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RESUMO 

Este estudo está relacionado à pesquisa de governança corporativa com ênfase na 

sustentabilidade para a Gestão e Governança da Segurança do Trabalho. Teve 

como objetivo analisar um estudo de caso de como as Normas Regulamentadoras  

(NRs) de Segurança do Trabalho e as práticas das atividades das empresas podem 

estar relacionadas de forma positiva, sendo um exemplo de como se trabalhar. Com 

isso, o trabalho se fundamenta em: 1) a Segurança do Trabalho, 2) as Normativas 

de Segurança do Trabalho, 3) a Governança Corporativa e 4) a Gestão da 

Segurança do Trabalho. O método utilizado nesta pesquisa foi um estudo de caso 

único, de cunho qualitativo e de natureza exploratória - descritiva. Utilizou-se três 

entrevistas semiestruturadas, os dados da empresa e fontes como artigos sobre 

segurança do trabalho, livros que abordam o tema e as normas regulamentadas 

vigentes no Brasil. Como resultado deste estudo, nota-se que a organização adota a 

governança corporativa como modelo de gestão, implicando na melhor organização, 

planejamento e atitudes assertivas para que haja a diminuição de acidentes nesta 

indústria química. Assim, a Gestão da Segurança do Trabalho é reforçada por 

elementos técnicos e legais que possibilitam a manutenção das suas práticas, como 

os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) a serem utilizados, o cuidado ao 

realizar seu trabalho e ajudar o colega a cuidar do dele, etc. Um fator determinante 

para este pensamento é compreensão de que os perigos e o planejamento para 

calcular riscos, danos e como as ações não seguras impactam diretamente em toda 

a indústria. 

Palavras-chave: Gestão da Segurança do Trabalho; Governança Corporativa; 

Normas Regulamentadoras; Práticas da Segurança do Trabalho; Estudo de Caso 

em Segurança do Trabalho 



ABSTRACT 

This study is related to a research of corporative governance with sustainability for 

Management and Governance of employees safety in labor. It aimed to analyze a 

case study of how labor safety regulations and how practices of business activities 

can be related in a positive way, being an example of how to work. 1) Labor Safety, 

2) Labor Safety Standards, 3) Corporate Governance, and 4) Occupational Safety 

Management. The method used in the research was a unique case study, of quality 

and the exploratory - descriptive nature. Three semi-structured interviews were used, 

the company data and sources such as articles on work safety, books that deal with 

the subject and as regulated standards in force in Brazil. As a result of this study, it is 

noted that an organization adopts corporate governance as a management model, 

implying the best organization, planning and assertive attitudes to reduce accidents 

in a chemical industry. Thus, an Occupational Safety Management is reinforced by 

technical and legal elements that allow the maintenance of its practices, such as 

Personal Protective Equipment (PPE) to be used, etc. A determining factor for this 

thinking is the understanding that Hazards and planning to calculate risks, damages 

and actions as unsecured actions directly impact an entire industry. 

Keywords: Work Safety Management; Corporate governance; Regulatory 

Standards; Work Safety Practices; Case Study in Work Safety 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve por motivação estudar o modelo de gestão de segurança 

do trabalho em uma empresa química que adota um processo seguro de trabalhar, 

sendo que suas atividades são consideradas de alto risco para acidentes de 

trabalho. 

Ainda, torna-se esta pesquisa devido à organização dos processos de 

produção ser necessária para atender tanto as demandas de empresas, como as 

exigências das leis, normas e dos órgãos fiscalizadores. Além disso, a forma de 

organização, conscientização e treinamentos para evitar os acidentes, incidentes e 

mortes foi modificada com o tempo, exigindo uma contínua atualização das normas 

e das condutas desta empresa em específico, que vamos chamar de Empresa X. 

