Portaria 428, de 27/05/2014. Esta Portaria disponibilizou para consulta 

pública o texto básico do que seria a nova Norma Regulamentadora 1 (título 

previsto: “Prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho”). O texto não evoluiu 

quanto à publicação da revisão da NR 1, por fatores não claramente explicados à 

sociedade, e até então não entrou em vigor. De todo modo, entende-se como válida 

a proposição e discussão de novos requisitos, já que estes avançam no sentido de 

ampliação da abrangência do tema ora tratado: 

• No item 3.9.4, cita-se que a avaliação de riscos deve ser feita a partir da 

caracterização e conhecimento dos processos de produção, ambientes de 

trabalho, organização do trabalho e pessoas envolvidas e considerar, entre 

outras, a percepção de riscos por parte dos trabalhadores, incluindo as 

manifestações da CIPA, quando houver. 

• No item 5.1.h, cita-se que cabe ao empregador consultar e possibilitar a 

participação dos trabalhadores e seus representantes nas ações de 

prevenção em segurança e saúde do trabalho, levando em consideração o 

conhecimento e a percepção destes sobre o processo de trabalho, riscos 

presentes e medidas preventivas adotadas. 

• No item 6.1 cita-se que o conhecimento e a percepção dos trabalhadores e 

seus representantes sobre o processo de trabalho, riscos e medidas de 

prevenção e proteção devem ser considerados no processo preventivo em 

segurança e saúde do trabalho. 

Repara-se que a Portaria 428 reconhece a necessidade de capitalização da 

percepção de riscos dos trabalhadores como forma de atuar na prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais. Como não entrou em vigor, portanto, não há as 

obrigatoriedades citadas neste texto legal. 

Vale destacar que a FUNDACENTRO, através de parceria com o SINTAEMA, 

se propôs a realizar um diagnóstico com a identificação dos problemas encontrados 

no ambiente de trabalho, envolvendo a percepção de riscos dos trabalhadores, a 

partir de um questionário a ser elaborado. A intenção é confrontar a percepção do 

trabalhador com o trabalho de caracterização, para que se possa estabelecer 
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medidas de controle (FUNDACENTRO, 2018). Pode-se esperar avanço inclusive 

normativo para o setor de saneamento. 

Um mote para se começar a entender o conceito de percepção de riscos foi 

apresentado subliminarmente por Zócchio (2002). Ele cita na sua obra clássica que 

a prevenção pode ser entendida por duas vertentes, a concreta e a abstrata. A 

segurança concreta, segundo ele, é caracterizada pelas condições seguras de 

trabalho e pelo ambiente de trabalho que as empresas têm obrigação legal de 

oferecer a seus empregados. Já a segurança abstrata – e esta é a de interesse 

maior nesta pesquisa, é caracterizada pela sensação e sentimento dos 

trabalhadores quanto à proteção que lhes é propiciada contra acidentes e doenças 

ocupacionais. Assim, investigando os conceitos de “sensação” e “sentimento” pode-

se associar à percepção de riscos e acidentes de trabalho dos trabalhadores. 

Conceitualmente, o tema percepção de riscos não é algo novo, apesar de 

ainda ser muito pouco discutido no Brasil. Pode-se verificar uma quantidade 

relativamente interessante de tratativas da percepção de riscos, mas 

predominantemente sob a ótica da psicologia do trânsito, como faz Thielen (2008). A 

origem da expressão, aliás, vem da psicologia, sendo abordada inicialmente por 

pesquisadores como Starr, Slovic, Sjoberg, Meliá e Geller. No Brasil, o foco 

ocupacional da percepção de riscos é pouco difundido na academia (como já 

citado), sendo tratado em literatura técnica-gerencial por Bley, Fantazzini, Zaidan 

Mota, Alves e Miranda Junior, Bergsten Lopes, Lafraia e Lopes. Tais autores, com 

formação predominantemente em engenharia e psicologia organizacional, parecem 

trabalhar conceitos de forma mais aplicada à realidade das empresas, sem maiores 

formalismos acadêmicos e/ou científicos. 

Considerado como o primeiro pesquisador sobre a temática, Starr (1969) trata 

a percepção do risco sob a ótica do benefício, ou seja, as pessoas são mais 

propensas em aceitar o risco quando isso lhe trará um ganho. Ele cita, por exemplo, 

que os benefícios de uma viagem de avião são vistos como maiores do que o 

potencial risco de queda da aeronave, fazendo com que isto seja aceitável. Portanto, 

percebe-se que o risco é menor do que realmente é, pelo fato de que com o uso do 

avião, se poupa tempo e há probabilidade pequena de acidente. 

Partindo do princípio que a percepção de risco é a capacidade de um 

indivíduo discernir uma certa quantidade de risco, e a tolerância ao risco refere-se à 
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capacidade de uma pessoa de aceitar uma certa quantidade de risco, o CAMPBELL 

INSTITUT (2017) faz uma relação entre estes conceitos. Embora “únicos”, estão 

muito ligados. A incapacidade de perceber com precisão o risco pode levar a níveis 

mais altos de tolerância ao risco, o que pode encorajar comportamentos de alto 

risco. Outras teorias citadas por este Instituto defendem que o fluxo causal poderia ir 

na direção oposta, com engajamento habitual no comportamento de alto risco, 

levando a níveis mais altos de tolerância ao risco e menor capacidade de percepção 

de risco. Há trabalhos científicos para apoiar esses dois modelos, mas que devido 

ao foco mais aplicado desta pesquisa, não serão abordados.  

Paek e Hove (2017) relacionam a percepção de riscos aos julgamentos 

subjetivos das pessoas sobre a probabilidade de ocorrências negativas, como lesão, 

doença ou morte. Também é possível que uma pessoa tenha a capacidade de 

avaliar com precisão o risco com base na probabilidade de um incidente ocorrer e as 

potenciais consequências de um incidente, mas que ele esteja disposto a tolerar 

riscos mais elevados. Esses chamados "caçadores de emoções" são evidências de 

que níveis mais altos de tolerância ao risco não estão necessariamente vinculados a 

uma menor capacidade de percepção de risco (CAMPBELL INSTITUT, 2017). 

Já Slovic (1987), autor de vários trabalhos na área, destaca-se por uma teoria 

relevante acerca da percepção, a qual é chamada de paradigma “psicométrico”. 

Nesta teoria, o risco é concebido a partir de um amplo conjunto de fatores sociais, 

culturais, institucionais e psicológicos, podendo ser mensurado no sentido de 

compreender as respostas dos indivíduos ante aos riscos que estão expostos. Na 

literatura, esta abordagem é dominante sobre outras. 

Na visão de Sjoberg (2000), a percepção de risco não é estritamente uma 

questão de percepção sensorial, mas de atitudes e expectativas. O autor provoca o 

leitor dizendo que o que se percebe são perigos e ameaças e não o risco. Explica 

que o risco se relaciona a um evento futuro – e que eventos futuros podem ser 

imaginados ou interpretados, não percebidos, a menos que a pessoa seja um novo 

“Nostradamus”. 

Por outros olhares sobre a amplitude do conceito de percepção de risco, têm-

se os autores mais atuais e com foco nas práticas organizacionais. Bergsten Lopes 

(2018, p. 871) afirma que a percepção de riscos pode ser definida como um 

julgamento subjetivo que as pessoas fazem acerca das características e severidade 
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de um risco. Reforça que existem 3 componentes desta percepção: a probabilidade 

(de que alguém seja atingido), a suscetibilidade individual (vulnerabilidade) e a 

gravidade (os danos que determinado perigo podem causar). 

No entendimento de Lafraia (2011, p. 56), a percepção de risco é a 

capacidade de se fazer uma combinação mental de perigos já existentes com 

comportamentos que possam resultar em acidentes.  Em outras palavras, a 

percepção de riscos caracteriza um modelo mental capaz de perceber o risco, sem 

negligenciá-lo. Já Fantazzini (2013, p. 74), um dos mais experientes e referenciais 

engenheiros de segurança do trabalho do Brasil, traz um conceito também ligado 

aos aspetos comportamentais, sendo enfático ao afirmar que a percepção de riscos 

é um processo ou um estado permanente de espírito, ou atitude, que resulta em um 

comportamento “capaz de reagir adequadamente (reconhecer, interpretar, agir) 

frente a um estímulo do meio, que representa uma condição com potencial para 

causar danos (lesões, dano ambiental, ao negócio)”. Lafraia (2011, p. 17) é enfático 

ao afirmar que a percepção de riscos é considerada um antecedente do 

comportamento, assim como entendem Paek e Hove (2017). Zayed (2006), também 

sugere que a percepção é um processo, pelo qual as sensações são organizadas 

em uma representação interior do mundo. Neste sentido, os indivíduos organizam e 

interpretam suas impressões sensoriais de modo a criar um sentido ao seu 

ambiente. 

Em consonância com este direcionamento, pode-se afirmar que a percepção 

de risco é raramente inteiramente racional. Ao contrário, as pessoas avaliam os 

riscos usando uma mistura de habilidades cognitivas (pesando as evidências, 

usando raciocínio e lógica para chegar à conclusões) e avaliações emocionais, 

como a intuição e a imaginação (HARVARD HEALTH PUBLISHING, 2011). Paek e 

Hove (2017) seguem esta mesma linha, ao reafirmar que a dimensão cognitiva se 

relaciona com o quanto as pessoas conhecem e compreendem os riscos e a 

dimensão emocional, que se relaciona com o que as pessoas sentem sobre eles. 

Em complemento, Muñoz-Duque e Arroyave (2017), inspirados por Slovic (2000), 

afirmam que a percepção impacta nas decisões das pessoas, as quais estão 

marcadas por emoções negativas (o medo em especial), geradas a partir de uma 

ameaça e pelo grau de conhecimento do indivíduo sobre as fontes de risco. 
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Na visão do CAMPBELL INSTITUTE (2013), os fatores que afetam a 

percepção de riscos das pessoas são divididos em 3 níveis: micro, médio e macro. 

No nível micro, ou da percepção, os fatores estão associados ao nível individual de 

conhecimento sobre a situação. Aqueles indivíduos que são menos informados de 

uma situação são menos propensos a assumir riscos, enquanto aqueles com mais 

conhecimento são mais propensos a ter níveis mais altos de tolerância ao risco. No 

nível médio, os fatores estão associados às pressões dos colegas e da comunidade 

em geral. O estresse dos colegas dentro e fora do ambiente de trabalho pode fazer 

com que as pessoas assumam riscos que vão contra seu melhor julgamento, por 

exemplo. Já no nível macro, os fatores estão relacionados à cultura de segurança da 

organização e à liderança, as quais podem produzir efeitos profundos na percepção 

individual. 

Face ao exposto até o momento, é possível afirmar que quem não percebe os 

riscos não tem condições de escolher o meio mais seguro de agir. Neste sentido, é 

importante destacar que técnicos percebem os riscos diferentemente dos leigos. 

Para os técnicos, o risco é objetivo, matemático. Para os leigos, é uma combinação 

de fatores que o leva a perceber a sua existência ou intensidade (THIELEN; 

HARTMANN; SOARES, 2008). 

De modo amplo e complementar dentro da temática desta pesquisa, a norma 

ABNT NBR ISO 9001:2015 (ABNT, 2015) apresenta o conceito da mentalidade do 

risco, em que a organização deve realizar ações preventivas no sentido de 

determinar os fatores que poderiam causar desvios em seus processos. Ou seja, 

esta mentalidade de certa forma se traduz na antecipação ou percepção prévia de 

impactos que levam à danos e perdas. 

 

3.3.2 Fatores Humanos e Organizacionais 

 

Neste subitem serão discutidos aspectos básicos relacionados a 2 elementos 

de extrema importância nesta pesquisa: os fatores humanos e os fatores 

organizacionais relacionados à segurança do trabalho. Cumpre ressaltar que estes 

elementos possuem grande destaque nas escolas francesa e inglesa. Neste 

trabalho, o foco maior será na escola francesa, dada a que melhor representa a linha 

de estudo do autor. 
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Daniellou, Simard e Boissières (2013, p. 2) afirmam que a abordagem dos 

fatores humanos e organizacionais na segurança industrial consiste em identificar e 

implementar as condições que favorecem uma contribuição positiva dos operadores 

e dos coletivos de trabalho na construção da segurança industrial. Tais autores 

(2013, p. 3), analisando o quadro de evolução do processo de gestão de segurança, 

relacionado às taxas de acidentes de trabalho, destacam que houve 3 grandes 

momentos históricos: 

• 1960-1980: Foco na engenharia e na qualidade (abordagem técnica). A 

integridade das instalações era primordial. Nível alto de acidentes. 

• 1980-2000: Foco nos sistemas de gestão de segurança. Acidentes em 

diminuição. 

• 2000-atual : Abordagem na atividade humana. Integração de fatores humanos 

e organizacionais da segurança. Taxas de acidentes em níveis bem menores 

que nos momentos históricos passados. 

Entende-se que os fatores humanos são características (física, cognitiva e 

social) de um indivíduo com impacto no objeto em consideração, o qual pode ser 

bastante significativo (ABNT, 2015). A DNV (2006) trata dos “fatores pessoais” que 

contribuem para os acidentes (perdas), junto aos fatores de trabalho, elencando 8 

grupos de aspectos de influência. O Anexo 1  apresenta estas informações. 

Os fatores humanos e organizacionais, portanto, representam um avanço na 

evolução histórica da segurança do trabalho e isto contribui para, entre outras, a 

redução de acidentes e consequentemente dos custos envolvidos quando ocorrem 

infortúnios laborais. 

Cumpre citar ainda que a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 (ABNT, 2015) 

afirma que um ambiente adequado pode ser a combinação de fatores humanos e 

físicos, como social (por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante), 

psicológico (por exemplo redutor de estresse, preventivo quanto à exaustão, 

emocionalmente protetor) e físico (por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, 

fluxo de ar, higiene, ruído). Apesar desta norma técnica não ser específica para a 

obtenção de um bom ambiente de trabalho, contribui no reforço conceitual. 
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3.3.3 Comportamento Seguro 

 

Sob a ótica de Lafraia (2011, p. 10), quando se fala de comportamento, 

afasta-se totalmente da engenharia de segurança e da engenharia de maneira geral. 

A questão comportamental é complexa e seu estudo passa por uma análise 

interdisciplinar, com contribuições da Psicologia, da Antropologia, da Sociologia e da 

Neurofisiologia, entre outras áreas. Pacheco (2012, p. 16) afirma que desde a 

revolução industrial a Psicologia vem se dedicando a estudar e intervir sobre o 

comportamento humano no contexto do trabalho. 

Antes de se abordar o que seria um comportamento seguro no ambiente de 

trabalho, faz-se necessário entender o conceito da “Segurança Comportamental”. 

Para Areosa e Augusto (2012), trata-se de uma abordagem multidisciplinar que visa 

estudar as ações humanas a partir da análise da capacidade dos indivíduos ou 

grupos para identificarem os perigos e controlarem os riscos existentes num 

determinado local e contexto. Em outras palavras, a segurança comportamental visa 

estimular e desenvolver os comportamentos seguros, nas diversas atividades, 

através do estudo de múltiplos fatores que constituem a própria condição humana. 

Na visão de Bley (2017, p. 42) pode-se entender que o comportamento seguro se 

traduz na capacidade do trabalhador em identificar e controlar os riscos da atividade 

no presente para que isso resulte em redução da probabilidade das consequências 

indesejáveis no futuro, tanto para si quanto para o outro. Já Zaidan Mota (2017, p. 

86) amplia o conceito ao dizer que é um conjunto de relações que se estabelecem 

entre os aspectos humanos e sociais com as devidas consequências antes, durante 

e após cada ação. Pode ser traduzido, segundo a autora, como o resultado da 

relação do indivíduo com seu meio ambiente, colegas de trabalho e a empresa. 

O comportamento (um ato observável) é dirigido pelos antecedentes (causas) 

e motivado pelas consequências (efeitos). Os antecedentes estão nos níveis 

sensorial, emocional e cognitivo. Já os efeitos estão no presente ou no futuro e 

podem ser positivos, negativou ou neutros (LAFRAIA, p. 23). Lopes Alves e Miranda 

Junior (2013, p. 58) chamam os antecedentes de “ativadores” ou “gatilhos” e 

apresentam o modelo ABC (ativador/comportamento/consequência) como exemplo 

de orientação para análises comportamentais. Tais autores são enfáticos em afirmar 

que são as consequências que efetivamente governam os comportamentos.  
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Os comportamentos de segurança influenciam a ocorrência de acidentes de 

trabalho, mas também são influenciados pelas percepções dos trabalhadores sobre 

a envolvente da segurança (PACHECO, 2012). Se o objetivo é diminuir as taxas de 

sinistralidade e de ocorrência de acidentes de trabalho, deve-se investir no 

desenvolvimento de comportamentos de segurança. Zaidan Mota (2017, p. 86) 

reforça, por fim, que excesso de confiança, imprudência, negligência, desatenção e 

falta de concentração são reconhecidas por profissionais de saúde e segurança 

como algumas das causas principais dos acidentes. 

 

3.3.4 Cultura de Segurança 

 

O conceito de cultura é utilizado para explicitar o fato de diferentes grupos de 

pessoas terem formas distintas de absorver e reagir aos eventos da realidade, a 

partir de significados que são gradativamente aprendidos e compartilhados 

(VASSEM; FORTUNATO; BASTOS; BALASSIANO, 2017). Dentro das 

organizações, surge a expressão “cultura organizacional” que, segundo os mesmos 

autores, é o compartilhamento de crenças, percepções e pensamentos, podendo se 

manifestar por meio de estruturas e processos organizacionais visíveis e também 

por valores expostos. 

De modo ainda mais específico dentro das organizações, tem-se o conceito 

de cultura de segurança. Tal conceito tem recebido larga atenção atualmente, de 

acordo com Gonçalves Filho, Andrade e Marinho (2011) pelo fato de que os 

sistemas de gestão funcionarão melhor em organizações que tenham desenvolvido 

uma maturidade desta cultura de segurança. 

Para Besnard, Boissières, Daniellou e Villena (ICSI, 2017), cultura de 

segurança é um conjunto de maneiras de fazer e de pensar amplamente 

compartilhadas pelos atores de uma organização, sobre o controle dos riscos mais 

graves relacionados às suas atividades. 

Daniellou, Simard e Boissières (ICSI, 2013) defendem que a cultura de 

segurança é uma componente da cultura da empresa, Tais autores destacam que há 

tipos diferentes de cultura de segurança, as quais são apresentadas em ordem de 

maturidade (da menor para a maior): 
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• Cultura fatalista : Tem como característica principal a crença de que os 

acidentes que ocorrem são fatalidades (“inevitáveis”). Prevaleceu fortemente 

até meados do século XVII, pela cultura religiosa que privilegiava as 

explicações sobrenaturais para os acontecimentos da vida cotidiana. 

• Cultura do ofício : Caracteriza-se pelo fraco envolvimento da hierarquia, a 

qual atribui aos empregados as questões de prevenção de acidentes. Origina-

se de um contexto pré-industrial e ainda pode ser encontrada em 

organizações. 

• Cultura gerencial : Desenvolvida pós-revolução industrial na Inglaterra. A 

hierarquia se ocupa na elaboração e no desenvolvimento de medidas de 

segurança. Destaca-se por três grandes orientações: a preocupação 

constante com a melhoria dos resultados de segurança, a forte valorização da 

segurança técnica (engenharia de segurança) e a propensão em formalizar as 

práticas de gerenciamento de segurança. 

• Cultura integrada : Possui forte implicação dos empregados e da hierarquia. 

É participativa e ascendente, englobando várias convicções, tais como a 

manutenção da vigilância, “caçando anomalias” e analisando os quase-

acidentes. 

 

Lopes Alves e Miranda Junior (2013, p. 41) apresentam a cultura de 

segurança através de estágios, que evoluem do menor (“cultura de choque”) para o 

maior (“cultura do cuidado”), passando pelos estágios intermediários “cultura do 

conflito” e “cultura da consciência”. 

Num conceito mais voltado ao ramo industrial, Bergsten Lopes (2018, p. 871), 

cita que a cultura de segurança é uma combinação de valores e comportamentos 

que determinam a forma como a Segurança do Trabalho é gerenciada. Ela completa 

dizendo que pode ser resumida nas respostas de 3 perguntas: “Como fazemos as 

coisas aqui?”, “Quais as nossas metas?” e “Como nos comportamos quando 

ninguém está nos observando?”. Lopes Alves e Miranda Junior (2013, p. 31) na 

mesma linha de Bergsten Lopes, reafirmam que a cultura de segurança é “o jeito 

como as coisas são feitas”, e impacta diretamente no comportamento das pessoas 

no trabalho.  



51 
 

 
 

Gonçalves Filho, Andrade e Marinho (2011) afirmam que não há um consenso 

acerca do conceito de cultura de segurança e fazendo um apanhado de vários 

pesquisadores, concluem que os aspectos relacionados ao indivíduo, ao trabalho e à 

organização são similares entre eles. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Escopo do Trabalho e Área de Estudo 

 

Esta pesquisa buscou avaliar como os fatores humanos e organizacionais 

influenciam na percepção de riscos e de acidentes de trabalho dos funcionários de 

uma empresa de saneamento ambiental brasileira.  

Os assuntos de segurança do trabalho reportados no Relatório da 

Administração e de Sustentabilidade 2017 da empresa informam sobre 

investimentos significativos em saúde e segurança dos funcionários, adotando uma 

série de iniciativas e medidas de prevenção. Dentre elas, destaca-se: 

• Técnicos de segurança do trabalho atuando diretamente nas áreas 

operacionais; 

• Avaliações in loco das áreas de trabalho para identificação de pontos 

de melhoria nas rotinas de higiene e padrões de prevenção aos riscos 

ocupacionais; 

• Análise das condições ergonômicas da equipe funcional com planos, 

com a definição de planos de ação decorrentes; 

• Atuação efetiva das CIPA. 

No documento ainda é citado que os padrões de segurança e salubridade 

foram definidos por todos os empregados e a CIPA. 

O quantitativo de acidentes de trabalho apresentado no seu último relatório 

informa que em 2017 foram 364 ocorrências, contra 401 ocorrências do ano de 

2016. Em termos de indicador legal brasileiro, o SESMT da empresa informou o 

histórico do seu FAP, conforme apresentado na Figura 3. Apesar de decrescente 

nos últimos 2 anos, desde 2014 o FAP se apresenta acima da linha de corte 

estipulada como referência, lembrando que quanto menor o seu valor, menor o 

imposto pago. 
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Figura 3 - Histórico do FAP da empresa estudada 

 
Fonte: SESMT da empresa (2018). 
 

Foram escolhidas 4 unidades da empresa para o estudo, representadas neste 

trabalho pelas letras maiúsculas “M, “E”, “A” e  “R”. 

A escolha das unidades esteve apoiada em 3 critérios principais: a) 

“localização”; b) “existência de riscos ocupacionais relevantes”; e c) “atividades de 

água, esgoto e resíduos”. 

a. Localizam-se na região onde habita o pesquisador; 

b. São unidades operacionais, onde os funcionários realizam atividades que 

envolvem os principais agentes de riscos ocupacionais (físicos, químicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes); 

c. Facilidade de acesso às informações e funcionários. 

As unidades em questão também representam a atividade econômica 

predominante da empresa estudada, conforme CNAE. 

 

4.2 População Amostral e Critério de Seleção 

 

Para a realização deste estudo foram entrevistados apenas funcionários 

próprios da empresa. O público-alvo das entrevistas foi dividido em 2 grupos:  

• funcionários da operação da empresa e;  

• especialistas em segurança do trabalho (engenheiros de segurança do 

trabalho, representando o SESMT da empresa). 

Atualmente tem-se 1 engenheiro de segurança responsável pela unidade “A” 

e “M”, 1 engenheiro de segurança responsável pela unidade “E” e 1 engenheiro de 

segurança responsável pela unidade “R”, sendo que também técnicos de segurança 
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do trabalho operacionais compõem as equipes. Todos os responsáveis técnicos 

pelas áreas de segurança do trabalho das unidades localizadas no perímetro de 

abrangência deste estudo, participaram da pesquisa como entrevistados. 

Para a aquisição das informações sobre percepção de riscos, os elegíveis 

foram os funcionários operacionais da empresa, previamente definidos pelos 

engenheiros de segurança do trabalho, conforme lista oficial da área de Recursos 

Humanos, alocados nas unidades “A”, “E”, “M” e “R”. 

Tanto homens quanto mulheres participaram da pesquisa, na proporção 

possível quando das visitas em campo (agendadas previamente com os gestores). 

O critério para a escolha dos funcionários elegíveis das unidades considerou 

dois gatilhos, de acordo com os objetivos da pesquisa: 

• Funcionários que têm direito e recebem adicional de insalubridade, conforme 

definido na NR 15 e que constam na lista oficial da empresa como tal; 

• Funcionários que têm direito e recebem adicional de periculosidade, conforme 

definido na NR 16 e que constam na lista oficial da empresa como tal. 

Portanto, 100% dos participantes recebem adicionais por realizarem 

atividades insalubres ou perigosas. 

Ressalta-se que não houve seleção de cargos, ou seja, todos aqueles que 

estavam na lista de elegíveis estiveram aptos a participar. A Tabela 1 apresenta a 

população elegível das unidades definidas e o tamanho da amostra mínima que foi 

estudada. 

 

Tabela 1 - Quantitativo populacional e tamanho da amostra 

POPULAÇÃO ELEGÍVEL 

Unidade "M" Unidade "A" Unidade "E" Unidade "R" 

117 212 151 14 

Total da população elegível: 494 

Amostra de estudo (mínima): 176 
Fonte: Empresa (RH) e autor (2018). 

 

A definição do tamanho da amostra utilizou como referência o nível de 

confiança esperado de 90%, com um erro amostral de 5%. Justifica-se a escolha do 

nível de confiança devido ao fato de que a coleta de percepção de riscos por si só já 

é uma imagem pontual da realidade, e se entende como uma visão situacional. Ou 

seja, demasiado nível de confiança em algo que já apresenta incerteza não parece 
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ser motivo de maior preocupação neste tipo de trabalho. Já o erro amostral de 5% 

foi definido pelo autor, pelo fato de ser um valor intermediário entre os valores de 

erros amostrais comuns em trabalhos científicos (3% e 10%), mesmo que nenhum 

dos trabalhos referenciais influenciadores desta pesquisa citados no item 4.5 tenham 

apresentado este parâmetro. 

 

4.3  Definição das Categorias Analíticas ou Variáve is 

 

Para este trabalho, foram abordadas destacadamente as seguintes variáveis: 

i) percepção de riscos; ii) fatores humanos; e iii) fatores organizacionais. A definição 

operacional destes conceitos é apresentada a seguir: 

i. Percepção de Riscos : entendida neste trabalho como sendo o sentimento ou 

a ideia que os funcionários possuem sobre segurança e riscos ocupacionais. 

Para fins didáticos e com base no referencial teórico, o aspecto “percepção 

de riscos” foi dividido em 3 dimensões, conforme a Figura 4: 

 

Figura 4 - Dimensões da percepção de riscos 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

A dimensão técnica  (DT) buscou captar o sentimento dos funcionários em 

relação aos riscos ocupacionais, sob a ótica técnica, que podem estar presentes ou 

serem originados em suas atividades laborais. A dimensão comportamental  (DC) 

visou captar o “olhar interno” do funcionário sobre seu comportamento e de seus 

colegas no ambiente laboral, em relação aos riscos e acidentes. Já a dimensão 

organizacional  (DO) preocupou-se em exprimir o sentimento dos funcionários a 

respeito da organização e seus líderes, no tocante às questões de segurança do 

trabalho e acidentes. 

ii. Fatores Humanos (FH): entendidos nesta pesquisa como sendo as 

características dos funcionários analisados, de caráter predominantemente 

demográfico que se relacionam às suas atuações como trabalhadores 
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formais. Para fins didáticos e com base no referencial teórico sobre percepção 

de riscos, os fatores definidos nesta pesquisa estão apresentados na Figura 

5.  

 

Figura 5 - Fatores Humanos considerados na pesquisa 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: AT (Acidente de trabalho). 

 

Os Fatores Humanos considerados levaram em conta os seguintes aspectos 

(identificados com a letra “A”1) no processo de avaliação: 

o (A2) Turno de trabalho : verificar qual turno de trabalho apresenta a 

maior pontuação média de percepção de riscos e de acidentes. 

o (A3) Sexo : verificar qual gênero (masculino e feminino) apresenta a 

maior pontuação média de percepção de riscos e de acidentes. 

o (A4) Faixa etária : verificar qual faixa etária apresenta a maior 

pontuação média de percepção de riscos e de acidentes. 

o  (A5) Nível de escolaridade : verificar qual nível de escolaridade 

apresenta a maior pontuação média de percepção de riscos e de 

acidentes. 
                                            
1 O número arábico após a letra “A” identifica o fator ao longo do trabalho. 
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o  (A6) Tempo de empresa : verificar qual faixa de tempo de empresa 

dos funcionários que apresenta a maior pontuação média de 

percepção de riscos e de acidentes. 

o (A7 e A8) Ocorrência de acidentes de trabalho : verificar qual é o 

nível de percepção de riscos e de acidentes dos funcionários que já 

tiveram experiências de danos às suas integridades físicas e vice-

versa. Também será verificada a pontuação média de percepção de 

riscos e de acidentes daqueles que souberam/presenciaram 

ocorrências acidentárias. 

o  (A9) Participação na CIPA : verificar se a participação na CIPA 

impacta em maior pontuação média de percepção de riscos e de 

acidentes. 

o  (A10) Religião : verificar se professar uma religião influencia mais ou 

menos na percepção de riscos e de acidentes. 

o (A11) Necessidade especial : verificar se portar alguma necessidade 

especial influencia mais ou menos na percepção de riscos e de 

acidentes. 

 

Para este trabalho específico, entendeu-se que os aspectos citados são 

relevantes, mas não exaustivos, e que podem traduzir adequadamente os fatores 

humanos influenciadores na percepção de riscos dos funcionários.  

iii. Fatores Organizacionais (FO): entendidos neste trabalho como sendo 

aqueles relacionados ao atendimento legal aos requisitos de segurança do 

trabalho no país, bem como as ações técnicas-organizacionais que 

representam avanços em práticas e ações preventivas. Os fatores definidos 

para esta pesquisa estão descritos na Figura 6:  

 

Figura 6 - Fatores Organizacionais considerados na pesquisa 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Os fatores organizacionais definidos para esta pesquisa levaram em conta as 

seguintes necessidades das empresas: 

o Atendimento às Normas Regulamentadoras (NR) : verificar se o 

atendimento aos principais requisitos legais relativos à segurança do 

trabalho influencia na percepção de riscos e acidentes de trabalho dos 

funcionários. Sabe-se que o atendimento da lei é obrigatório, mas a 

percepção individual pode não representar a realidade. 

o Boas Práticas de Segurança (BPS) : verificar se práticas de 

gerenciamento, técnicas e comportamentais implementadas pela 

organização influenciam na percepção dos trabalhadores. 

Para esta pesquisa, entendeu-se que os elementos citados são relevantes, 

mas não exaustivos, e que podem traduzir adequadamente os fatores 

organizacionais influenciadores na percepção de riscos dos funcionários. Além disto, 

tais elementos não foram encontrados em trabalhos científicos deste cunho - fato 

este que dá um caráter de ineditismo ao estudo desenvolvido. Por outro lado, tem a 

análise comparativa prejudicada pela ausência ou extrema carência de informações. 

 

4.4  Delineamento Experimental e Etapas da Pesquisa  

 

Esta pesquisa é um estudo exploratório descritivo, onde são combinados 

métodos quantitativos e qualitativos. Tais métodos buscaram captar a percepção de 

trabalhadores de uma empresa de saneamento ambiental sobre riscos e acidentes 

de trabalho e o status do nível de atendimento legal e de implementação de boas 

práticas de segurança da mesma empresa. Este conjunto de informações 

qualitativas foi traduzido em dados numéricos, na tentativa de expressar de forma 

matemática as respostas oferecidas. 

No trabalho em questão, pode-se entender que a parte qualitativa se refere 

aos dados obtidos nas respostas dos funcionários e do SESMT da empresa, através 

dos instrumentos de trabalho. A parte quantitativa está relacionada ao tratamento 

estatístico dos dados, através do exame das relações entre variáveis.  

Temporalmente, o estudo é um corte transversal, desenvolvido em campo 

entre os meses de julho e outubro de 2018. 
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4.5  Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Para a aquisição de dados, foram utilizadas as seguintes metodologias: 

• Entrevistas estruturadas e 

• Listas de verificação (check-lists). 

O uso de questionários de pesquisa para coleta de informações acerca da 

percepção de riscos dos funcionários teve como subsídio principal a pesquisa de 

Pacheco (2012). O pesquisador citado, estudando o papel da percepção de risco e 

comportamentos seguros na cultura organizacional, dividiu o seu trabalho em 6 

seções, a saber: 

• Aferição de percepção de risco cognitiva: trata da percepção dos funcionários 

acerca do seu nível de exposição aos riscos existentes. Com base nesta 

ideia, foi criado o Instrumento de Trabalho no 2. 

• Aferição da percepção de riscos emocional: coleta percepções sobre a 

preocupação dos funcionários acerca dos riscos a que estão expostos. Está 

parcialmente representado no Instrumento de Trabalho no 3. 

• Aferição da percepção das ações da empresa em termos de segurança: o 

Instrumento de Trabalho no 4 aborda esta seção. 

• Aferição da percepção das pessoas que trabalham na organização: está 

parcialmente representado neste trabalho no Instrumento de Trabalho no 4. 

• Aferição da motivação quanto aos comportamentos seguros: também está 

parcialmente representado no Instrumento de Trabalho no 3. 

• Caracterização da amostra: esta seção coleta as variáveis demográficas e 

ocupacionais dos participantes. Neste trabalho, está representada pelo 

Instrumento de Trabalho no 1. 

Os estudos de Silva e França (2011) igualmente influenciaram esta pesquisa, 

no sentido de compreender se o trabalhador percebe os riscos do ambiente em que 

labora. Os autores optaram por usar um único questionário, dividido em duas partes: 

“dados do colaborador” (para a coleta de informações, abrangendo sexo, faixa 

etária, tempo de trabalho na empresa estudada, grau de escolaridade, entre outros) 

e “percepção de riscos”. 
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Tanimoto (2011) contribuiu com sua pesquisa, entre outros, com a forte base 

teórica e a estruturação de questionários para aquisição das percepções de riscos 

das pessoas. 

Com alterações e reduções em relação ao trabalho de Pacheco (2012), 

Pinheiro, Almeida e Silva Pinheiro (2017) também desenvolveram questionários 

bastante similares para coleta das percepções dos funcionários em empresas. Num 

total de 3, os autores citados identificaram a percepção de riscos dos trabalhadores, 

a preocupação destes com os riscos e o comprometimento com sua segurança em 

uma empresa agrícola de produção de uvas. 

Nas seções seguintes serão detalhados os instrumentos de trabalho desta 

pesquisa, contemplando as entrevistas estruturadas e as listas de verificação. 

 

Entrevistas Estruturadas 

 

Para a realização das entrevistas estruturadas, foram confeccionados 

instrumentos de trabalho, em forma de questionários de pesquisa, conforme 

modelos apresentados nos Apêndices 1, 2, 3 e 4. 

Tais instrumentos de trabalho foram entregues para os funcionários elegíveis, 

sem necessidade de identificação. Foram respondidos os 4 instrumentos na mesma 

oportunidade. Antes de responder, foi realizada uma breve explanação sobre os 

objetivos da pesquisa, ressaltando que a participação era voluntária, ou seja, caso 

alguém não quisesse por algum motivo responder, não haveria consequência. 

Mesmo assim, entende-se que, mesmo não avaliados, fatores como o receio de 

exposição, nível hierárquico ocupado, preocupação com a cessação de pagamento 

de adicionais de periculosidade e insalubridade, pressa e desinteresse no assunto 

influenciaram de algum modo os resultados encontrados. 

 

• (IT 1) Instrumento de Trabalho n o 1 - “Fatores Humanos” : o IT 1 continha 

uma pesquisa com 12 doze aspectos, dos quais 11 eram de múltipla escolha 

(codificação A2 à A12), objetivando caracterizar a amostra.  A construção teve 

como base os conceitos apresentados no referencial teórico sobre percepção 

de riscos e no que se entende, preliminarmente, como elementos 

influenciadores na percepção de riscos dos trabalhadores e que podem de 
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forma unívoca serem coletados. O aspecto “aberto” (A1) buscou identificar 

apenas o cargo/função do entrevistado, o que foi necessário para a análise de 

resultados do instrumento de trabalho no 2. O aspecto A12 serviu apenas para 

assegurar o cumprimento do gatilho da pesquisa, conforme citado item 4.2. 