Diante destas inquietações, surgiu o interresse nesta temática que aborda 

estudos nacionais e internacionais referentes aos conceitos de segurança do 

trabalho, suas práticas e gestão, com intuito de apresentar o embasamento teórico 

desta pesquisa. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Segurança do Trabalho como 

meio de promover e manter um elevado grau de bem-estar físico, mental e social 

dos trabalhadores em todas as suas atividades, impedir qualquer dano causado 

pelas condições de trabalho e proteger contra riscos resultantes de agentes 

prejudiciais à saúde (CACCIAMALI; SANDOVAL, 2000). Tal conceito é também 

adotado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que serve de 

fundamento para as legislações de saúde e segurança utilizadas no Brasil. 

No Brasil, a legislação vigente que assegura a proteção aos trabalhadores 

constam nas Normas Regumenladoras (NRs), promulgadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. Apesar das fiscalizações realizadas pelos órgãos competentes 

brasileiros e dos constantes aprimoramentos das normas existentes, os dados do 

Ministério da Previdência Social (BRASIL, 2014) apresentam uma situação 

preocupante. Em 2010, foram 701.496 acidentes relacionados ao trabalho e, destes, 

2.712 resultaram em óbitos, o que equivale a 0,39% dos acidentes totais no país. 

Essa estatística é caracterizada por lesões e doenças, das quais foram 351.724 
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atendidas através de programas públicos para pessoas acidentadas em local de 

trabalho,com um dispêndio financeiro aproximado de R$305 milhões (BRASIL, 

2014). 

Ainda, referentes aos dados apresentados pelo Ministério da Previdência 

Social, na indústria química foram registrados, em 2013, pelo menos 59.976 casos 

de acidentes, sendo 200 mortes. A relação de mortes por acidentes é quase três 

vezes maior que o quantificado na indústria nacional, em geral.  

No cotidiano do trabalho, estes acidentes podem resultar em danos à saúde 

dos trabalhadores devido ao não cumprimento de normas de segurança nos 

ambientes laborais (Ministério do Trabalho e Emprego, 2014). Também, podem 

acarretar em doenças ocupacionais devido à falhas nos processos de produção, 

como, por exemplo, a exposição a componentes físicos, químicos, ergonômicos. 

Outras doenças relacionadas ao trabalho podem ser desencadeadas pelo processo 

de organização do trabalho que gera os transtornos mentais e de comportamento, 

como o cumprimento de metas de produção inatingíveis. (Ministério da Previdência 

Social, 2013).  

Em 2010, a taxa de incidência de doenças ocupacionais no Brasil foi 0,43 

caso para cada mil trabalhadores vinculados ao Ministério da Previdência Social. 

Para a indústria química a taxa foi de 1,06 caso a cada mil trabalhadores. Estas 

atividades econômicas também têm uma expressiva participação no cenário 

econômico brasileiro (Ministério da Previdência Social, 2013). Segundo a 

Associação Brasileira das Indústrias Químicas (ABIQUIM, 2012), a indústria química 

é responsável pela quarta maior contribuição ao Produto Interno Bruto (PIB) 

Industrial do país, calculado em 9% só no ano de 2015. Os produtos químicos estão 

presentes nas indústrias de petróleo, alimentos, bebidas e de veículos automotores. 

Separados em segmentos, cada um dos produtos destas indústrias, 

aproximadamente, 31% do total das indústrias no país. 

Pesquisas desta área, a partir dos anos 1990, tratam da compreensão de 

novos modelos de gestão a partir do crescente número de acidentes no setor e suas 

consequências para o trabalhador. Com  isso, nestas pesquisas, destacam-se a 

desvalorização do conhecimento, a subjetividade do trabalho e a culpabilização e 
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autoculpabilização do trabalhador (TITTINI, 2007), além da comunicação como 

forma de controlar, os amenizar,  os riscos (RANGEL, 2007). 