 

• (IT 2) Instrumento de Trabalho n o 2 - Percepção de Riscos – Dimensão 

Técnica : o IT 2 continha 39 agentes/fatores de risco, onde os entrevistados 

assinalaram uma entre 5 alternativas, relativas à percepção da intensidade de 

cada risco apresentado: “não existe o risco”, “pequena”, “média”, “grande” e 

“não sei”. Este instrumento teve como bases técnicas para a definição dos 

agentes de risco e para as respostas a Portaria 25, de 29/12/1994 do 

Ministério do Trabalho e Emprego (Ministério do Trabalho, 2018), o Anexo I 

dos leiautes do eSocial versão 2.4.02 (Ministério do Trabalho, 2018) e o 

Anexo II da Nota de Documentação Evolutiva do eSocial (Ministério do 

Trabalho, 2018). Tanimoto (2011) afirma que incluir a resposta “não sei” é 

necessário quando a pergunta requer um conhecimento específico do 

respondente sobre o tema. Já a utilização de 39 agentes de risco no IT 2 se 

justifica pelo fato de que, tecnicamente, representam praticamente a 

totalidade do que se pode encontrar numa atividade operacional. Também 

foram escolhidos pelo fato de serem aqueles apontados como sendo os que 

as empresas declararão futuramente no eSocial (previsão de entrada em 

vigor em julho de 2019).  

 

• (IT 3) Instrumento de Trabalho n o 3 – Percepção de Riscos – Dimensão 

Comportamental : o IT 3 continha 12 afirmações (denominadas “DC”, 

numeradas de 1 à 12), onde os entrevistados assinalaram a opção que 

melhor representava seu comportamento frente ao risco e ao acidente de 

trabalho em cada afirmação. Utilizou-se como referência a escala aditiva ou 

de Likert (SAMPIERI, 2013, p. 261), sendo que cada afirmação contemplou 5 

alternativas possíveis: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, as quais respectivamente eram: 

“concordo muito”, “concordo”, “não concordo nem discordo”, “discordo” e 

“discordo muito”. Todas as afirmações do instrumento foram desenvolvidas 

relacionando “concordo muito” com o conceito “alta percepção de risco”. A 
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base para confecção deste instrumento foi contemplada no referencial teórico 

e experiência prática do pesquisador. 

 

• (IT 4) Instrumento de Trabalho n o 4 – Percepção de Riscos – Dimensão 

Organizacional : o IT 4 continha 12 afirmações, (denominadas “DO”, 

numeradas de 1 à 12), onde os entrevistados assinalaram as opções de 

respostas que melhor representaram suas visões sobre as ações, os 

conceitos presentes na organização e a gestão (incluindo os líderes) a 

respeito dos riscos ocupacionais e acidentes de trabalho. Da mesma forma 

que a pesquisa sobre a Dimensão Comportamental, utilizou-se também como 

referência a escala aditiva ou de Likert (SAMPIERI, 2013, p. 261), sendo que 

cada afirmação da mesma forma contemplou 5 alternativas possíveis: “a”, “b”, 

“c”, “d”, “e”, as quais respectivamente eram: “concordo muito”, “concordo”, 

“não concordo nem discordo”, “discordo” e “discordo muito”. Todas as 

afirmações do instrumento foram desenvolvidas relacionando “concordo 

muito” com o conceito “alta percepção de risco”. A base para confecção deste 

instrumento foi contemplada no referencial teórico e experiência prática do 

pesquisador. 

 

O pesquisador acompanhou integralmente todas as entrevistas e sanou 

eventuais dúvidas dos funcionários que participaram da pesquisa. O tempo médio 

para preenchimento completo dos 4 instrumentos de trabalho foi de 

aproximadamente 20 minutos, sendo realizados em áreas administrativas dos 

perímetros visitados. 

 

Listas de Verificação (check-lists) 

 

O SESMT da empresa estudada, através de instrumentos de apoios do tipo 

“Listas de Verificação”, passou por verificação do atendimento de alguns itens 

normativos, através da comprovação de evidências objetivas. Estas trouxeram como 

resultados informações importantes para se entender como os Fatores 

Organizacionais, aqui representados pelo nível atendimento das NR e pela 

implementação de boas práticas de segurança, influenciam na percepção de riscos 
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e acidentes de trabalho dos funcionários. Tais instrumentos são apresentados nos 

Apêndices 5 e 6 desta pesquisa. 

Foram realizadas reuniões individuais com os engenheiros de segurança, no 

intuito de entender e verificar como são atendidos os itens mais relevantes 

aplicáveis das normas regulamentadoras, bem como da implementação de boas 

práticas de segurança, de modo corporativo. Foram usados como referência os 

documentos oficiais válidos da empresa e demais evidências que possam ser 

consultadas de modo formal. Vale destacar que o intuito da verificação não teve 

caráter fiscalizatório nem de auditoria e sim técnico-acadêmico amostral. 

Da mesma forma, cada engenheiro de segurança responsável (ou técnico de 

segurança designado) por uma unidade estudada acompanhou a verificação dos 

elementos operacionais que precisavam de constatação visual para serem 

considerados existentes e adequadamente implementados.  

 

• (IT 5) Instrumento de Trabalho n o 5 – Fatores Organizacionais – 

Atendimento Legal (NR) : Abrangia 2 grupos de requisitos: o grupo 1 

contemplou 62 requisitos técnico-legais, de caráter documental, contidos nas 

normas regulamentadoras que possuem demandas relevantes (Grau de 

Infração 3 ou 4) e por serem frequentemente verificados por órgãos de 

fiscalização nas empresas (Base: formulário NAD – “Notificação para 

Apresentação de Documentos”, da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego); já o grupo 2 contemplou 20 requisitos técnicos-legais, de caráter 

operacional, escolhidos dentro dos textos das NR e definidos por 

representarem elementos importantes na prevenção de acidentes. Estes, 

especificamente, foram observados em campo, em visitas agendadas com 

cada engenheiro /técnico de segurança     (“especialistas”). Todas as normas 

regulamentadoras válidas foram previamente analisadas para definir quais 

seriam efetivamente utilizadas na pesquisa, de acordo com as atividades da 

empresa. Para cada requisito normativo foi verificada a “existência” 

(implementação na empresa) e sua “suficiência” (nível de atendimento ao 

requisito legal), conforme já citado. Quando algum requisito não era aplicável 

às atividades desenvolvidas pela empresa, não foi contabilizado na 

verificação posterior, sendo-lhe atribuído o conceito “NA” (não aplicável). A 
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NR 37, disponibilizada em dezembro de 2018, não foi incluída neste trabalho, 

por ter sido publicada após os trabalhos de campo e não ser aplicável à 

atividade da empresa estudada (é classificada como setorial). Ressalta-se 

que o regime jurídico da empresa avaliada se enquadra no escopo da NR 1 e 

portanto, as NR afetas são de observância obrigatória. 

 

• (IT 6) Instrumento de Trabalho n o 6 – Fatores Organizacionais – Boas 

Práticas de Segurança (BPS) : esta lista de verificação contemplou 10 pilares 

de boas práticas de segurança, totalizando 51 ações possíveis de serem 

implementadas nas organizações (listagem não exaustiva). Estas 51 ações 

foram baseadas no Manual de Procedimentos para Auditoria no Setor 

Saneamento Básico (Ministério do Trabalho e Emprego, 2002), em Couto 

(2009), em publicação do INRS (2018), além da experiência do pesquisador. 

A lista apresentou, para cada ação, um campo para eventual relato dos 

resultados encontrados, além do campo de pontuação, que variou de 0,0 à 

1,0. Este apêndice possui estimação pela observação das evidências 

apresentadas pelos especialistas e entendimento do pesquisador, face sua 

experiência profissional e constatação em campo.  

 

Gabaritos do SESMT 

 

Conforme lista de funcionários disponibilizada pela área de RH da empresa, 

foram entregues aos engenheiros de cada unidade estudada os instrumentos de 

trabalho de números 7, 8, 9 e 10 (respectivamente apresentados nos Apêndices 7, 

8, 9 e 10), para preenchimento dos níveis de riscos dos agentes existentes para os 

cargos avaliados. 

Os engenheiros não tiveram acesso às respostas fornecidas pelos 

funcionários nas entrevistas de campo (bem como nenhum outro representante da 

empresa) e pautaram seus posicionamentos nos documentos técnicos oficiais mais 

atualizados da empresa. Após o preenchimento, os gabaritos foram assinados e 

identificados nominalmente pelos respondentes. 

A relação das respostas fornecidas pelos funcionários no Instrumento de 

Trabalho no 2 (IT 2) e a magnitude real dos riscos tem a seguinte equivalência 
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técnica, apresentada na Tabela 2. As siglas foram usadas para preenchimento dos 

gabaritos pelos profissionais de segurança do trabalho. 

 

Tabela 2 - Equivalência técnica 
RESPOSTA NO IT 2 EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (SESMT) SIGLA 

"Não existe"  Risco não reconhecido NE 

"Pequeno" Intensidade do risco menor que o nível de ação ou 
referência similar 

RP 

"Médio" Intensidade do risco entre o nível de ação e o limite 
de tolerância, ou referência similar 

RM 

"Grande" Intensidade de risco maior que o limite de tolerância 
ou referência similar 

RG 

"Não sei"  Sem equivalência - 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: De acordo com a NR 9, nível de ação é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações 

preventivas. Já limite de tolerância ou de exposição é o limite estabelecido por entidades 
oficiais, no qual o trabalhador pode ficar exposto durante 8 horas de trabalho sem que tenha 
prejuízo de sua integridade física (Ministério do Trabalho, 2018). 

 
 

Os cargos que compuseram o universo amostral desta pesquisa foram 

aqueles que estavam associados ao pagamento do adicional de periculosidade ou 

insalubridade. A relação de nomes e cargos, portanto, com direito à esta percepção, 

fazia parte da listagem oficial da área de Recursos Humanos da empresa. 

Devido ao fato de que desta listagem foi selecionada a amostra, nem todos os 

cargos/pessoas participaram. Além disto, nos dias pré-agendados para entrevistas, 

vários funcionários estavam ausentes, por motivo de férias, afastamento, escala de 

trabalho ou folga/liberação.  

A relação alfabética dos cargos participantes de cada unidade, com seus 

quantitativos, pode ser encontrada na Tabela 3. Percebe-se que se destaca 

quantitativamente entre os cargos entrevistados o de “Agente Suporte Operacional”, 

com aproximadamente 71% de participação. Em seguida, a maior incidência foi dos 

cargos de nível técnico, com 17%. Ambos os cargos têm atuação 

preponderantemente operacional (campo). 
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Tabela 3 - Cargos entrevistados das unidades 
Cargo  Unidade  Quantidade  

Agente de Suporte “A” 2 
Agente Suporte Administrativo “R” 2 
Agente Suporte Administrativo “E” 6 
Agente Suporte Operacional “A” 36 
Agente Suporte Operacional “R” 2 
Agente Suporte Operacional “E” 42 
Agente Suporte Operacional “M” 55 
Engenheiro Ambiental “E” 1 
Engenheiro Civil “R” 1 
Engenheiro Civil “E” 3 
Engenheiro Controle e Automação “A” 1 
Engenheiro Sanitarista “R” 1 
Mecânico “R” 1 
Motorista de Veículos “R” 3 
Técnico Ambiental “R” 1 
Técnico Ambiental “E” 4 
Técnico Ambiental “A” 10 
Técnico Ambiental “M”  1  
Técnico Eletrônico “A” 1 
Técnico em Edificações “E” 1 
Técnico em Edificações “M” 1 
Técnico em Eletrotécnica “E” 2 
Técnico Químico “A” 5 
Técnico Químico “E” 7 

TOTAL 189 
Fonte: Autor (2018). 

 

A Figura 7 resume de modo macro a estrutura básica da aquisição dos dados. 

Pode-se reparar que os fatores humanos e organizacionais foram coletados de 

modo independente, ou seja, via públicos diferentes e sem dependência cronológica. 

 

Figura 7 - Estrutura básica de aquisição dos dados 

 
Fonte: Autor (2018). 
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4.6  Tratamento e Análise dos Dados 

 

Os dados obtidos nos Instrumento de Trabalho nos 1 a 6 foram primeiramente 

compilados em planilhas do software Excel® e após trabalhados do software 

Minitab®, versão 18.  

Os procedimentos de tratamento e análise dos dados realizados, para cada 

instrumento de trabalho, foram definidos conforme segue. 

 

� Instrumento de Trabalho n o 1. Fatores Humanos 

Os aspectos foram tabulados e importados para o software Minitab® e com o 

uso da estatística descritiva (contagem), foi realizada a caracterização da amostra. 

Cada aspecto ofereceu as seguintes alternativas possíveis: 

o (A2) Turno de trabalho : se o respondente trabalha no turno 

administrativo, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno ou se é 

folguista (variação periódica de escala de trabalho); 

o (A3) Sexo : se o respondente é do sexo masculino ou feminino; 

o (A4) Faixa etária : se o respondente tem entre 16 e 19 anos, entre 20 e 

29 anos, entre 30 e 39 anos, entre 40 e 49 anos ou mais de 50 anos; 

o (A5) Nível de escolaridade : se o respondente possui como nível de 

escolaridade maior o fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, a 

graduação ou a pós-graduação; 

o (A6) Tempo de empresa : se o respondente tem entre 0 e 3 anos de 

empresa, entre 4 e 7 anos, entre 8 e 10 anos, entre 11 e 15 anos ou 

mais de 16 anos; 

o (A7 e A8) Ocorrência de acidentes de trabalho/conhe cimento do 

fato : se já sofreu (sim) ou não sofreu (não) acidente de trabalho em 

sua vida laboral; se já presenciou ou soube da ocorrência de acidente 

com um colega durante o expediente de trabalho (sim) ou se não 

presenciou ou não soube (não); 

o (A9) Participação na CIPA : se já participou (sim) ou não participou 

(não) formalmente da CIPA da empresa (“cipeiro”); 
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o (A10) Religião : se professa (sim) ou não professa (não) alguma 

religião, independente qual seja. Professar aqui pode ser entendido 

como “ter uma religião”, praticar espiritualidade; 

o (A11) Necessidade especial : se é portador (sim) ou não é portador 

(não) de necessidade especial, conforme seu entendimento. Tal 

resposta não estava vinculada à listagem formal de pessoas com 

deficiência (PCD) da empresa. 

 

� Instrumento de Trabalho n o 2. Percepção de Riscos – Dimensão Técnica 

As respostas de cada funcionário entrevistado para cada agente/fator de risco 

foram comparadas com o gabarito do SESMT para o cargo declarado. A pontuação 

mínima possível é 0 (zero pontos) e a máxima é 39 pontos. O resultado geral da 

percepção de riscos para cada entrevistado e para a unidade a qual pertence, sob a 

ótica da dimensão técnica, foi contabilizado de acordo com critério adotado pelo 

pesquisador. Pela ausência de referência para caracterização da percepção técnica 

(muito baixa, baixa, média e alta), o critério de divisão simples foi assim escolhido: 

o De 0 à 9 pontos, inclusive: Percepção Muito Baixa; 
o De 10 à 20 pontos, inclusive: Percepção Baixa; 
o De 21 à 30 pontos, inclusive: Percepção Média; 
o De 31 à 39 pontos, inclusive: Percepção Alta. 

 

� Instrumento de Trabalho n o 3. Percepção de Riscos – Dimensão 

Comportamental 

Cada questão do Apêndice 3 possui 5 opções de alternativas. Ao assinalar 

uma delas, as pontuações foram assim associadas: 

o Alternativa “a”: atribuído 5 pontos; 
o Alternativa “b”: atribuído 4 pontos; 
o Alternativa “c”: atribuído 3 pontos; 
o Alternativa “d”: atribuído 2 pontos; 
o Alternativa “e”: atribuído 1 ponto. 

 

Como o total de questões do Apêndice 3 é 12, a pontuação máxima possível 

é de 60 pontos e a mínima é de 12 pontos. Portanto, para a obtenção do resultado 

final da percepção de riscos para cada entrevistado e para a unidade a qual 

pertence, sob a ótica da dimensão comportamental, foi contabilizado de acordo com 

critério adotado pelo pesquisador (divisão simples), conforme: 
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o De 12 à 24 pontos, inclusive: Percepção Muito Baixa; 
o De 24 à 36 pontos, inclusive: Percepção Baixa; 
o De 36 à 48 pontos, inclusive: Percepção Média; 
o De 48 à 60 pontos, inclusive: Percepção Alta. 

 

� Instrumento de Trabalho n o 4. Percepção de Riscos – Dimensão 

Organizacional 

Cada questão do Apêndice 4 possui cinco opções de alternativas. Ao 

assinalar uma delas, as pontuações foram assim associadas: 

o Alternativa “a”: atribuído 5 pontos; 
o Alternativa “b”: atribuído 4 pontos; 
o Alternativa “c”: atribuído 3 pontos; 
o Alternativa “d”: atribuído 2 pontos; 
o Alternativa “e”: atribuído 1 ponto. 

 

Como o total de questões do Apêndice 4 é 12, a pontuação máxima possível 

é de 60 pontos e a mínima é de 12 pontos. Portanto, para a obtenção do resultado 

final da percepção de riscos para cada entrevistado e para a unidade a qual 

pertence, sob a ótica da dimensão organizacional, foi contabilizado de acordo com 

critério adotado pelo pesquisador (divisão simples), conforme: 

o De 12 à 24 pontos, inclusive: Percepção Muito Baixa; 
o De 24 à 36 pontos, inclusive: Percepção Baixa; 
o De 36 à 48 pontos, inclusive: Percepção Média; 
o De 48 à 60 pontos, inclusive: Percepção Alta. 

 

� Instrumento de Trabalho n o 5. Fatores Organizacionais – Atendimento 

Legal (NR) 

Cada um dos requisitos legais dos Grupos 1 e 2 (num total de 82) foi 

referenciado ao seu grau de infração conforme NR 28, o que restou um peso 

diferenciado para cada item. Como são citados na referida norma 4 níveis de 

infração, foi associado peso 1 para grau de infração 1, peso 2 para grau de infração 

2, peso 3 para grau de infração 3 e peso 4 para grau de infração 4. Quando não há 

grau de infração normativo, atribuiu-se um valor considerando a experiência 

profissional do pesquisador. Neste caso, na coluna “GI” o valor está seguido de um 

asterisco (*). 

O valor máximo obtido no Apêndice 5 é de 100% (representando atendimento 

pleno à amostra de requisitos legais aplicáveis) e o mínimo é de 0% (zero), o que 

neste trabalho representa descumprimento total da amostra de requisitos legais 
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aplicáveis. Vale destacar que nem todas as 36 normas regulamentadoras foram 

associadas a esta pesquisa, dada a não aderência às atividades exercidas pela 

empresa estudada (normas setoriais, como por exemplo as NR 29 e 34). 

Portanto, para a obtenção do resultado final do nível de atendimento legal 

amostral da empresa, contabilizou-se da seguinte forma, com o critério de divisão 

simples adotado: 

o De 0 à 25% de atendimento aos requisitos das NR: Nível Muito Baixo 
de Atendimento às NR; 

o De 25% à 50% de atendimento aos requisitos das NR: Nível Baixo de 
Atendimento às NR; 

o De 50% à 75% de atendimento aos requisitos das NR: Nível Médio de 
Atendimento às NR; 

o De 75% à 100% de atendimento aos requisitos das NR: Nível Alto de 
Atendimento às NR. 