 De acordo com a DuPont (2016), uma das 10 maiores empresas químicas 

multinacionais, localizadas no Brasil (EXAME, 2016) e que será utilizada como 

orientação para as práticas analisadas neste trabalho, "cada empresa deve ter o seu 

próprio manual de práticas e boas práticas de segurança", porém existem algumas 

aprendidas em seus anos de prática que, na visão dela, "ajudam a preservar a 

integridade física dos funcionários, dos contratantes e a segurança dos 

equipamentos, das instalações e do meio ambiente, contribuindo para uma gestão 

eficaz de saúde e segurança no trabalho”. Veja abaixo: 

 Para eles, os direitos e deveres de toda empresa é ser responsável por 

proteger os funcionários, "realizando treinamentos e procedimentos de segurança, 

identificando previamente riscos, avaliando-os, eliminando-os e controlando-os”. 

Além disso, deve-se determinar responsabilidades de cada empregador e de cada 

funcionário, informando recursos e ferramentas para trabalhar em segurança, cuidar 

da saúde e segurança dos funcionários, contratados ou prestadores de serviço, 

deve-se garantir resultados ocupacionais de seus ambientes de trabalho e 

implementar melhorias contínuas”, realizando suas monitorias constantes; quando 

ocorrer uma situação de risco, deve ser solucionada no momento; a empresa é 

sempre responsável por seus funcionários utilizarem os Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPIs). 

 Para esta empresa de consultoria em segurança do trabalho, ”todo 

funcionário deve ser monitorado pela empresa e deve ser é responsável por sua 

própria conduta, pela sua segurança e dos demais colegas”; "É direito de todo 

funcionário recusar-se a realizar atividades que envolvam riscos, comprometam sua 

integridade física ou não se sintam aptos ou à vontade para executar determinada 

atividade”; "Todo funcionário tem de informar à chefia superior qualquer alteração em 

suas condições físicas e mentais. O empregador, por sua vez, deve permitir que 

esse funcionário paralise seu trabalho e cuide do seu restabelecimento”; "É proibido 

o uso ou posse de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas no ambiente de trabalho, 

assim como ir trabalhar alterado por qualquer substância, incluindo medicamentos 

psicotrópicos”. 
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 As práticas de segurança quanto às atividades de análises e controle dos 

riscos são determinadas como: "Todos os riscos devem ser analisados e 

gerenciados de forma planejada. Deve-se levar em conta visitantes, 

fornecedores, quebras de rotina, empresas parceiras eu coligadas e emergências”; 

"Assegurar que suas atividades cumpram a legislação no que se refere a segurança 

no trabalho e saúde ocupacional, mantendo todos atualizados quanto a possíveis 

mudanças”; "Cada organização é responsável por acompanhar a saúde e a 

segurança de seus funcionários com regularidade, assim como certificar-se de que 

as medidas de segurança estão sendo cumpridas por todos”; "As organizações 

devem preferir estratégias de prevenção ao invés de estratégias de reação a riscos 

ocupacionais”; "Equipamentos de segurança não podem ser removidos dos locais a 

que são designados, a não ser em caso de emergências”; "Todas as medidas de 

segurança devem ser compartilhadas com empresas parceiras, subcontratadas, 

empregados autônomos e fornecedores. Estes, por sua vez, devem considerar e 

respeitar essas medidas de boas práticas de segurança. Essas definições devem 

constar em todos os contratos”; “Deve-se manter limpa e organizada sua área de 

trabalho para evitar acidentes”; "As passagens,  escadas, rotas de fuga, saídas de 

emergência, vias de circulação e os corredores devem sempre estar desobstruídos”; 

"Nunca posicione ferramentas ou materiais onde possam cair ou onde possam 

causar esbarrões ou tropeços”; "Em pisos escorregadios, utilize as medidas de 

prevenção de queda adequadas, como a sinalização do ambiente". 

Quelhas et al. (2003) afirma que estas chamadas práticas de segurança, 

como as citadas acima, estão associadas à melhoria das condições de trabalho. 