 

O resultado final, dada sua abrangência corporativa, pode ser entendido como 

o nível de atendimento legal da organização, dentro dos parâmetros estabelecidos. 

 

� Instrumento de Trabalho n o 6. Fatores Organizacionais – Boas Práticas 

de Segurança (BPS) 

Cada um dos 10 pilares de boas práticas citados no Apêndice 6 possui o 

mesmo peso (1), sendo que o total de itens é 51. Avaliou-se, seja por meio de 

documentos ou outras evidências apresentadas, a pontuação por pilar, e ao final 

realizou-se a soma e classificação do nível de implementação de BPS de modo 

corporativo. A pontuação mínima é 0,0 (zero) pontos e a máxima possível é 10,0 

(dez) pontos, sendo após transformadas para percentual. 

Após a obtenção do percentual final da empresa, o nível de implementação 

de boas práticas foi contabilizado da seguinte forma, com o critério de divisão 

simples adotado: 

o Até 25% de implementação de BPS: Nível Muito Baixo de 
Implementação de BPS; 

o De 25% à 50% de implementação de BPS: Nível Baixo de 
Implementação de BPS; 

o De 50% à 75% de implementação de BPS: Nível Médio de 
Implementação de BPS; 

o De 75% à 100% de implementação de BPS: Nível Alto de 
Implementação de BPS. 
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� Instrumentos de Trabalho n os 7, 8, 9 e 10. Gabaritos do SESMT 

De acordo com as respostas dos profissionais do SESMT sobre os riscos 

reais existentes nas unidades estudadas, tais gabaritos foram comparados com 

cada pesquisa respondida pelos funcionários, de acordo com seu cargo. 

Para cada risco coincidente, ou seja, a resposta fornecida pelo funcionário é 

idêntica à resposta fornecida pelo SESMT (intensidades iguais), representou que foi 

atendida a expectativa. Neste caso, foi conferido 1 ponto para o item. Quando a 

resposta do funcionário não foi coincidente, para cada risco citado, com a resposta 

fornecida pelo SESMT, foi atribuído 0 ponto ao item. 

O somatório da pontuação do Instrumento de Trabalho no 2 resultou no nível 

de percepção de riscos - dimensão técnica, dos funcionários. O total de pontos 

obtidos em relação ao total possível representou o percentual de respostas 

coincidentes. 

Após a obtenção deste percentual de cada funcionário, foram atribuídos 

conceitos, conforme os critérios supracitados. Para a empresa como um todo, foi 

realizada uma compilação dos percentuais de respostas coincidentes entre 

funcionários e especialistas.  

 

� Análise crítica dos resultados encontrados 

A análise crítica dos resultados encontrados foi realizada utilizando-se a 

ferramenta de gerenciamento “SWOT” (DAYCHOUM, 2010). 

A base para as considerações levou em conta uma série de elementos, como as 

respostas dos funcionários no corte temporal, as entrevistas com o SESMT, as 

conversas com os gestores envolvidos, o sistema documental existente, a 

experiência do pesquisador e as constatações visuais em campo.  

 

4.7 Caracterização da Amostra 

 

Neste tópico será caracterizada a amostra de estudo por unidade da empresa 

(“R”, “M”, “E” e “A”) bem como a empresa estudada como um todo. 

 

 



72 
 

 
 

4.7.1 Caracterização da amostra por unidade da empresa estudada 

 

As Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam as respostas coletadas no Instrumento 

de Trabalho no 1, para cada unidade (“R”, “M”, “E” e “A”). 

Para todas, aplicou-se dois testes estatísticos para verificar se existe 

associação entre a 1ª coluna (“alternativa”) e as respostas (A2 à A11). Os testes 

foram: teste qui-quadrado de Pearson e o teste de verossimilhança (ambos 

concordam nas decisões). Todos concluíram que existe relação entre essas colunas.  

 

A unidade “R” teve 11 respondentes, de um total de 14 funcionários elegíveis. 

A Tabela 4 apresenta as respostas obtidas. 

 

Tabela 4 - Fatores Humanos. Respostas dos funcionários da unidade “R” 
UNIDADE “R”  

Alternativa  A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Total  
a 11 11 0 0 0 5 10 8 11 0 56 
b 0 0 0 0 0 6 0 3 0 11 20 
c 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 
d 0 0 3 5 7 0 0 0 0 0 15 
e 0 0 8 2 4 0 0 0 0 0 14 
nr 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Total  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

As respostas mais frequentes dos funcionários desta unidade foram: 

a. Todos trabalham em horário administrativo, são do sexo masculino e a 

maioria possui mais de 50 anos; 

b. A maioria possui graduação e está há mais de 11 anos na empresa; 

c. Aproximadamente 45% dos funcionários disseram já ter se acidentado 

e quase a totalidade já presenciou ou soube da ocorrência de 

acidentes com colegas; 

d. A totalidade dos funcionários disse professar uma religião e não possui 

necessidades especiais; 

e. A grande maioria foi ou é atualmente “cipeiro”. 

 

A unidade “M” teve 57 respondentes, de um total de 117 funcionários 

elegíveis. A Tabela 5 apresenta as respostas obtidas. 
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Tabela 5 - Fatores humanos. Respostas dos funcionários da unidade “M” 
UNIDADE “M”  

Alternativa  A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Total  
a 30 55 0 6 1 24 48 13 45 3 225 
b 13 1 1 27 4 33 9 43 11 53 206 
c 3 0 16 10 13 0 0 0 0 0 42 
d 0 0 24 12 25 0 0 0 0 0 61 
e 2 0 16 2 13 0 0 0 0 0 33 
nr 9 1 0 0 1 0 0 1 1 1 14 

Total  57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 570 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

As respostas mais frequentes dos funcionários desta unidade foram: 

a. Cerca de 62% trabalham em horário administrativo, 98% são do sexo 

masculino e a maioria está na faixa entre 40 e 49 anos; 

b. A maioria possui ensino médio e está há mais de 11 anos na empresa; 

c. Cerca de 42% dos funcionários disseram já ter se acidentado e 84% 

deles já presenciou ou soube da ocorrência de acidentes com colegas; 

d. Aproximadamente 79% dos funcionários disseram professar uma 

religião e 95% disseram não possui necessidades especiais; 

e. Quase 77% dos funcionários nunca atuou como “cipeiro”. 

 

A unidade “E” teve 66 respondentes, de um total de 151 funcionários 

elegíveis. A Tabela 6 apresenta as respostas obtidas. 

 

Tabela 6 - Fatores humanos. Respostas dos funcionários da unidade “E” 
UNIDADE “E”  

Alternativa  A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Total  
a 50 53 0 0 0 40 63 34 51 1 292 
b 1 13 9 15 12 26 3 32 14 65 190 
c 0 0 30 20 16 0 0 0 0 0 66 
d 0 0 17 21 28 0 0 0 0 0 66 
e 14 0 10 10 10 0 0 0 0 0 44 
nr 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Total  66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 660 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 
 

As respostas mais frequentes dos funcionários desta unidade foram: 

a. Cerca de 77% trabalham em horário administrativo, 80% são do sexo 

masculino e a maioria está na faixa entre 30 e 39 anos; 

b. A maioria possui graduação, seguida de perto de ensino técnico e está 

há mais de 11 anos na empresa; 
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c. Cerca de 60% dos funcionários disseram já ter se acidentado e 95% 

deles já presenciou ou soube da ocorrência de acidentes com colegas; 

d. Aproximadamente 78% dos funcionários disseram professar uma 

religião e 98% disseram não possui necessidades especiais; 

e. Quase 52% dos funcionários são ou já foram “cipeiros”. 

 

A unidade “A” teve 55 respondentes, de um total de 212 funcionários 

elegíveis. A Tabela 7 apresenta as respostas obtidas. 

 

Tabela 7 - Fatores humanos. Respostas dos funcionários da unidade “A” 
UNIDADE “A”  

Alternativa  A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Total  
a 20 50 0 0 1 20 46 33 40 1 211 
b 1 5 4 20 19 34 9 21 15 53 181 
c 0 0 21 19 6 0 0 0 0 0 46 
d 0 0 16 13 13 0 0 0 0 1 43 
e 33 0 14 2 16 0 0 0 0 0 65 
nr 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

Total  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 550 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

As respostas mais frequentes dos funcionários desta unidade foram: 

a. Cerca de 60% trabalham como folguistas, 91% são do sexo masculino 

e a maioria está na faixa entre 30 e 39 anos; 

b. A maioria possui ensino médio, seguida de perto de ensino técnico e 

está na empresa entre 4 e 7 anos; 

c. Cerca de 37% dos funcionários disseram já ter se acidentado e 84% 

deles já presenciou ou soube da ocorrência de acidentes com colegas; 

d. Aproximadamente 73% dos funcionários disseram professar uma 

religião e 96% disseram não possui necessidades especiais; 

e. Quase 61% dos funcionários são ou já foram “cipeiros”. 

 

4.7.2  Caracterização da amostra da empresa estudada 

 

Para a empresa estudada como um todo (unidades “R”, “M”, “E” e “A”), as 

respostas obtidas no Instrumento de Trabalho no 1 são aquelas apresentadas na 

Tabela 8.  
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Tabela 8 - Fatores humanos. Respostas dos funcionários amostrados da empresa estudada 
FATORES HUMANOS / DEMOGRAFIA – DADOS TOTAIS 

Alternativa  A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Total  
a 111 169 0 6 2 89 167 88 147 5 784 
b 15 19 14 62 35 99 21 99 40 182 586 
c 3 0 68 52 35 0 0 0 0 0 158 
d 0 0 60 51 73 0 0 0 0 1 185 
e 49 0 47 16 43 0 0 0 0 0 155 
nr 11 1 0 2 1 1 1 2 2 1 22 

Total  189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 1890 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

O perfil da amostra apresentou as seguintes características: 

a. Cerca de 62% trabalham em horário administrativo, 90% são do sexo 

masculino e a maioria está na faixa entre 30 e 39 anos; 

b. A maioria (33%) possui ensino médio e 62% está na empresa há mais 

de 11 anos; 

c. Cerca de 47% dos funcionários disseram já ter se acidentado e 89% já 

presenciou ou soube da ocorrência de acidentes com colegas; 

d. Aproximadamente 79% dos funcionários disseram professar uma 

religião e 97% disseram não possui necessidades especiais; 

e. Quase 47% dos funcionários amostrados são ou já foram “cipeiros”; 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados encontrados 

nas pesquisas de campo realizadas na empresa. 

Destaca-se que o número total de entrevistados foi 189 funcionários, cerca de 

7% maior que a quantidade amostral mínima definida. As descrições sumárias dos 

cargos/funções dos funcionários participantes estão no Anexo 2 . 

 

5.1 Dificuldades no preenchimento do Instrumento de  Trabalho n o 1 

 

Para o preenchimento do Instrumento de Trabalho no 1, foram relatadas pelos 

funcionários as seguintes dificuldades: 

a. Vários funcionários não sabiam o que significava “horário 

administrativo”, já que esta nomenclatura não é utilizada na empresa. 

Foi informado que a denominação “horário comercial”, é similar. 

b. Houve necessidade de explicação sobre o conceito de “folguista”, já 

que vários funcionários desconheciam esta nomenclatura. 

c. Foi necessária explicação aos respondentes do que seria “professar 

religião” (entendida na pesquisa como crença). O termo “professar”, 

segundo vários, remete a figura de um líder religioso. 

d. A maioria dos funcionários que participou da pesquisa não sabia o 

nome correto de seu cargo, sendo necessário apoio do pesquisador 

para informar o título formal conforme lista do RH.  

 

5.2 Percepção dos riscos ocupacionais e de acidente s de trabalho 

 

Neste item discute-se os resultados alcançados pelas unidades estudadas e 

pela empresa como um todo, em relação às dimensões da percepção de riscos. 

Cumpre destacar que a escala de Likert, utilizada nos instrumentos de 

trabalho IT 3 e IT 4, segundo Sampieri (2013, p. 261) é uma das escalas de 

mensuração de atitudes existente, capaz de medir reações das pessoas. Reforça-se 

que as afirmações foram elaboradas na direção favorável ou positiva e desta forma 

a codificação das respostas segue também esta linha. Assim, o objeto da atitude é 
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qualificado favoravelmente e quanto mais participantes concordarem com a frase, 

suas atitudes também serão mais favoráveis. 

 

5.2.1 Percepção de riscos - dimensão técnica - por unidade estudada 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados da coleta de informações do Instrumento 

de Trabalho no 2 (descrição numérica), para cada unidade da empresa estudada. 

Tais resultados são apresentados com referência aos pontos obtidos em cada 

questionário. Cabe destacar que a pontuação máxima que poderia ser obtida seria 

39 pontos. 

 

Tabela 9 - Percepção de riscos - dimensão técnica. Resultados estatísticos descritivos dos 
funcionários das unidades da empresa estudada 

Resultado  Unidade  Média DP Mínimo  Mediana  

Pontos 

“R”  12,00 5,46 6,00 12,00 
“M”  12,95 4,80 0,00 14,00 
“E”  12,58 3,94 1,00 13,00 
“A”  13,47 5,06 3,00 13,00 

Fonte: Autor (2018). 
 

A Figura 8 apresenta os resultados das unidades estudadas quanto à 

percepção de riscos para a dimensão técnica. 

 

Figura 8 - Boxplots da percepção de riscos por unidade - dimensão técnica 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
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Percebe-se que a média de pontos da unidade “A” é superior às demais e não 

apresenta valores atípicos (outliers). Já a unidade “E” apresentou o menor desvio 

padrão (3,94). Dois outliers inferiores foram encontrados nas unidades “M” e “E” e na 

unidade “R” há um valor atípico superior. A presença destes valores aberrantes não 

encontra explicação única e factual, podendo ser gerados pelo preenchimento 

aleatório do item, desconhecimento técnico, entre outros. 

Já na Figura 9 pode-se verificar o comportamento dos dados em torno dos 

valores médios e os atípicos já citados. 

 

Figura 9 - Dispersão das respostas de percepção de riscos por unidade - dimensão técnica 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com o critério de enquadramento da percepção de riscos e de 

acidentes definido, pode-se afirmar que as unidades alcançaram os seguintes 

resultados para a dimensão técnica, conforme as pontuações obtidas: 

• Unidade “R”: Percepção Baixa 

• Unidade “M”: Percepção Baixa 

• Unidade “E”: Percepção Baixa 

• Unidade “A”: Percepção Baixa 

Os resultados encontrados preocupam (são ruins), visto que conhecer os 

riscos existentes em suas atividades e suas intensidades, asseguram ao funcionário 

ocupacionalmente exposto um controle adequado por atenuação/mitigação ou 

eliminação. Ações são necessárias. O risco ocupacional mais conhecido e divulgado 
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internamente na empresa é o de contato com agentes biológicos, em especial pelos 

trabalhadores das ETEs (bactérias, fungos e vírus). 

 

5.2.2 Percepção de riscos - dimensão técnica – para toda a empresa 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados da coleta de informações do Instrumento 

de Trabalho no 2, para toda a empresa. Tais resultados são apresentados com 

referência aos pontos obtidos em cada questionário. 

 

Tabela 10 - Percepção de riscos - dimensão técnica. Resultados estatísticos descritivos dos 
funcionários da empresa estudada 

Variável  Média DP Mínimo  Mediana  Máximo  
Pontos  12,96 4,62 0,00 13,00 26,00 
Fonte: Autor (2018). 
 

De acordo com o critério de enquadramento da percepção de riscos e de 

acidentes definido pelo pesquisador (média 12,92 pontos), pode-se afirmar que os 

funcionários da empresa (“R” + “M” + “E” + “A”) possuem Percepção Baixa para a 

dimensão técnica. A mediana, muito baixa (13,00 pontos) representa somente 

33,33% do total de pontos possíveis. 

Na questão DC1 do Instrumento de Trabalho 3, os funcionários, em sua 

grande maioria (94%), disseram que “concordam” ou “concordam totalmente” que 

conhecem os riscos ocupacionais das atividades que realizam. Na questão DC10 do 

mesmo instrumento, 66% dos respondentes disseram que o risco percebido por eles 

é semelhante ao real medido/calculado por especialistas. Já na questão DC7, cerca 

de 89% responderam, no mesmo instrumento de trabalho, que a percepção de 

riscos fica mais aguçada com a experiência profissional. Há um claro descolamento 

das respostas em relação aos resultados obtidos. Conforme já citado para as 

unidades, em termos corporativos também são necessárias ações de 

reposicionamento. 

 O histograma da Figura 10 apresenta a distribuição das respostas do conjunto 

de dados da empresa, indicando não significância no teste de Kolmogorov-Smirnov 

aplicado. 
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Figura 10 - Histograma das respostas de percepção de riscos - dimensão técnica 

 
Fonte: Autor (2018). 
 
  
 Já a Figura 11 apresenta o resultado da empresa na dimensão técnica, 

incluindo os valores atípicos já citados e a média num ponto abaixo do esperado. 

 

Figura 11 - Boxplot das respostas de percepção de riscos - dimensão técnica – toda a empresa 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: No gráfico boxplot  são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

5.2.3 Percepção de riscos - dimensão comportamental - por unidade estudada 

 

As Tabelas 11, 12, 12, 14 e15 apresentam as respostas coletadas no 

Instrumento de Trabalho no 3, para cada unidade (“R”, “M”, “E” e “A”) da empresa 

estudada. 
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Para todas as tabelas, aplicou-se dois testes estatísticos para verificar se 

existe associação entre a 1ª coluna (“alternativa de resposta”) e as respostas (DC1 à 

DC12) propriamente ditas. Os testes foram: qui-quadrado de Pearson e 

verossimilhança. Valores “p” indicam se é aceita ou não a hipótese de 

independência e, consequentemente, se existe ou não relação entre estes. Os 

resultados encontrados afirmaram a independência entre as colunas. 

A unidade “R” apresentou as quantidades de respostas em relação às 

alternativas disponíveis conforme Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Percepção de riscos - dimensão comportamental. Unidade “R” 

PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO COMPORTAMENTAL – UNIDADE “R”  
Alternativa  DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10 DC11 DC12 TOTAL 

a 7 1 3 5 9 4 6 8 4 1 6 1 55 
b 4 8 8 4 2 6 4 2 6 8 5 9 66 
c 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 10 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 

Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

Ressalta-se que nesta unidade, cerca de 92% das respostas da dimensão 

comportamental se concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que 

nesta pesquisa se configura como as respostas que conferem uma condição boa ou 

ótima. 