Subestimar ou ser indiferente aos riscos do ambiente de trabalho cria situações 

propícias à ocorrência de acidentes”. Portanto, para Oliveira (2003), as 

características que ajudam a prevenir os acidentes e ajudam a Segurança do 

Trabalho, têm como objetivos diminuir os riscos das práticas inseguras, além de 

incorporar uma melhoria contínua nas condições de trabalho, juntamente com os 

requisitos mínimos de segurança, que estão cada vez mais rígidos. 

No entanto, Dwyer (1989) afirma que “a ocorrência dos acidentes de trabalho 

está ligada a várias causas, dificilmente a uma única. As causas dos acidentes, para 

o autor, são, frequentemente, formadas por três componentes: organizacional, 

tecnológico e humano“. 
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A Associação Brasileira de Prevenção ao Acidente (ABPA) defende a 

concepção segundo à qual o princípio básico de um sistema de gestão de 

segurança deve envolver a necessidade de determinar parâmetros de avaliação que 

incorporem não só aspectos operacionais, mas, também, a política, o gerenciamento 

e o comprometimento da alta administração com o processo de mudança e melhoria 

contínua das condições de Segurança do Trabalho (ABPA, 2011). 

Segundo a Associação Brasileira de Prevenção ao Acidente (ABPA, 2011), 

“muitas organizações no Brasil ainda têm uma visão restrita em relação à 

segurança, medicina do trabalho e saúde ocupacional. O tratamento dessas 

questões se restringe apenas à coleta de dados estatísticos, ações reativas a 

acidentes do trabalho e respostas a causas trabalhistas”. O que torna urgente a 

necessidade de melhoria nos aspectos relacionados à comunicação, ao processo 

produtivo e à forma de execução das tarefas, como: divulgação e análise de 

acidentes, projeto ergonômico do posto de trabalho, programação de jornada de 

trabalho, aspectos psíquicos e sociais além da fadiga ocupacional. Estes fatores 

influenciam na produtividade e devem ser avaliados para sugerir medidas e adequar 

o trabalho à limitação pessoal de cada trabalhador. 

 As Normas Regulamentadoras (NRs) servem, neste estudo, como 

embasamento teórico para analisar um conjunto de regras, códigos, convenções 

sociais, requisitos e procedimentos realizados pela Empresa X referentes à 

segurança e medicina do trabalho. De acordo com o que está disposto na 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), estes ajudam as empresas privadas, 

públicas e órgãos do governo a orientar a conduta das pessoas no meio social. 

Este sistema de normas legais está presente nas relações de trabalho, 

principalmente quando se trata da organização sindical e da justiça do trabalho, já 

que, historicamente, o Estado desempenha o papel de regular estas instâncias. Esta 

estrutura normativa possui o objetivo de preservar a saúde, integridade dos 

trabalhadores, proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O funcionário de uma indústria, segundo um modelo de desenvolvimento da 

cultura empresarial (MIGUELES, LAFRAIA e SOUZA, 2010), está no estágio de 

interdependência em que o indivíduo acata as leis por convicção própria, mas indica 
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que este deve buscar chegar na interdependência, em que cada um deve cuidar de 

si e dos demais. 

Em um ambiente que trabalha a Gestão da Segurança do Trabalho, o cuidado 

com a saúde e a prevenção de acidentes são incorporados, basicamente, de duas 

formas às práticas dentro das organizações. Uma delas é relacionada ao 

cumprimento legal e, a outra, é pela adesão aos programas reconhecidos 

mundialmente (TITTONI, 2007; GRANJO, 2004; OLIVEIRA, 2003). Na Empresa 

objeto deste estudo, os Programas de Gestão de Segurança do Trabalho seguem o 

modelo de gestão associados à Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental através 

das Normas ISO (International Organization for Standardization), ISO 9.001 e ISO 

14.001, respectivamente. 