A unidade “M” apresentou os seguintes valores de respostas em relação às 

alternativas disponíveis (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Percepção de riscos - dimensão comportamental. Unidade “M” 
PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO COMPORTAMENTAL – UNIDADE “M”  

Alternativa  DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10 DC11 DC12 TOTAL 
a 14 13 16 14 28 9 17 23 16 4 22 7 183 
b 37 27 26 34 26 31 34 27 37 34 31 27 371 
c 5 9 7 5 1 12 3 2 2 11 2 16 75 
d 0 7 5 4 2 4 2 5 2 8 2 6 47 
e 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 
nr 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

Total  57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 684 

Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

Nesta unidade, cerca de 81% das respostas da dimensão comportamental se 

concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na pesquisa se 

configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou ótima. 

Observou-se em destaque que nesta unidade, 12% das respostas dizem não 
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concordar com a previsibilidade dos acidentes e 14% disseram que percebem risco 

diferentemente de especialistas. 

A unidade “E” apresentou os seguintes valores de respostas em relação às 

alternativas disponíveis, as respostas conforme Tabela 13. 

 
Tabela 13 - Percepção de riscos - dimensão comportamental. Unidade “E” 

PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO COMPORTAMENTAL – UNIDADE “E”  
Alternativa  DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10 DC11 DC12 Total  

a 22 12 17 8 30 7 17 38 26 7 18 8 210 
b 40 40 35 29 32 42 38 26 37 34 47 42 442 
c 3 11 8 16 4 12 5 1 3 12 1 13 89 
d 1 3 6 10 0 4 6 0 0 12 0 3 45 
e 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 
nr 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Total  66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

Nesta unidade destaca-se que cerca de 82% das respostas da dimensão 

comportamental se concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na 

pesquisa se configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou 

ótima. Vale destacar também que 15% das respostas afirmam que EPI é melhor 

forma de controle de riscos e 18% disseram que percebem risco diferentemente de 

especialistas. 

A unidade “A” apresentou os seguintes valores de respostas em relação às 

alternativas disponíveis, conforme Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Percepção de riscos - dimensão comportamental. Unidade “A” 

PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO COMPORTAMENTAL – UNIDADE “A”  
Alternativa  DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10 DC11 DC12 Total  

a 17 17 21 17 35 21 27 39 24 8 30 11 267 
b 33 26 25 26 20 26 25 16 27 28 25 33 310 
c 2 5 3 6 0 7 0 0 1 10 0 8 42 
d 1 7 3 6 0 1 3 0 1 7 0 3 32 
e 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 
nr 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

Total  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 670 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 
 

Nesta unidade destaca-se que cerca de 86% das respostas da dimensão 

comportamental se concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na 

pesquisa se configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou 

ótima. Ainda 13% afirmam que os acidentes são imprevisíveis e também 13% 

afirmam que percebem risco diferentemente de especialistas. 
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 Os resultados estatísticos descritivos, em pontuação obtida, podem ser 

observados na Tabela 15.  

 
Tabela 15 - Percepção de riscos - dimensão comportamental. Resultados estatísticos descritivos dos 
funcionários das unidades da empresa estudada 

Resultado Unidade Média DP Mínimo Mediana 

Pontos 

"R" 51,24 4,24 45,00 50,00 

"M" 47,68 5,29 36,00 48,00 

"E" 47,99 4,22 41,00 48,00 

"A" 50,79 4,75 40,00 50,00 

 Fonte: Autor (2018). 
 

De acordo com o critério de enquadramento da percepção de riscos e de 

acidentes definido, pode-se afirmar que as unidades alcançaram bons resultados 

para a dimensão comportamental, com base nas médias citadas na Tabela 15: 

• Unidade “R”: Percepção Alta 

• Unidade “M”: Percepção Média 

• Unidade “E”: Percepção Média 

• Unidade “A”: Percepção Alta 

 

A Figura 12 apresenta os resultados das unidades estudadas. 

 

Figura 12 - Boxplots para a percepção de riscos por unidade - dimensão comportamental 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

Não se observaram valores atípicos nas respostas das unidades quanto à 

dimensão comportamental. A unidade “R” apresentou a melhor média (51,24 pontos) 
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e um valor mínimo de 45 pontos, o que fez com que se destacasse entre as 

unidades. 

Já na Figura 13 pode-se verificar o comportamento dos dados em torno do 

valor médio. A unidade “M”, com a média mais baixa entre as unidades (47,68 

pontos) teve o maior desvio padrão (5,29), resultando em um distribuição mais 

dispersa das respostas no box. 

 

Figura 13 - Dispersão das respostas de percepção de riscos por unidade - dimensão comportamental 

 
Fonte: Autor (2018). 
 

5.2.4 Percepção de riscos - dimensão comportamental – toda a empresa 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados da coleta de informações do Instrumento 

de Trabalho no 3, para toda a empresa. Tais resultados são apresentados com 

referência aos pontos obtidos em cada questionário. 

 

Tabela 16 - Percepção de riscos - dimensão comportamental. Resultados estatísticos descritivos dos 
funcionários da empresa estudada 

Variável  Média DP Mínimo  Mediana  Máximo  
Pontos  48,89 4,89 36,00 49,00 60,00 

Fonte: Autor (2018). 
 

De acordo com o critério de enquadramento da percepção de riscos e de 

acidentes definido pelo pesquisador, pode-se afirmar que os funcionários da 

empresa (“R” + “M” + “E” + “A”) possuem Percepção Alta para a dimensão 
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comportamental (48,89 pontos), mas no limite com o nível médio levando-se em 

conta o desvio padrão. 

Como foi para a análise por unidade, o resultado global da empresa também 

se apresenta satisfatório para esta dimensão. Cerca de 84% das respostas da 

dimensão comportamental se concentraram em “concordo totalmente” ou 

“concordo”, o que na pesquisa se configuram como as respostas que conferem uma 

condição boa ou ótima. Destaca-se ainda, de modo negativo, que 9,6% acreditam 

que EPI garante risco “zero”, 12% acreditam que o EPI é a melhor forma de controle 

dos riscos e 16% disseram perceber os riscos de modo diferente dos especialistas 

da área de segurança do trabalho. 

 O histograma da Figura 14 apresenta a distribuição das respostas do conjunto 

de dados da empresa, indicando significância no teste de Kolmogorov-Smirnov 

aplicado. 

 

Figura 14 - Histograma para a percepção de riscos - dimensão comportamental – toda a empresa 

 
Fonte: Autor (2018). 
 

Por fim, a Figura 15 apresenta o boxplot para todo o conjunto de valores da 

empresa, em pontos e em valor percentual (R%). É possível perceber a boa 

distribuição das respostas na porção superior da faixa. 
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Figura 15 - Boxplot para a percepção de riscos - dimensão comportamental 

 
Fonte: Autor (2018). 
 
Nota 1: “R%” significa que a resposta em percentual, ou seja, são os pontos obtidos em relação aos 

pontos possíveis multiplicados por 100. 
Nota 2: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados.  
 

Não se observam valores aberrantes no resultado da empresa como um todo 

na dimensão comportamental. 

 

5.2.5 Percepção de riscos - dimensão organizacional - por unidade estudada 

 

As Tabelas 17 a 21 apresentam as respostas coletadas no Instrumento de 

Trabalho no 4, para cada unidade (“R”, “M”, “E” e “A”) da empresa. Para todas, 

aplicou-se dois testes estatísticos para verificar se existe associação entre a 1ª 

coluna (“alternativa”) e as respostas (DO1 à DO12). Os testes foram: qui-quadrado 

de Pearson e verossimilhança. Estes forneceram estatísticas e os valores “p” que 

indicam se é aceita ou não a hipótese de independência e, consequentemente, se 

existe ou não relação entre essas colunas. Todas apresentaram independência. 

A unidade “R” apresentou os resultados conforme Tabela 17. 
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Tabela 17 - Percepção de riscos - dimensão organizacional. Unidade “R” 
PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO ORGANIZACIONAL  – UNIDADE “R”  

Alternativa  DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 DO10 DO11 DO12 TOTAL 
a 4 4 6 8 2 0 1 1 2 1 4 2 35 
b 7 7 5 3 8 7 9 4 9 5 6 5 75 
c 0 0 0 0 1 4 1 4 0 4 0 4 18 
d 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4 
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 132 

Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 
 

Nesta unidade, aproximadamente 83% das respostas da dimensão 

organizacional se concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na 

pesquisa se configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou 

ótima. Observou-se em destaque que 18% das respostas da DO8 apresentam 

discordância em relação a percepção de que funcionários são advertidos quando 

descumprem uma regra de segurança, independente do cargo que ocupam. 

 

A unidade “M” apresentou os resultados conforme Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Percepção de riscos - dimensão organizacional. Unidade “M” 
PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO ORGANIZACIONAL – UNIDADE “M”  

Alternativa  DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 DO10 DO11 DO12 TOTAL 
a 10 8 7 11 5 3 4 2 4 2 8 5 69 
b 33 34 31 27 20 15 30 14 25 14 34 16 293 
c 6 5 8 10 18 23 16 12 10 20 8 13 149 
d 8 9 10 9 12 14 7 22 18 13 6 15 143 
e 0 0 0 0 1 2 0 6 0 8 1 8 26 
nr 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

Total  57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 684 

Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 
 

Nesta unidade, cerca de 53% das respostas da dimensão organizacional se 

concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na pesquisa se 

configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou ótima. Contudo o 

que mais se destaca nesta unidade foram as respostas “discordo” ou “discordo 

muito”, em especial nas questões DO8, 10 e 12. Na questão DO8, 50% das 

respostas apresentam discordância em relação a percepção de que funcionários são 

advertidos quando descumprem uma regra de segurança, independente do cargo 

que ocupam. Na questão DO10, 37% apresentam discordância na afirmação de que 

os chefes/líderes são exemplo quanto ao cumprimento das normas e regras de 

segurança. Por fim, na questão DO12, 40% das respostas divergem quanto à 
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capacidade da empresa em escutar os funcionários quando há algum apontamento 

de segurança. 

A unidade “E” gerou os resultados demonstrados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Percepção de riscos - dimensão organizacional. Unidade “E” 
PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO ORGANIZACIONAL – UNIDADE “E”  

Alternativa  DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 DO10 DO11 DO12 TOTAL 
a 5 3 1 5 3 1 6 1 3 1 5 2 36 
b 41 36 42 40 16 14 34 12 33 15 46 19 248 
c 15 18 18 18 31 32 22 25 24 26 13 25 367 
d 5 9 5 3 11 18 4 23 6 16 2 16 118 
e 0 0 0 0 5 0 0 5 0 8 0 4 22 
nr 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total  66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792 

Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 

 

Nesta unidade, aproximadamente 36% das respostas da dimensão 

organizacional se concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na 

pesquisa se configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou 

ótima. Mas o que mais chamou a atenção nesta unidade foram as respostas “não 

concordo nem discordo”, com 46% de frequência. Já nas questões DO8, DO10 e 

DO12, como no caso anterior, houve importante incidência das respostas “discordo” 

ou “discordo muito”. Na questão DO8, 42% das respostas apresentaram 

discordância em relação a percepção de que funcionários são advertidos quando 

descumprem uma regra de segurança, independente do cargo que ocupam. Na 

questão DO10, 36% apresentam discordância na afirmação de que os chefes/líderes 

são exemplo quanto ao cumprimento das normas e regras de segurança. Por fim, na 

questão DO12, 30% das respostas divergem quanto a capacidade da empresa 

escutar os funcionários quando há algum apontamento de segurança. 

A Tabela 20 traz os resultados da unidade “A”.  

 

Tabela 20 - Percepção de riscos - dimensão organizacional. Unidade “A” 
PERCEPÇÃO DE RISCO – DIMENSÃO ORGANIZACIONAL – UNIDADE “ A”  

Alternativa  DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 DO9 DO10 DO11 DO12 Total  
a 15 11 9 14 8 3 9 4 10 4 11 6 104 
b 27 34 30 30 21 24 31 16 25 20 38 19 315 
c 9 7 9 8 17 20 12 14 9 13 4 16 138 
d 4 3 6 3 8 8 3 18 7 11 2 11 84 
e 0 0 1 0 1 0 0 3 2 6 0 3 16 
nr 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

Total  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660 

Fonte: Autor (2018). 
Nota: “nr” significa que o funcionário não respondeu. 
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Nesta unidade, próximo de 64% das respostas da dimensão organizacional se 

concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na pesquisa se 

configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou ótima. Já nas 

questões DO8, DO10 e DO12, houve importante incidência das respostas “discordo” 

ou “discordo muito”. Na questão DO8, 38% das respostas apresentam discordância 

em relação a percepção de que funcionários são advertidos quando descumprem 

uma regra de segurança, independente do cargo que ocupam. Na questão DO10, 

31% apresentam discordância na afirmação de que os chefes/líderes são exemplo 

quanto ao cumprimento das normas e regras de segurança. Por fim, na questão 

DO12, 25% das respostas divergem quanto a capacidade da empresa escutar os 

funcionários quando há algum apontamento de segurança. 

Os resultados estatísticos descritivos, em pontuação obtida, podem ser 

observados na Tabela 21.  

 

Tabela 21 - Percepção de riscos - dimensão organizacional. Resultados estatísticos descritivos dos 
funcionários das unidades da empresa estudada 

Resultado Unidade Média DP Mínimo Mediana 

Pontos 

“R” 48,82 4,79 42,00 48,00 
“M” 39,93 9,07 22,00 41,00 

“E” 39,86 6,04 25,00 40,00 

“A” 43,24 8,19 27,00 44,00 

 Fonte: Autor (2018). 
 

De acordo com o critério de enquadramento da percepção de riscos e de 

acidentes definido, pode-se afirmar que as unidades alcançaram os seguintes 

resultados para a dimensão organizacional (regulares), de acordo com as médias 

citadas na Tabela 21: 

• Unidade “R”: Percepção Alta 

• Unidade “M”: Percepção Média 

• Unidade “E”: Percepção Média 

• Unidade “A”: Percepção Média 

 

Por meio de boxplots, os resultados e comportamentos das unidades são 

apresentados na Figura 16. 
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Figura 16 - Boxplots para a percepção de riscos por unidade - dimensão organizacional 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos gráficos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais 

outliers encontrados. 
 

Observa-se a presença de dois valores atípicos nas respostas da unidade “E”. 

Nas demais unidades, não surgiram valores atípicos. A unidade “E” apresentou a 

menor média entre as unidades para esta dimensão. A unidade “R” teve a maior 

média (48,82), o menor desvio padrão (4,79) e a mediana mais alta (48 pontos). 

Já na Figura 17 pode-se verificar a dispersão dos dados em torno do valor 

médio, bem como os valores atípicos da unidade “E”. Observa-se a concentração de 

pontos na parte superior para a unidade “R”, o que a destaca positivamente em 

relação às outras unidades. 

 

Figura 17 - Dispersão das respostas de percepção de riscos por unidade - dimensão organizacional 

 
Fonte: Autor (2018). 
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5.2.6 Percepção de riscos - dimensão organizacional – toda a empresa 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados da coleta de informações do Instrumento 

de Trabalho no 4, para toda a empresa. Tais resultados são apresentados com 

referência aos pontos obtidos em cada questionário. 

 

Tabela 22 - Percepção de riscos - dimensão organizacional - toda a empresa estudada 

Variável Média DP Mínimo Mediana Máximo 
Pontos  41,39 7,96 22,00 42,00 60,00 

Fonte: Autor (2018). 
 

De acordo com o critério de enquadramento da percepção de riscos e de 

acidentes definido, pode-se afirmar que os funcionários da empresa (“R” + “M” + “E” 

+ “A”) possuem Percepção Média para a dimensão organizacional (média de 41,39 

pontos). 

Na empresa de modo geral, na dimensão organizacional, 56% das respostas 

se concentraram em “concordo totalmente” ou “concordo”, o que na pesquisa se 

configuram como as respostas que conferem uma condição boa ou ótima.   

Constatou-se um número significativo de 25% para as respostas “não concordo nem 

discordo”. As questões DO6, DO8, DO10 e DO12 tiveram importante frequência de 

respostas “discordo” ou discordo muito”, alcançando no geral 22% na questão DO6, 

42% na questão DO8, 33% na questão DO10 e 30% na questão DO12. A questão 6, 

que isoladamente não se destacou nas unidades, trata do cumprimento das normas 

de segurança pelos funcionários da empresa estudada. 

O histograma da Figura 18 apresenta a distribuição das respostas do conjunto 

de dados da empresa, indicando significância no teste de Kolmogorov-Smirnov 

aplicado. 
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Figura 18 - Histograma para a percepção de riscos - dimensão comportamental – toda a empresa 

 
Fonte: Autor (2018). 
 

Já a Figura 19 apresenta o gráfico para todo o conjunto de valores da 

empresa estudada, em pontos e em valor percentual (R%). É possível perceber a 

boa distribuição das respostas na porção superior da faixa. 

 

Figura 19 - Boxplots das respostas de percepção de riscos - dimensão organizacional 

 
Fonte: Autor (2018). 
 
Nota 1: “R%” significa que a resposta em percentual, ou seja são os pontos obtidos em relação aos 

pontos possíveis multiplicados por 100. 
Nota 2: Nos gráficos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais 

outliers encontrados. 
 

60544842363024

25

20

15

10

5

0

Média 41,39

DesvPad 7,956

N 189

Pontos

F
re

q
u

ê
n

c
ia

Normal 

Histograma de Pontos

R%PONTOS

100

90

80

70

60

50

40

30

D
a
d

o
s

Boxplot de PONTOS; R%



93 
 

 
 

5.3  Fatores Organizacionais 

 

5.3.1 Nível de Atendimento Legal da Empresa 

 

Definiu-se inicialmente 24 normas regulamentadoras (68,57% do total de 

normas atualmente válidas) para serem analisadas, especificamente nos itens de 

relevância (total de 82), conforme metodologia descrita anteriormente na Seção 

Materiais e Métodos. 

A Figura 20 apresenta as normas analisadas e a quantidade de itens 

verificados. Pode-se perceber que as normas NR 10, NR 12 e NR 33 tiveram mais 

requisitos avaliados, dadas as importâncias de suas influências nas atividades da 

empresa. 

Das 24 normas regulamentadoras analisadas, 14 são consideradas 

“especiais”, 7 são consideradas “gerais” e 3 são consideradas “setoriais”, de acordo 

com a Portaria 787, de 27/11/2018. O uso destas normas setoriais nesta pesquisa 

se justificou pelo fato de que 1 requisito da NR 18, 1 requisito da NR 32 e 2 

requisitos da NR 34 pareciam fazer sentido na empresa, já que são comuns em 

organizações. No fim, apenas os 2 requisitos da NR 34 foram efetivamente 

avaliados, conforme é apresentado no Apêndice 5. 

 

Figura 20 - Quantitativo de requisitos verificados por norma regulamentadora 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Na Tabela 23 é possível verificar o percentual de atendimento da empresa 

quanto à implementação das normas regulamentadoras, por grupo e total. Ressalta-

se quem o Grupo 1 trata dos requisitos documentais e o Grupo 2 trata dos requisitos 

técnicos de campo. 

 

Tabela 23 - Nível de atendimento legal da empresa – normas regulamentadoras 

  

Grupo 1 Grupo 2 

 

Itens 62 20 

 

Existência 37 13 

 

Não Existência 22 7 

 

Não aplicável 3 0 

 

Suficiência 14 1 

 

Insuficiência 23 12 

 

Pontuação possível 160 63 

 

Pontuação atingida 67 20,5 

    

 

Pontuação possível total 223 

 

Pontuação atingida total 87,5 

 

Percentual de atendimento 39,24% 

Fonte: Autor (2018). 
 

Ressalta-se que só foi avaliada a “suficiência” do item caso este estivesse 

implementado. A insuficiência foi considerada quando alguns pontos técnicos-

normativos não encontravam totalmente aderentes aos textos das Normas 

Regulamentadoras, em qualquer nível que não fosse 100%. 

Desta forma, e de acordo com o critério de enquadramento do nível de 

atendimento legal amostral definido, pode-se afirmar que a empresa (“R” + “M” + “E” 

+ “A”) possui um Nível Baixo de atendimento aos requisitos das NR analisadas. 

Apesar das normas regulamentadoras aplicáveis não terem sido verificadas 

em suas totalidades, importantes pontos de atenção foram identificados. Como 

destaques principais, pode-se citar em ordem numérica de NRs: 

a. Norma Regulamentadora 7: Não existência do Programa de 

Conservação Auditiva para os funcionários da empresa; 

b. Norma Regulamentadora 10: Esta norma, do tipo especial, é uma das 

mais importantes em termos de gestão de riscos. Com foco em 

segurança nos trabalhos em eletricidade e riscos adicionais, a norma 

apresenta relevante complexidade técnica e de gestão. Na empresa 
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estudada, não houve atendimento em aproximadamente 93% dos itens 

verificados. 

c. Norma Regulamentadora 12: Esta norma, do tipo especial, é 

atualmente o “alvo” principal das fiscalizações trabalhistas. Cerca de 

50% dos itens verificados não são atendidos, mas dentre eles há 

complexidade relevante (Por exemplo, apreciação de riscos e 

inventário). 

d. Norma Regulamentadora 20: Esta norma trata da segurança com 

combustíveis líquidos e inflamáveis. Há atendimento parcial no 

requisito classificação de áreas e não há atendimento do requisito 

prontuário das instalações. Esta situação se destaca dada ao fato de 

que em estações de esgoto o risco de explosões é significativo e, 

portanto, há necessidade de gestão deste fator de risco. Tal situação 

foi amplamente discutida na Revista Proteção, dada a sua importância, 

edição 250 (2012). 

e. Norma Regulamentadora 33: Trata da segurança em espaços 

confinados. Merece atenção a inexistência do Programa de Proteção 

Respiratória (PPR) e a sinalização dos espaços. Dada a quantidade 

elevada de locais com a característica de espaço confinado, o risco da 

formação de atmosfera IPVS (imediatamente perigosa à vida e à 

saúde) é relevante e a existência de PPR é uma ação organizacional 

essencial (grau de infração 3). Tais temas também foram abordados 

destacadamente na realidade do setor de saneamento na Revista 

Proteção (edição 250, 2012). 

As demais normas avaliadas também precisam de direcionamento adequado, 

em itens específicos, mas com nível de priorização menor do que as citadas 

anteriormente. 

De toda forma, a empresa precisa atentar-se ao baixo nível de atendimento 

aos requisitos legais. Ressalta-se que a percepção de 75% dos funcionários 

amostrados é de que a empresa cumpre a legislação sobre segurança do trabalho, o 

que não encontra subsídio técnico no atendimento legal às normas verificado. 

Outros requisitos não avaliados podem estar sendo cumpridos ou não pela empresa, 
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entretanto entende-se serem de menor relevância e, assim, fariam pouca diferença 

no contexto final. 

 

5.3.2 Nível de Implementação de Boas Práticas de Segurança 

 

Na Tabela 24 é possível verificar a relação dos pilares, o total de itens por 

pilar, a quantidade de itens implementados e o percentual de implementação de 

boas práticas de segurança pela empresa, por pilar e na totalidade. A Figura 21 traz 

o percentual de implementação por pilar, em um gráfico do tipo “radar”. Tal gráfico 

oferece uma maneira útil de exibir observações multivariáveis, sendo bastante 

utilizado para apresentação de métricas de desempenho. 

 

Tabela 24 - Percentual de implementação de boas práticas de segurança – BPS da empresa 
Pilar  Itens  no Pilar  Atendidos  % Implementação  

Administração (1) 9 5 55,56 
Análise do risco (2) 2 0 0,00 

Barreiras (3) 3 2 66,67 
Cultura (4) 4 3 75,00 

Disciplina (5) 3 3 100,00 
 Engenharia (6) 8 2 25,00 
Fiscalização (7) 3 3 100,00 

Gestão (8) 13 7 53,85 
Hierarquia (9) 3 0 0,00 

Interdependência (10) 3 2 66,67 

Total  51 27 52,94 
Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com o critério de enquadramento do nível de implementação de 

BPS amostral definido, pode-se afirmar que a empresa (“R” + “M” + “E” + “A”) possui 

um Nível Médio de implementação de BPS. 

Pelo radar apresentado, verifica-se destacadamente o atendimento integral às 

demandas dos pilares 5 (“Disciplina”) e 7 (“Fiscalização”). 

Atenção especial deve ser dada prioritariamente aos pilares com baixo nível 

de implementação – 2 (“Análise do risco”), 6 (“Engenharia”) e 9 (“Hierarquia”). A 

ausência de uma política formal de segurança do trabalho/gestão de riscos 

ocupacionais, engenharia de novos projetos e instalações, engenharia na prevenção 

do deslize, certificação voluntária do sistema e segurança como valor formal na 

empresa são pontos a serem trabalhados com vistas à excelência na implementação 

de boas práticas de segurança. 
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Figura 21 - Radar dos resultados encontrados por pilar 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Na ótica positiva, a empresa cita em seu Relatório da Administração e 

Sustentabilidade 2017 que está implantado o Programa “Use o Bom Senso”, o qual 

desenvolve e consolida atitudes que favorecem a conservação e melhoria do 

ambiente de trabalho e da qualidade de vida. Este talvez seja o programa 

atualmente mais relevante e que se constitui na referência de estruturação de boas 

práticas da empresa. O programa é norteado por 9 sensos, onde destacam-se para 

os fins desta pesquisa os sensos de “Limpeza” e “Saúde e Bem-estar”. 

Suscintamente têm-se: 

• Senso de Limpeza : significa eliminar sujeira tornando os ambientes 

mais agradáveis, seguros e mais favoráveis ao bem-estar, sendo que 

um dos benefícios esperados é a prevenção de acidentes. 

• Senso de Saúde e Bem-estar : significa contribuir para melhores 

condições de trabalho que favoreçam a saúde física e mental, sendo 

que um dos benefícios citados é a redução de acidentes e doenças. 

Inclui como ferramentas o PPRA, a CIPA, uso dos EPI e EPC, entre 

outros. 
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No programa, são previstas auditorias periódicas e as não conformidades 

identificadas são tratadas de modo formal, conforme a última versão disponível do 

seu Manual. Ressalta-se que o programa possui referência clara aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

5.4  Fatores de Influência e o Nível de Percepção d e Riscos Ocupacionais e de 

Acidentes 

 

Ao se verificar o conjunto dos fatores humanos e organizacionais propostos 

nesta pesquisa, percebe-se que todos contribuem – em maior ou menor escala – 

para a percepção de riscos ocupacionais e de acidentes dos funcionários da 

empresa estudada. 

De caráter situacional, a percepção (aqui tratada em 3 dimensões), possui 

múltiplas facetas e compõem-se de fatores que representam o momento da 

pesquisa, em seu contexto histórico. Assim, no caso em questão, entre várias 

análises possíveis, incluindo contradições, apresenta-se este cenário de percepções 

frente aos fatores humanos e organizacionais atuais verificados: 

a. Muito baixa percepção técnica pelos funcionários, apesar de que a 

maioria possui tempo significativo de empresa, recebem adicionais 

financeiros por realizarem atividades de risco, presenciaram ou 

conhecem pessoas na empresa que se acidentaram e ainda quase a 

metade da amostra foi ou é “cipeiro” e pelo menos uma vez se acidentou 

no trabalho. Além disto, percebem que a empresa atende as normas de 

segurança, o que não ocorre integralmente. 

b. Alta percepção comportamental dos funcionários, apesar da empresa 

não prover formação e treinamento com este tema. 

c. Média percepção organizacional dos funcionários, no limite com o 

conceito de baixa percepção, originada, entre outras, por relativa 

fragilidade na implementação de boas práticas de segurança. 

 

Pode-se resumir os resultados mais frequentes de percepção da amostra na 

Figura 22. 
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Figura 22 – Quadro resumo dos resultados da empresa 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: FH “Fatores Humanos” e FO (“Fatores Organizacionais”). 
 

Acredita-se que os fatores humanos que mais impactam nas dimensões da 

percepção avaliadas neste estudo seriam os apresentados a seguir: 

• Dimensão técnica, selecionados 4 aspectos: se o funcionário já sofreu 

acidente de trabalho, escolaridade, tempo de empresa e participação 

na CIPA. 

• Dimensão comportamental, selecionados 6 aspectos: se o funcionário 

já sofreu acidente de trabalho, sexo, idade, religião, tempo de empresa 

e se possui alguma necessidade especial. 

• Dimensão organizacional, selecionados 5 aspectos, se o funcionário já 

sofreu acidente de trabalho, sexo, tempo de empresa, turno de trabalho 

e participação na CIPA. 

Assim, considerando estes fatores como os mais impactantes, foram 

estabelecidas análises para verificar a relação e grau de influência destes sobre as 
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dimensões da percepção de riscos e de acidentes de trabalho, conforme 

detalhamento no subitem 5.4.1. 

 

5.4.1 Fatores Humanos e o Nível de Percepção de Riscos Ocupacionais e de 

Acidentes 

 

Para cada aspecto citado no Instrumento de Trabalho 1 foi avaliada sua 

influência na percepção de riscos ocupacionais e de acidentes. 

 

A2. Aspecto Turno de Trabalho 

Através da Tabela 25 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 

 

Tabela 25 - Aspecto “Turno de Trabalho” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 

Fonte: Autor (2018). 

 

Pelos resultados apresentados na Tabela 25, percebe-se a preponderância 

de funcionários trabalhando no horário administrativo (62,36%), seguido de 

folguistas (27,53% dos entrevistados). Para a dimensão técnica, a maior pontuação 

de percepção é dos funcionários do primeiro turno (14,2 pontos), com o maior valor 

da mediana. Em seguida tem-se a nota dos folguistas (13,53 pontos), mas com o 

maior desvio padrão entre os turnos (4,73). Já na dimensão comportamental quem 

obteve a maior pontuação foi o grupo de folguistas, com 49,41 pontos e neste caso, 

com o menor desvio padrão entre os turnos. A boa pontuação deste turno também 

se apresenta na dimensão organizacional, com 42,26 pontos na média, com uma 

mediana mais baixa do que da dimensão comportamental, mas elevada frente aos 

outros turnos. 

A2 
Percentual 

Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho (pontuação)  

Turno 
Técnica  Comportamental  Organizacional  

Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 
(a) Administrativo 62,36% 12,54 4,61 13,00 48,97 4,89 49,00 41,82 6,68 42,00 
(b) Primeiro turno 8,43% 14,20 3,76 15,00 48,13 6,04 48,00 38,80 9,99 44,00 
(c) Segundo turno 1,69% 13,00 2,64 14,00 49,00 4,58 48,00 36,67 11,37 40,00 
(d) Terceiro turno 0 - - - - - - - - - 
(e) Folguista 27,53% 13,53 4,73 13,00 49,41 4,34 49,00 42,26 8,67 44,00 
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Infere-se que este aspecto influenciou com mais robustez a percepção de 

riscos na dimensão organizacional (DO). A Figura 23 apresenta esta influência em 

relação aos turnos de trabalho. 

 
Figura 23 - Influência do aspecto “Turno de Trabalho” na DO 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

A3. Aspecto Sexo 

Através da Tabela 26 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 

Verifica-se que é preponderante o sexo masculino na amostra estudada 

(89,89%), de certa forma coerente com a distribuição de sexo na empresa como um 

todo. Os homens possuem as três dimensões da percepção de riscos com maiores 

pontuações em relação às mulheres. Na dimensão técnica, os homens atingiram 

12,91 pontos, mas com desvio padrão maior que das mulheres (4,74 pontos), fato 

que se repete na comportamental (49,11 pontos com desvio de 4,99 pontos) e na 

organizacional (41,63 pontos com desvio de 8,08 pontos). As medianas das 

respostas dos sexos ficaram próximas, com exceção da dimensão organizacional, 

mas ainda maior para os homens. 
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Tabela 26 - Aspecto “Sexo” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A3 

Percentual  
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de t rabalho (pontuação)  

Sexo 
Técnica Comportamental Organizacional  

Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) Masculino 89,89% 12,91 4,74 13,00 49,11 4,99 49,00 41,63 8,08 42,00 

(b) Feminino 10,11% 12,84 3,62 13,00 47,47 3,32 48,00 39,89 6,27 38,00 

Fonte: Autor (2018). 

 

Infere-se que este aspecto influenciou com mais intensidade a percepção de 

riscos na dimensão comportamental (DC) e a percepção de riscos na dimensão 

organizacional (DO). A Figura 24 apresenta o boxplot da influência na DC e a Figura 

25 apresenta o boxplot da influência na DO. 

Repara-se na Figura 24 a presença de valores atípicos inferiores nas 

respostas do sexo masculino (“M”), com este grupo apresentando a melhor média de 

pontuação. 

Já na Figura 25, repara-se a ausência de pontos discrepantes nesta 

dimensão e a média do grupo masculino (“M”) sendo maior do que a do grupo 

feminino (“F”). 

Figura 24 - Influência do aspecto “Sexo” na DC 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
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Figura 25 - Influência do aspecto “Sexo” na DO 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados.  
 

A4. Aspecto Faixa Etária 

Através da Tabela 27 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 

 

Tabela 27 - Aspecto “Faixa Etária” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A4 

Percentual  
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho (pontuação) 

Faixa etária 
Técnica Comportamental Organizacional  

Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) De 16 à 19 anos 0 - - - - - - - - - 

(b) Entre 20 e 29 anos 7,41% 11,93 4,43 10,5 50,21 5,52 50,50 42,50 8,55 41,00 

(c) Entre 30 e 39 anos 35,98% 12,71 5,00 13,00 48,47 5,10 48,00 40,07 7,06 41,00 

(d) Entre 40 e 49 anos 31,75% 13,02 4,49 13,00 48,76 4,40 49,00 41,08 8,89 40,00 

(e) Mais de 50 anos 24,87% 13,38 4,33 13,00 49,29 5,03 49,00 43,34 7,56 45,00 

Fonte: Autor (2018). 

 

Percebe-se a preponderância de funcionários com faixa etária entre 30 e 39 

anos (35,98%), seguida da faixa entre 40 e 49 anos (31,75%). Ou seja, afirma-se 

que a maioria dos funcionários está com mais de 30 anos. A faixa dos funcionários 

com mais de 50 anos apresentou a maior nota média de percepção técnica (13,38 

pontos), mas mesmo assim considerada neste trabalho como sendo “Muito Baixa”. 

Já na dimensão comportamental, houve uma inversão na expectativa, ou seja, os 

mais jovens respondentes (faixa de 20 a 29 anos), mostraram que possuem a maior 
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pontuação (50,21 pontos), o que se enquadra como “Alta Percepção”, sendo a sua 

mediana a mais alta (50,50 pontos), bem como o desvio padrão (5,52). Já na 

dimensão organizacional não houve surpresa, sendo a faixa etária de maior idade 

(mais de 50 anos) a detentora da maior pontuação média (43,34 pontos), conforme 

ilustrado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Influência do aspecto “Faixa Etária” na DC 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados.  
 

Infere-se que este aspecto influenciou com mais ênfase a percepção de riscos 

na dimensão comportamental (DC). Ainda com relação à Figura 26, repara-se a 

presença de valor aberrante inferior nas respostas da faixa etária entre 41 e 50 

anos. 

 

A5. Aspecto Escolaridade 

Através da Tabela 28 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 

 

Tabela 28 - Aspecto “Escolaridade” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A5 

Percentual  
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho (pontuação)  

Escolaridade 
Técnica  Comportamental  Organizacional  

Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 
(a) Fundamental 3,21% 11,00 2,89 10,00 49,00 7,46 48,00 41,00 12,71 42,50 
(b) Ensino médio 33,16% 14,18 5,19 15,00 49,02 5,36 48,50 43,58 7,71 44,00 

41-5031-4021-30>50

60

55

50

45

40

35

Idade

P
o

n
to

s 
D

C

Boxplot de Pontos DC



105 
 

 
 

(c) Ensino técnico 27,81% 12,98 3,57 13,00 48,63 4,66 49,00 39,42 7,88 39,50 
(d) Graduação 27,27% 11,76 5,14 12,00 48,90 4,57 49,00 40,08 7,9 40,00 
(e) Pós-Graduação 8,56% 12,06 2,32 13,00 49,25 4,07 50,50 43,13 5,84 44,00 

Fonte: Autor (2018). 

A maioria dos entrevistados possui escolaridade de “ensino médio” (33,16%) 

e é justamente esta que obteve a maior pontuação média para a dimensão técnica 

(14,18 pontos), mas mesmo assim considerada neste trabalho como “Baixa”. Já os 

respondentes com pós-graduação apresentaram a maior média de pontuação para a 

dimensão comportamental (49,25 pontos) e o menor desvio padrão (4,07). Por fim, 

na dimensão organizacional, os funcionários de nível médio tiveram a maior 

pontuação média, alcançando 43,58 pontos, bem como a maior mediana (44,00 

pontos). 

Infere-se que este aspecto influencia mais destacadamente a percepção de 

riscos na dimensão técnica (DT). A Figura 27 apresenta o boxplot desta influência, 

com a média mais elevada daqueles que possuem ensino médio e valores atípicos 

inferiores também nesta faixa. 