Na Empresa pesquisada, o Programa de Gestão de Segurança do Trabalho é 

baseado em práticas que atendem à legislação, em especial às Normas 

Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego, mas também, e 

principalmente, nas diretrizes do Programa Process Safety Management Consulting 

(PSM), cuja autoria e assessoria de implementação são da multinacional DuPont - 

uma empresa da indústria química com mais de 200 anos, que possui forte presença 

em assessoria de treinamentos e capacitação na Gestão da Segurança do Trabalho 

para outras empresas, como metalúrgicas, construtoras, telemarketing, entre outras 

- utilizado, nesta Empresa, com adaptações personalizadas à sua realidade. 

Entre 1985 e 1986, segundo o pesquisador João Carlos do Amaral Lozovey 

(2010), explicou que “um programa de incentivo aos planos de emergencia foi criado 

para comunidades nos EUA e Inglaterra chamado Right to Know Act” (O Direito de 

Saber Agir, em tradução livre). Lozovey (2010), apresenta que a este momento foi 

acelerado "por um acidente que ocorreu na planta química da Phillips 66, em 

Passadena, Texas, em outubro de 1989, onde 24 trabalhadores morreram e 132 

ficaram feridos". A partir disso, “a Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) assumiu a legislação e a orientação de todos os grandes acidentes”. 

O autor explica que tudo isso levou à criação do Process Safety Management, 

que entrou oficialmente em vigor a partir de 1992, “trazendo a obrigação de todas as 

empresas mapearem seus cenários de acidente e, a partir disso, elaborarem um 

plano de respostas e emergências com características específicas, conforme seus 
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riscos”. A DuPont foi uma das primeiras empresas a aderir a este Programa; com 

isso, seu crescimento e prêmios na área de treinamentos e capacitação em 

segurança do trabalho, foi muito procurada por outras grandes empresas (não 

somente indústrias) no início dos anos 90 para trabalhar a prevenção e 

planejamento contra riscos (DUPONT, 2016). 

As leis associadas à Segurança do Trabalho são criadas e revisadas 

conforme as demandas de setores específicos da sociedade vão surgindo. Fatos de 

grande relevância, como grandes acidentes, servem de referência para o 

aperfeiçoamento das normas reguladoras. O Poder Público também tem 

participação nas discussões sobre a estruturação de práticas de prevenção de 

acidentes e doenças por consequência do trabalho. Em geral, “estas Normas são 

elaboradas envolvendo os empregadores, os sindicatos e o Estado“ (ARAÚJO 

JUNIOR, 2009; DWYER, 2006). A Empresa pesquisada atua em diferentes frentes 

de debates sobre as condições do trabalho. Pode-se citar, em especial, a 

regulamentação no manuseio, transporte, rotulagem e descarte de produtos 

químicos. Neste sentido, a Empresa propõe medidas para alinhar as legislações 

nacionais às mundiais e critica algumas que foram criadas considerando condições 

de trabalho de setores empresariais diferentes, implicando em extensos 

regramentos que, às vezes, não se aplicam à esta indústria pesquisada. 

Através de seus Programas, a Gestão da Segurança do Trabalho não atua de 

forma autônoma, mas busca alinhar as práticas administrativas adotadas por 

determinada empresa. No entanto, “mesmo considerando empresas em que os 

modelos de gestão sejam inovadores, a Gestão da Segurança do Trabalho, em 

muitos casos, possui características tayloristas, principalmente pela separação entre 

o pensar e o fazer“ (MIGUELES et al., 2010; DWYER, 2006). 

O contexto da Segurança do Trabalho apresenta diversos fatores normativos, 

fazendo necessária uma boa governança da relação da prática de Segurança do 

Trabalho como modelo de Gestão da Segurança do Trabalho e as Normas 

Regulamentadoras (NRs), assim esta pesquisa busca abordar esta relação e 

identificar como é a aplicabilidade em uma indústria química, onde as atividades são 

consideradas de alto risco. 
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Problema de Pesquisa: 

Como uma indústria realiza a governança das Normas Regulamentadoras 

aplicadas a suas práticas de Segurança de Trabalho? 

Objetivo Geral: 

Identificar e descrever a aplicação das Normas Regulamentadoras e das 

práticas de Segurança do Trabalho como modelo de Gestão da Segurança do 

Trabalho em uma indústria química. 