 

Figura 27 - Influência do aspecto “Escolaridade” na DT 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

A6. Aspecto Tempo de Empresa 

Através da Tabela 29 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 
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Tabela 29 - Aspecto “Tempo de Empresa” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A6 

Percentual  
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho (pontuação) 

Tempo de empresa 
Técnica Comportamental Organizacional  

Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) Entre 0 e 3 anos 1,06% 13,00 1,41 13,00 47,00 1,41 47,00 39,50 2,12 39,50 

(b) Entre 4 e 7 anos 18,62% 13,54 4,33 13,00 50,06 5,16 50,00 41,31 9,19 43,00 

(c) Entre 8 e 10 anos 18,62% 14,17 4,95 15,00 49,83 4,77 49,00 40,86 7,82 42,00 

(d) Entre 11 e 15 anos 38,83% 12,95 4,37 13,00 48,18 4,55 49,00 41,27 7,43 41,00 

(e) Mais de 16 anos 22,87% 11,44 4,83 13,00 48,26 5,03 49,00 41,72 7,86 43,00 

Fonte: Autor (2018). 

 

A preponderância de respostas para “tempo de empresa” mostra que a 

maioria dos entrevistados possui entre 11 e 15 anos atuando na empresa estudada, 

mas não é nesta faixa que estão as melhores respostas sobre percepção. Para a 

dimensão técnica, a faixa com maior pontuação é a “entre 8 e 10 anos”, com 14,17 

pontos, mas com o maior desvio padrão (4,95 pontos). A melhor pontuação para a 

dimensão comportamental está na faixa “entre 4 e 7 anos” de empresa, mas 

também apresentando o maior desvio padrão (5,16 pontos). Já na dimensão 

organizacional, como esperado, a pontuação foi maior para a faixa de “mais de 16 

anos” de empresa, com a maior mediana entre as faixas (43,00).  

Infere-se que este aspecto influenciou as três dimensões da percepção. A 

Figura 28 apresenta os boxplots da influência na DT, a Figura 29 apresenta os 

boxplots da influência na DC e a Figura 30 apresenta os boxplots da influência na 

DO. 

 

Figura 28 - Influência do aspecto “Tempo de Empresa” na DT 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 
encontrados.  

 

Repara-se a presença de valor atípico superior na faixa com idade superior à 

16 anos de empresa. Pode-se perceber na Figura 29 a média mais alta da faixa 

entre 8 e 10 anos em relação às outras faixas. Já na Figura 30 destaca-se a média 

de pontos mais elevada da faixa de tempo de empresa maior dos funcionários. 

 

Figura 29 - Influência do aspecto “Tempo de Empresa” na DC 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados.  
 

Figura 30 - Influência do aspecto “Tempo de Empresa” na DO 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados.  
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A7. Aspecto Acidente de Trabalho Sofrido 

Através da Tabela 30 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 

Percebe-se que a maioria dos funcionários entrevistados nunca sofreu 

acidente de trabalho (52,66%), mas também mostra, pelo lado ruim, que 47,34% já 

sofreram algum tipo de dano laboral. As maiores notas de percepção, bem como os 

desvios padrão são de funcionário que nunca tiveram a experiência de um acidente: 

na dimensão técnica, 13,05 pontos em média; na dimensão comportamental, 49,07 

pontos em média e na organizacional, 42,12 pontos em média. Ressalta-se que a 

percepção técnica de ambas as alternativas é considerada “Baixa”. 

 

Tabela 30 - Aspecto “AT Sofrido” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A7 

Percentual 
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de t rabalho (pontuação) 

Sofreu AT? 
Técnica Comportamental Organizacional  

Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) Sim 47,34% 12,71 4,41 13,00 48,72 4,69 49,00 40,67 7,54 40,00 

(b) Não 52,66% 13,05 4,81 13,00 49,07 5,10 49,00 42,12 8,27 43,00 

Fonte: Autor (2018). 

 

Infere-se que este aspecto influenciou as três dimensões da percepção. A 

Figura 31 apresenta a influência na DT, a Figura 32 apresenta a influência na DC e a 

Figura 33 apresenta a influência na DO. 

 

Figura 31 - Influência do aspecto “AT Sofrido” na DT 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados.  
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É possível perceber na Figura 31 a média mais elevada de pontos para quem 

não sofreu acidente e valores atípicos para quem já sofreu AT. Já na Figura 32 

observa-se a mesma mediana para as respostas, mas com média superior dos 

respondentes “não”. Na figura 33 surge ponto aberrante superior na resposta “sim” e 

repara-se a média mais elevada da resposta “não”. 

 

Figura 32 - Influência do aspecto “AT Sofrido” na DC 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

Figura 33 - Influência do aspecto “AT Sofrido” na DO 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados,  
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A8. Aspecto Acidente de Trabalho Presenciado ou Inf ormado 

Através da Tabela 31 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). A 

maioria dos funcionários (88,83%) presenciou ou soube da ocorrência de acidentes 

com colegas de trabalho e isto resultou numa percepção técnica maior (12,99 

pontos), com desvio padrão menor (4,44 pontos). Já aqueles que nunca 

presenciaram um souberam de acidentes com colegas possuem maior pontuação 

média na dimensão comportamental (49,19 pontos) e na dimensão organizacional 

(44,86 pontos). 

 

Tabela 31 - Aspecto “AT Presenciado ou Informado” e sua influência na percepção de riscos e de 
acidentes 

A8 

Percentual  

Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de t rabalho (pontuação)  
Presenciou? 

Soube de 
AT? 

Técnica  Comportamental  Organizacional  

Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) Sim 88,83% 12,99 4,44 13,00 48,83 5,04 49,00 40,86 7,80 41,00 
(b) Não 11,17% 12,33 6,06 12,00 49,19 3,41 48,00 44,86 7,91 45,00 
Fonte: Autor (2018). 

 

A9. Aspecto Participação na CIPA 

Através da Tabela 32 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 

 

Tabela 32 - Aspecto “Participação na CIPA” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A9 

Percentual  
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de t rabalho (pontuação)  

É ou foi 
“cipeiro”? 

Técnica  Comportamental  Organizacional  
Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) Sim 47,06% 12,57 4,35 13,00 49,65 5,02 49,00 42,00 7,38 42,00 
(b) Não 52,94% 13,38 4,75 14,00 48,32 4,62 48,00 40,92 8,43 42,00 
Fonte: Autor (2018). 

 

Na amostra estudada, a maioria dos funcionários nunca fez parte da CIPA da 

empresa (52,94%), mas diferente do esperado, possui maior percepção técnica 

(13,38 pontos). Vale lembrar que para ser membro da CIPA, legalmente é 

necessária realização de curso específico, com 20h de duração, no qual os riscos 

são apresentados e discutidos tecnicamente, o que supostamente dá um 

entendimento diferenciado sobre o tema. Nas dimensões comportamental e 
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organizacional, as melhores pontuações são de quem já foi membro da comissão, 

com 49,65 e 42,00 pontos respectivamente, mas com maiores desvios padrão. 

Infere-se que este aspecto influenciou com mais intensidade a percepção de 

riscos na dimensão técnica (DT) e a percepção de riscos na dimensão 

organizacional (DO). A Figura 34 apresenta os boxplots da influência na DT e a 

Figura 35 apresenta os boxplots da influência na DO. 

 

Figura 34 - Influência do aspecto “Participação na CIPA” na DT 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
  

A Figura 34 traz pontos atípicos superior e inferior nas respostas “sim” e a 

média superior da resposta “não”, o que gera dúvida quanto à eficácia da formação 

dos “cipeiros” da empresa. 

 Já a Figura 35 mostra média mais elevada de percepção organizacional para 

quem já participou da CIPA, o que se entende como coerente. Por outro lado, quem 

nunca participou da equipe da CIPA apresenta nota de certa forma próxima a de 

quem já participou, o que também gera dúvidas sobre a gestão do processo dentro 

da organização. 

O boxplot da Figura 35 mostra o efeito da “participação na CIPA” sobre a 

pontuação gerada no aspecto “dimensão organizacional”. A dispersão demonstra 

que não houve variação expressiva entre o grupo que já participou e o outro grupo 

que não participou da CIPA denotando que, para a situação avaliada, a participação 

em comissões de acidentes não interferiu na percepção quanto às boas práticas em 

uso na empresa; sendo que a mediana de ambos foi 42,00 pontos, dentro de um 

máximo de 60 possíveis para esta dimensão.  
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Figura 35 - Influência do aspecto “Participação na CIPA” na DO 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

A média também foi similar entre ambos os grupos; a única diferença 

observada foi a pontuação mínima, que no grupo que já participou de CIPA foi 

28,00, o que sugere que a participação pode conferir melhores percepções a estes 

empregados quanto às práticas de segurança adotadas pela empresa, bem como a 

própria autopercepção destes em relação a estar seguro e cumprir as orientações de 

segurança transmitidas pela empresa e gestores (ver Tabela 32). 

 

A10. Aspecto Religião 

Através da Tabela 33 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 

 

Tabela 33 - Aspecto “Religião” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A10 

Percentual  
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de t rabalho (pontuação)  

Professa 
religião? 

Técnica  Comportamental  Organizacional  
Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) Sim 78,61% 12,88 4,60 13,00 48,81 4,98 49,00 41,65 7,74 42,00 
(b) Não 21,39% 12,98 4,84 13,00 49,13 4,71 49,00 39,90 8,44 40,00 
Fonte: Autor (2018). 

 

Neste trabalho, quem diz não professar religião possui maior pontuação na 

dimensão técnica (12,98 pontos), mas muito próxima de quem diz possuir (12,88 

pontos) – cerca de 1% de diferença. Na dimensão comportamental quem diz não 
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professar religião também possui maior escore, atingindo 49,13 pontos, com menor 

desvio padrão (4,71). Na dimensão organizacional, quem diz professar alguma 

religião possui maior pontuação, com 41,65 pontos e menor desvio padrão (7,74), 

sendo quer esta alternativa é preponderante (78,61% dos respondentes). 

Excetuando-se na dimensão organizacional, as demais medianas são idênticas. 

Infere-se que este aspecto influenciou com mais robustez a percepção de 

riscos na dimensão comportamental (DC). A Figura 36 apresenta o gráfico desta 

influência. 

Não se observam valores atípicos nas respostas da amostra, sendo que 

quem não professa nenhuma religião obteve uma melhor percepção 

comportamental. O fato de professar uma religião parece não melhorar a percepção 

das pessoas nesta dimensão, e ambas as respostas possuem mediana idêntica. 

 

Figura 36 - Influência do aspecto “Religião” na DC 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

A10. Aspecto Necessidade Especial 

 

Através da Tabela 34 pode-se observar o percentual de respondentes para 

cada uma das alternativas, a média, a mediana e o desvio padrão para a pontuação 

das três dimensões da percepção (técnica, comportamental e organizacional). 
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Tabela 34 - Aspecto “Necessidade Especial” e sua influência na percepção de riscos e de acidentes 
A11 

Percentual 
Percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de t rabalho (pontuação)  

Necessidade 
especial? 

Técnica  Comportamental  Organizacional  
Média DP Mediana Média DP Mediana Média DP Mediana 

(a) Sim 2,67% 9,40 6,07 10,00 50,40 6,88 51,00 40,80 13,68 40,00 
(b) Não 97,33% 12,98 4,57 13,00 48,89 4,86 49,00 41,44 7,83 42,00 
Fonte: Autor (2018). 

 

A grande maioria dos funcionários amostrados diz não possuir nenhuma 

necessidade especial (97,33%) e estes apresentam as maiores notas médias de 

percepção técnica (12,98 pontos) e organizacional (41,44 pontos), bem como os 

menores desvios padrão, respectivamente 4,57 e 7,83. Na dimensão 

comportamental, quem diz ter alguma necessidade especial possui maior percepção 

(50,40 pontos) e uma mediana mais alta (51,00). 

Infere-se que este aspecto influenciou com mais robustez a percepção de 

riscos na dimensão comportamental (DC). A Figura 37 apresenta esta influência. 

 

Figura 37 - Influência do aspecto “Necessidade Especial” na DC 

 
Fonte: Autor (2018). 
Nota: Nos boxplots são apresentadas graficamente a média, os quartis e os eventuais outliers 

encontrados. 
 

Percebe-se que quem possui alguma necessidade especial (declaração do 

respondente) apresenta uma percepção comportamental mais alta, ou seja, seus 

comportamentos parecem ser mais seguros do que as pessoas que não possuem 

esta condição. 
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5.4.2 Fatores Organizacionais e o Nível de Percepção de Riscos Ocupacionais e de 

Acidentes 

 

Repara-se a influência dos fatores organizacionais definidos neste trabalho de 

modo bastante claro, em algumas questões específicas dos Instrumentos de 

Trabalho. 

Instrumento de Trabalho n o 2 – Dimensão Técnica 

  

Pelo resultado alcançado quanto à dimensão técnica (muito baixa percepção), 

é possível afirmar que os funcionários da empresa não conhecem os riscos a que 

estão expostos. A Norma Regulamentadora 1 é enfática em explicitar a necessidade 

da empresa informar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais a que estão 

expostos, bem como suas medidas de controle. Como há deficiência verificada no 

cumprimento desta norma (IT 5), é natural que exista um impacto na gestão de 

riscos da empresa. Em resumo, o não atendimento adequado ao requisito legal 

impacta diretamente na percepção de riscos e de acidentes dos funcionários. 

Também há impacto na percepção o nível de implementação de boas práticas, já 

que rotinas como DDS e programas de prevenção aguçam os sentidos para 

entendimento técnico dos riscos. 

 

Instrumento de Trabalho n o 3 – Dimensão Comportamental 

 

 Duas questões (DC6 e DC4) trazem reflexões importantes sobre a influência 

dos fatores organizacionais na percepção dos funcionários em relação à dimensão 

comportamental: 

• DC6: 77,25% dos entrevistados dizem concordar ou concordar 

totalmente que conhecem as normas regulamentadoras e percebem 

que elas estão presentes no dia-a-dia de trabalho. Surge neste ponto a 

dúvida se os funcionários conhecem mesmo as normas ou estão 

confundindo com regras internas da empresa. De todo modo, há 

descolamento do resultado do nível de atendimento da empresa com a 

percepção em campo.  
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• DC4: Quase 27% das pessoas entendem que o EPI é a melhor forma 

de controle de riscos. Com isto, pode-se entender que a visão do 

cumprimento da lei seja associada unicamente ao uso de EPI. 

 

Instrumento de Trabalho n o 4 – Dimensão Organizacional 

 

Três questões (DO1, DO6 e DO11) trazem reflexões importantes sobre a 

influência dos fatores organizacionais na percepção dos funcionários em relação à 

dimensão organizacional: 

• DO1: 75% dos respondentes dizem perceber que a empresa cumpre a 

legislação sobre segurança do trabalho (neste contexto, cumprir a 

legislação é cumprir 100% do que é aplicável). Há, portanto, 

descolamento entre esta percepção dos funcionários e a realidade 

verificada com o SESMT da empresa, já que o nível de cumprimento é 

baixo. 

• DO6: 35% dos respondentes afirmaram que, em suas percepções, as 

normas de segurança são cumpridas pelos funcionários da empresa. 

Neste ponto, há também um descolamento de posicionamento, já que 

se a empresa cumpre normas, obviamente os funcionários também 

cumprem, já que a própria NR 1 define responsabilidades claras de 

empregador e empregados – e muitas destas são de atendimento 

legal. 

• DO11: 80% dizem conhecer a Política de Segurança da empresa, 

sendo que não há uma política formal nesta área, conforme verificado. 

Em não existindo, pode-se concluir que de modo amplo, não há 

direcionamento das ações, tanto as de caráter legal quanto de boas 

práticas de segurança. 

 

5.5 Análise Crítica dos resultados da empresa estud ada 

 

Conforme anteriormente citado, a análise crítica dos resultados da empresa 

estudada será realizada utilizando-se da ferramenta conhecida como “Análise 

SWOT”. Esta análise, de caráter geral e abrangente, traz considerações relevantes 
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para a sustentabilidade organizacional, sob a ótica da segurança do trabalho. 

Representa o momento da organização frente aos parâmetros de interesse, 

podendo ser alterada face mudanças no ambiente interno ou externo. Deste modo, 

recomenda-se que ao menos uma vez ao ano esta análise seja realizada, conforme 

ressalta Daychoum (2010, p. 6). 

O cenário atual apresenta, portanto, os seguintes pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças: 

 

5.5.1 Pontos Fortes (“S” - Strengths) 

 

Os pontos fortes da empresa estudada são, sem ordem de priorização: 

a. Alto nível de percepção de riscos dimensão comportamental: Os 

funcionários das unidades abrangidas pela pesquisa se mostraram com 

alto nível de percepção de riscos e de acidentes nesta dimensão, com 

destaque para as unidades “R” e “A”. Isto significa que o “olhar interno” 

dos funcionários sobre seus comportamentos (auto-análise) e de seus 

colegas, de modo geral, está de certa forma calibrado para o aspecto 

“prevenção”.  

b. Taxa de gravidade de acidentes (TG): De acordo com o SESMT da 

empresa estudada, a TG de 2017 reduziu em relação ao valor de 2016, 

passando de 351 para 216. Para o critério da OIT, TG com valor até 500 é 

considerada “muito boa” (RIBEIRO NETO, TAVARES e HOFFMANN, 

2013, p. 170). 

c. Interesse dos gestores operacionais pelo tema segurança do trabalho: 

Percebeu-se que a maioria dos gestores participantes da pesquisa 

expressou interesse e está disposto a colaborar com as questões de 

segurança do trabalho. Isso demonstra que o papel de liderança destes 

empregados está de acordo com o que se espera para um gestor de 

pessoas. 

d. Coordenação corporativa do SESMT. Esta situação foi reestabelecida 

após algum tempo sem uma gestão corporativa da área. Com a 

formalização da posição, as ações podem ser desenvolvidas de maneira 

uniforme, desdobradas de modo padronizado e com diretrizes 
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centralizadas, o que se entende ser ideal para gerenciamento de riscos 

ocupacionais em organizações. 

 

5.5.2 Oportunidades (“O” - Opportunities) 

 

As oportunidades decorrentes dos pontos fortes são, sem ordem de 

priorização: 

a. Intensificação das ações de cunho comportamental: Como já há uma base 

de percepção adequada para o aspecto comportamental, surge a 

oportunidade de intensificar diretrizes que estimulem ainda mais o 

comportamento seguro das pessoas, como treinamentos, liderança coach, 

mentoria, vivências, programas, etc. 

b. Reforço no engajamento dos gestores com o tema segurança do trabalho: 

Aproveitar o engajamento das lideranças para consolidação de suas 

responsabilidades quanto aos aspectos de segurança comportamental 

c. Padronização das diretrizes e ações de segurança do trabalho para todos 

os perímetros da empresa: Com uma direção única e hierarquicamente 

forte, é possível desdobrar as diretrizes de modo unívoco, padronizado e 

robusto, com regras corporativas ligadas fortemente a uma política de 

prevenção.  