Objetivos Específicos: 

a) Definir como as Normas Regulamentadoras são aplicadas na Empresa X, 

pesquisada. 

b) Analisar as Normas Regulamentadoras, os documentos internos e a percepção 

dos funcionários quanto à prática da Segurança do Trabalho.  

A justificativa para pesquisa deve-se ao fato de acidentes, incidentes ou 

mortes acontecerem, mesmo que as Normas Regulamentadoras (NRs) e as práticas 

em Segurança do Trabalho estejam alinhadas de acordo a preservar a vida do 

funcionário. Para a empresa e para a sociedade apresenta a possibilidade de se 

conseguir resultados através da utilização de recursos a partir de leis e normas; para 

a linha de pesquisa em Governança e Sustentabilidade, ajuda a ampliar o 

conhecimento sobre segurança no trabalho, tendo como referência um local de 

trabalho com percentual alto de periculosidade.  

Para o autor Quarantelli (2000, p. 171-215) os planos de cuidado com 

segurança do trabalho das empresas devem considerar as regras internacionais, 

mas elas devem ter planos paralelos para ir de acordo com instituições parceiras, o 

poder públicos e a comunidade no entorno, sendo estes os funcionários que 

trabalham direta ou indiretamente na Empresa X e para ela, além dos hospitais, das 

escolas e órgãos públicos que estão em seu entorno e a populança que ali vive. Por 

outro lado, para o autor, um modelo de gestão só funcionará quando a cultura da 
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empresa for utilizado como uma ferramenta no processo para a excelência do 

trabalho e não como um fim de si mesmo. 

Pode-se compreender com a análise deste autor que, com uma Governança 

bem estruturada, organizada e com trabalho voltado para a pessoa ao invés dos 

números ocorrerá, como consequência, uma mudança Sustentável nas atividades 

diárias para quem tem um processo de produção como as apresentadas nesta 

pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para possibilitar a compreensão dos temas referentes às questões da 

pesquisa, buscou-se conceitos teóricos, características do comportamento dos 

trabalhadores frente às relações de trabalho, à Gestão, às normas, leis e práticas 

das atividades realizadas. Além de pesquisas como risco químico, medicina do 

trabalho, explosivos, indústria química.  

Estas pesquisas foram feitas inicialmente nas plataformas de busca 

MEDLINE, PUBMED, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por serem as plataformas 

relacionadas a segurança do trabalho e questões laborais, além o site Scielo. Dentro 

desta pesquisa, foram encontradas mais de vinte mil artigos referentes ao mesmo 

tema utilizado nesta pesquisa. Destas, apenas 8 mil tinham o mesmo foco empírico; 

com isso, alguns fragmentos e ideias de 5 artigos destes foram utilizados nesta 

pesquisa por sua importância ao tema de segurança do trabalho. 

Além dos artigos, foram estudados os autores SENNETT, 2003, ROSSONI e 

MACHADO DA SILVA, 2010 e LOZOVEY (2010). Também é apresentada nesta pesquisa 

a implementação de um Programa de Gestão de Segurança do Trabalho, por 

Oliveira (2003), Pontes (2008), Pontes e Honório (2008), Dwyer (2006) e Migueles et 

al. (2010), incentivados, também, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 

2011). 

2.1 SEGURANÇA DO TRABALHO 

Segundo Barsano e Barbosa (2013, p.21), a Segurança do Trabalho “estuda 

as possíveis causas dos acidentes e incidentes originados durante a atividade 

laboral do trabalhador”. Para os autores, a Segurança do Trabalho tem como 

principal objetivo prevenir acidentes, doenças ocupacionais e as demais formas 

relacionadas à saúde do trabalhador. Para eles, a Segurança do Trabalho é eficiente 

apenas quando consegue fazer com que empregador e empregado tenham um 

ambiente de trabalho em que possam estar seguros e saudáveis. 
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Tavares (1999, p.43) define Segurança do Trabalho como “o conjunto de 

recursos e técnicas, aplicadas preventiva ou corretivamente, para proteger os 

trabalhadores dos riscos de acidentes decorrentes da realização de uma tarefa”. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) a define como “meio de promover e 

manter um elevado grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em 

todas as suas atividades, impedir qualquer dano causado pelas condições de 

trabalho e proteger contra riscos resultantes de agentes prejudiciais à saúde, 

conceito este adotado pela Organização Internacional do Trabalho“ (OIT) 

(CACCIAMALI; SANDOVAL, 2000). 