 

5.5.3 Pontos Fracos (“W” - Weaknesses) 

 

Os pontos fracos da empresa estudada são, sem ordem de priorização: 

a. Baixo nível de percepção de riscos dimensão técnica: Entende-se que 

este é um ponto crítico detectado na pesquisa. A diferença significativa 

existente entre o risco “real” e o risco “percebido” pode levar as pessoas a 

subestimarem ou superestimarem os riscos e por consequência seus 

controles. 

b. Médio nível de percepção de riscos dimensão organizacional: A empresa 

precisa, através de suas práticas e lideranças, posicionar-se de maneira 

que os funcionários saibam quais são as referências (valores, “regras de 

ouro”, etc) a serem seguidas em matéria de prevenção.  
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c. Baixo nível de implementação de boas práticas de segurança: A média 

maturidade da organização para boas práticas de segurança não permite 

alavancar melhorias nos processos e resultados em termos de 

acidentalidade. As BPS possuem um papel fundamental na obtenção de 

excelência prevencionista, também por serem ações motivacionais. 

d. Baixo nível de atendimento aos principais requisitos das normas 

regulamentadoras aplicáveis: Este é um dos pontos críticos mais 

relevantes, principalmente pelo aspecto legal. Deve-se atender no mínimo 

a legislação aplicável às atividades da empresa, sob pena de autuação e 

obviamente aumento do número de acidentes e doenças ocupacionais. 

e. Taxa de frequência de acidentes de trabalho (TF): Os números 

apresentados são altos para uma organização destacada em sua 

atividade econômica e com visão de sustentabilidade, em relação a um 

concorrente tido como referência no setor (empresa de São Paulo). 

Segundo o SESMT da empresa estudada, em 2017 a TF da empresa 

alcançou 19,65 e em 2016 chegou a 21,81. Já o concorrente alcançou em 

2017 a marca de 6,2 e em 2016, obteve 6,7. Ou seja, há necessidade de 

avanços significativos para redução da acidentalidade, visto que são 

possíveis resultados melhores. 

f. Imposto FAP: Apesar de apresentar-se em queda, como informado pelo 

SESMT, ainda são pagos pela organização valores na faixa de punição, 

ou seja, acima da referência paga antes da entrada em vigor deste 

imposto. 

g. Política de segurança do trabalho não desenvolvida: Segurança do 

trabalho se inicia com diretriz/política top-down, bem definida, validada 

pela alta direção e desdobrada para todos os níveis da organização, em 

um processo amplo de comunicação. Isto não foi evidenciado na 

pesquisa. 

h. Pagamento de adicionais de periculosidade e insalubridade. Apesar de ser 

uma questão legal, pagar adicionais representa tecnicamente um controle 

parcial dos riscos ocupacionais. A Lei exige que ações sejam 

corriqueiramente tomadas para eliminação destas condições, dentro das 

possibilidades técnicas reais mais atuais, o que acabou não sendo 
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evidenciado na pesquisa. Entende-se que o pagamento destes tipos de 

adicionais (compensações financeiras) não estimula a neutralização dos 

riscos. 

 

5.5.4 Ameaças (“T” - Threats) 

 

As ameaças externas possíveis para a empresa estudada são, sem ordem de 

priorização, as seguintes: 

a. Riscos ocupacionais não devidamente controlados: Com isto, a eficiência 

dos controles (tanto individuais como coletivos) torna-se baixa e a TF/TG 

tendem a aumentar. 

b. Potencial de autuações, embargos e interdições em Fiscalizações: O não 

atendimento aos requisitos de saúde e segurança pode levar a custos 

desnecessários e interrupções produtivas (NR 3), o que abrange também 

a esfera da responsabilidade social das organizações. 

c. Perda de competitividade no mercado devido aos custos diretos e 

indiretos dos acidentes e doenças ocupacionais: Todo custo de perdas e 

danos reduz o potencial de competitividade das organizações e o giro da 

economia pode se estagnar. 

d. Depreciação da imagem da companhia, com impacto na cotação na Bolsa 

de Valores: Empresas que se apresentam como referências em suas 

áreas de atuação tem a imagem pública como algo a não ser maculado. A 

sociedade está atenta às empresas que não asseguram direitos básicos a 

sua força de trabalho, deixando de consumir seus produtos ou serviços. 

Acidentes denigrem a imagem das organizações, afetando diretamente a 

aceitação destas quanto aos seus produtos e serviços.  

e. Passivos trabalhistas. O custo envolvido em processos trabalhistas 

impede e/ou dificulta o crescimento empresarial, restringindo seu 

crescimento ou manutenção no mercado onde atua. Além disto, não se 

pode esquecer que existem danos e perdas das pessoas envolvidas - 

muitas vezes pagos com a própria vida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa avaliou os fatores que influenciam a percepção de riscos e de 

acidentes de trabalho de funcionários e também construiu uma análise crítica do 

processo de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais em uma empresa de 

saneamento ambiental. 

A avaliação do nível de percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de 

trabalho dos funcionários amostrados resultou que a dimensão técnica possui 

percepção “baixa”, a dimensão comportamental possui percepção “alta” e a 

dimensão organizacional possui percepção “média”. A preocupação maior está 

focada na dimensão técnica, a qual é a base para reconhecimento dos riscos 

ocupacionais. Pelo resultado encontrado, medidas prioritárias devem ser tomadas 

no sentido de elevar o escore técnico, como por exemplo, treinamentos e 

comunicação de riscos. Vale destacar que o valor encontrado para a dimensão 

comportamental (percepção “alta”) está no limite de enquadramento na faixa inferior 

(percepção “média”), o que também requer atenção. Já o resultado da dimensão 

organizacional poderia ser melhor caso elementos de gestão fossem bem 

avaliados/percebidos, como o exemplo da liderança nos aspectos de riscos, a 

advertência por desvios ocorresse independente do cargo dos funcionários e 

houvesse maior escuta por parte da empresa quanto aos eventuais apontamentos 

de segurança. 

Já o nível baixo de atendimento dos requisitos legais (39,24%) foi outro ponto 

destacado. Mesmo realizada verificação em uma parcela reduzida de itens das NR, 

porém de alta significância técnica-legal, há necessidade urgente de alavancagem 

dos resultados. Além do descumprimento de lei, há impacto direto na gestão de 

riscos, o que amplia muito o potencial de acidentes e doenças ocupacionais. O valor 

ainda alto do FAP da empresa pode ter origem neste não atendimento legal 

satisfatório. O não atendimento adequado às normas NR 10 – “Segurança em 

instalações e serviços em eletricidade”, NR 12 – “Segurança do trabalho em 

máquinas e equipamentos” e NR 33 – “Segurança e saúde nos trabalhos em 

espaços confinados” é motivo de ação prioritária por parte da organização. 

Quanto à implementação de boas práticas de segurança (BPS), há um 

potencial de melhoria interessante. O resultado mediano encontrado (52,94%) pode 



122 
 

 
 

ser ampliado com ações muitas vezes simples, incluindo administrativas e 

organizacionais, mas que refletem diretamente na qualidade de vida dos 

funcionários. As boas práticas, como ações suplementares, dão o brilho a gestão de 

riscos e reforçam a motivação das pessoas quanto à segurança própria e dos 

colegas nos ambientes de trabalho. 

Ficaram claras no estudo as relações entre os fatores de influência (humanos 

e organizacionais) na percepção de riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho 

dos funcionários.  

Percebe-se que os Fatores Humanos impactam na percepção dos 

funcionários de modos distintos, como por exemplo, “sexo”. Neste estudo, os 

homens apresentaram maior nível de percepção que as mulheres. Quanto ao 

aspecto “escolaridade”, por exemplo, funcionários de nível médio possuem melhor 

percepção técnica que os pós-graduados. Em compensação, na dimensão 

organizacional quem apresenta maior nível educacional possui maior percepção. Já 

quanto ao aspecto “professar religião” é praticamente semelhante o nível de 

percepção para quem professa ou não uma religião. Há diferença quanto a este 

aspecto apenas na dimensão organizacional. 

Já para os Fatores Organizacionais, ficou claro o descolamento entre as 

pessoas perceberem a empresa atender as normas regulamentadoras e a instituição 

de fato atender os requisitos avaliados. O nível médio de implementação de boas 

práticas também reflete em contradições, como por exemplo, os funcionários 

dizerem que conhecem a política de segurança sem ela formalmente existir. 

Obviamente deve se levar em consideração eventuais erros no preenchimento dos 

instrumentos de trabalho por parte dos respondentes, bem como do entendimento 

das questões e receio de exposição. Outro exemplo interessante é o atendimento 

pleno ao Pilar 7 – “Fiscalização”, o que de certa forma pode encobrir a dificuldade de 

monitoramento de áreas remotas da empresa, associada com número reduzido de 

profissionais de segurança do trabalho, apesar do atendimento legal quanto ao 

dimensionamento do SESMT ocorrer conforme norma (NR 4). Conclui-se que deve 

ocorrer ações para melhoria da apropriação de boas práticas por parte da empresa, 

iniciando, por exemplo, com a oficialização de uma política/diretriz específica na 

área e envolvimento de todos para alcance de resultados prevencionistas. 
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Longe de esgotar-se, esta pesquisa situacionalmente ampliou os estudos até 

agora conhecidos no Brasil sobre o tema e pode servir de norte para organizações 

similares gerenciarem melhor a segurança do trabalho conhecendo como seus 

empregados percebem os riscos e perigos associados às suas atividades. 

A busca pelo atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 – 

Trabalho Decente, passa necessariamente pelas boas condições de trabalho, 

atingíveis com máquinas, equipamentos e sistemas adequados mas principalmente 

com pessoas tuteladas e respeitadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Técnica de Análise Sistemática de Causas. Causas Básicas/Raiz. Fatores 

Pessoais e Gestão de Projetos/Engenharia Inadequada - DNV 

 

FATORES PESSOAIS 
 
1. CAPACIDADE FÍSICA/FISIOLÓGICA INADEQUADA 

Altura, peso, tamanho, envergadura, força, etc. inadequada; 
Restrição de movimentação do corpo 
Capacidade limitada para sustentar certas posições do corpo 
Sensibilidade ou alergia a certas substâncias 
Sensibilidade a extremos sensoriais (temperatura, som, etc) 
Visão deficiente 
Audição deficiente 
Outras deficiências sensoriais (tato, paladar, odor, equilíbrio) 
Incapacidade respiratória 
Outras incapacidades físicas permanentes 
Incapacidades temporárias 

2. CAPACIDADE MENTAL/PSICOLÓGICA INADEQUADAS 
Medos e fobias 
Distúrbio emocional 
Doença mental 
Nível de inteligência 
Incapacidade de compreensão 
Fraca coordenação 
Elevado tempo de reação 
Baixa aptidão mecânica 
Baixa aptidão de aprendizado 
Falha de memória 

3. ESTRESSE FÍSICO OU FISIOLÓGICO 
Lesão ou doença 
Fadiga devido à carga ou duração da tarefa 
Fadiga devido à falta de descanso 
Fadiga devido à sobrecarga sensorial 
Exposição a perigos de saúde 
Exposição a temperaturas extremas 
Deficiência de oxigênio 
Variação da pressão atmosférica 
Movimento restringido 
Insuficiência de açúcar no sangue 
Drogas 

4. ESTRESSE MENTAL OU PSICOLÓGICO 
Sobrecarga emocional 
Fadiga devido à velocidade ou carga mental da tarefa 
Solicitações extremas de julgamentos e decisões 
Rotina, monotonia, solicitação de atenção para eventos monótonos 
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Demandas extremas de concentração e percepção 
Atividades “inexpressivas” ou “degradantes” 
Solicitações/orientações confusas 
Solicitações/orientações conflitantes 
Preocupação com problemas 
Frustração 
Doença mental 

5. CONHECIMENTO INADEQUADO 
Falta de experiência 
Orientação inadequada 
Treinamento inicial inadequado 
Atualização de treinamento inadequada 
Orientações mal compreendidas 
Falta de consciência situacional 

6. COMPETÊNCIA INADEQUADA 
Instrução inicial inadequada 
Prática inadequada 
Desempenho não rotineiro 
Falta de coaching 
Instrução de análise inadequada 
Qualificação do instrutor inadequada 
Sistemas de treinamento inadequados 

7. MOTIVAÇÃO/CONTRATAÇÃO & COLOCAÇÃO INADEQUADA 
O desempenho inadequado é premiado (tolerado) 
O desempenho adequado é punido 
Falta de incentivos 
Frustração excessiva 
Agressão inadequada 
Tentativa inadequada de economizar tempo ou esforço 
Tentativa inadequada de evitar desconforto 
Tentativa inadequada de ganhar atenção 
Disciplina adequada 
Pressão inadequada dos pares 
Exemplo inadequado da supervisão 
Feedback de desempenho inadequado 
Reforço inadequado do comportamento correto 
Incentivos inadequados à produção 
Recrutamento inadequado 
Programa de reconhecimento inadequado 
Falha na captação do conhecimento dos funcionários existentes 
Processo inadequado de mudança organizacional 

8. Abuso ou Má Utilização 
Utilização/condição inadequada 
 Intencional 
 Não intencional 
Conduta inadequada que não é condenada 
 Intencional 
 Não intencional 
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FATORES DO SISTEMA/TRABALHO 
 
10. Gestão de Projetos ou Engenharia Inadequada 

Avaliação inadequada das exposições às perdas 
Consideração inadequada dos fatores humanos/ergonomia 

  



134 
 

 
 

Anexo 2 . Descrição sumária dos cargos/funções dos entrevistados 

 

1. Agente de Suporte 
Manter condição padrão de funcionamento das Estações de Tratamento de Água - 
ETA e de Esgoto - ETE, atuando na produção, reservação, distribuição, controle de 
qualidade e na comercialização da água, bem como, quando se aplicar, na coleta, 
elevação, controle operacional, tratamento e destinação de resíduos e controle da 
qualidade dos esgotos. Executar manutenção, ligação, ampliação e serviços de 
redes e ramais de água e esgoto. Efetuar reparos, desobstruções, aferição e 
calibragem de equipamentos em geral, bem como serviços de conservação/ 
manutenção predial e carga/descarga de materiais e/ou equipamentos. Executar 
processo de carga e descarga dos arquivos MCP para leitura e aferição dos valores 
de cobrança correspondentes, bem como realizar a leitura de hidrômetros, entrega 
de faturas e orienta o cliente, de forma personalizada e/ ou por telefone, quanto a 
valores lançados na conta de água, esgoto e serviços. Auxiliar nos serviços de 
fiscalização junto as empresas contratadas, no que diz respeito a medição, 
observação e anotações de procedimentos inadequados. Auxilia na execução de 
serviços topográficos. Executar atividades administrativas, de acordo com a área de 
atuação. 

 
2. Agente Suporte Administrativo 

Realiza atividades de suporte administrativo em geral, conforme a área em que está 
alocado, executando serviços de apoio administrativo nas diversas áreas da 
Companhia, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações 
sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário. Presta atendimento personalizado ou via telemarketing ao 
público, atendendo as normas de atendimento ao público. Atualiza os cadastros de 
solicitações de clientes, bem como dos serviços de manutenção de redes, 
contribuindo para a solução de problemas de abastecimento de água. 
 

3. Agente Suporte Operacional 
Mantém condição padrão de funcionamento das Estações de Tratamento de Água-
ETA e de Esgoto-ETE, atuando na produção, reservação, distribuição, controle de 
qualidade e na comercialização da água no que diz respeito a leitura, corte e 
religação, bem como, quando se aplicar, na coleta, elevação, controle operacional, 
tratamento e destinação de resíduos e controle da qualidade dos esgotos.  
 

4. Mecânico 
Executa atividades tais como: manutenção mecânica, serviços de melhoria e 
instalação de novos equipamentos. 
 

5. Motorista de Veículos 
 

Responde pela condução de veículos, (leves, médios e pesados), transportando 
pessoas e/ou cargas e/ou realizando a coleta de resíduos diversos em roteiros pré- 
determinados, zelando pelo cumprimento de normas e procedimentos relativos à 
operação e manutenção de veículos e seus equipamentos. 
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6. Técnico em Edificações 
Executa atividades relativas a execução de projetos de edificações e fiscalização de 
obras de engenharia civil. 
 

7. Técnico Eletrônico 
Executa tarefas de caráter técnico, relativas à manutenção, projetos de instalações, 
montagens e controle de qualidade em aparelhos eletrônicos (sistemas de 
comunicação/equipamentos de informática). 
 

8. Técnico em Eletrotécnica 
 

Executa tarefas de caráter técnico relativas a projetos de instalações, montagens e 
controle de qualidade em aparelhos e equipamentos elétricos. 
 

9. Técnico Ambiental 
 

Desenvolve atividades dos diversos setores que envolvem as áreas de controle de 
processos (água e esgoto), operação de sistemas (água e esgoto), 
dimensionamento de máquinas/equipamentos, redes e condutores, e 
operação/manutenção eletromecânica (conjunto moto-bomba, painel de comando). 
Auxiliam na implementação de projetos. Realizam análises físico-químicas e 
microbiológicas dos efluentes. Realiza levantamentos, estudos, acompanhamentos, 
monitoramentos e intervenções junto aos processos de captação e tratamento de 
águas, efluentes e resíduos, bem como, junto ao meio ambiente, com vistas ao 
sustentável aproveitamento dos recursos naturais, preservação e recuperação da 
natureza, cumprimento da legislação ambiental e qualidade do produto final da 
Empresa. 
 

10.  Técnico Químico 
Realiza análises de água e esgoto; controla a qualidade dos produtos químicos. 
Avalia e otimiza os processos de tratamento. 
 

11.  Engenheiro Sanitarista 
Programa e coordena a execução do controle sanitário do ambiente, captação e 
distribuição de água, tratamento de água, esgoto e resíduos, controle de poluição, 
drenagem, higiene e conforto de ambiente, seus serviços afins e correlatos. 
 

12.  Engenheiro Ambiental 
Realiza pesquisas, efetua levantamentos, analisa dados e desenvolve estudos e 
projetos que envolvem o meio ambiente, objetivando o aproveitamento responsável, 
racional, otimizado e sustentável dos recursos hídricos; a preservação e 
recuperação da natureza e; o cumprimento da legislação ambiental por parte da 
Empresa. 
 

13.  Engenheiro Civil 
Coordena, orienta e elabora projetos relativos à construção civil, bem como executa 
trabalhos especializados destinados a construção, operação e manutenção de 
serviços de abastecimento de água e de saneamento. 
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14.  Engenheiro Mecatrônico 
Projeta, implanta, testa, diagnostica e corrige o funcionamento de sistemas de 
automação e instrumentação. Realiza manutenção, melhorias e otimizações nos 
sistemas existentes. Elabora documentação técnica e manuais de manutenção, 
operação e treinamento relativos aos sistemas automatizados e instrumentados. 
Elabora especificações técnicas de equipamentos, instrumentos e soluções de 
automação, orientando e fiscalizando a aquisição e instalação dos mesmos. Orienta 
equipe de trabalho e ministra treinamentos na área de automação e controle de 
sistemas, bem como em instrumentação. 
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