A Lei n° 8.213/91 do Plano de Benefícios da Previdência Social (1991) 

apresenta a definição jurídica do conceito de “acidente de trabalho”: 

“Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
daempresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 
VIIdo art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcionalque cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho” (PLANO DE BENEFÍCOS,1991, 
LEI 8.213, MPS). 

“A melhoria nas condições dos ambientes do trabalho tem como objetivo 

principal diminuir o custo social com acidentes de trabalho, valorizar a autoestima 

e p r o p o r c i o n a r a m e l h o r i a c o n t í n u a d a q u a l i d a d e d e v i d a d o s 

funcionários” (QUELHAS et al., 2003). Esta concepção de saúde do trabalho tem 

como ponto de partida a prevenção de acidentes de trabalho por meio da eliminação 

das condições específicas causadoras desses problemas. 

Quelhas et al. (2003) observa que “as boas práticas de segurança estão 

associadas com a melhoria das condições de trabalho”. Para Quelhas, subestimar 

ou ser indiferente aos riscos do ambiente de trabalho cria situações propícias à 

ocorrência de acidentes. 

Portanto, os aspectos preventivos envolvidos na Segurança do Trabalho 

“buscam minimizar os riscos e as condições inadequadas e incorporar a melhoria 

contínua das condições de trabalho introduzindo requisitos mínimos de segurança 

cada vez mais rígidos“ (OLIVEIRA, 2003). 

No entanto, Dwyer (1989) afirma que a ocorrência dos acidentes de trabalho 

está ligada a várias causas, dificilmente a uma única. As causas dos acidentes, para 
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o autor, são, frequentemente, compostas por três componentes: organizacional, 

tecnológico e humano. Para ele, não é responsabilidade única e exclusivamente da 

empresa, do funcionário ou do maquinário (que eventualmente ocorreu um 

problema), podendo, assim, ser uma combinação de fatores dentre estes. 

A Associação Brasileira de Prevenção ao Acidente (ABPA, 2011) defende que 

“o princípio básico de um sistema de gestão de segurança deve envolver a 

necessidade de determinar parâmetros de avaliação que incorporem não só os 

aspectos operacionais, mas também, a política, o gerenciamento e o 

comprometimento da alta administração com o processo de mudança e melhoria 

contínua das condições de Segurança do Trabalho“. 

A ABPA (2011) defende, no entanto, que “muitas organizações no Brasil ainda 

têm uma visão muita restrita em relação à segurança, medicina do trabalho e saúde 

ocupacional”. Tratar essas questões, no entanto, “se restringe apenas à coleta de 

dados estatísticos, ações reativas a acidentes do trabalho e respostas a causas 

trabalhistas, tornando-se urgente a necessidade de melhoria nos aspectos 

relacionados à comunicação, ao processo produtivo e à forma de execução das 

tarefas tais como: divulgação e análise de acidentes, projeto ergonômico do posto 

de trabalho, programação de jornada de trabalho, aspectos psíquicos e sociais além 

da fadiga ocupacional“. Estes fatores, que influenciam na produtividade, devem ser 

avaliados com o objetivo de sugerir medidas para adequar o trabalho à limitação 

pessoal dos trabalhadores. 

Para Quelhas et al. (2003), “um dos aspectos básicos no gerenciamento de 

um plano de prevenção de acidentes é não concentrar esforços nas consequências, 

mas nas causas, procurando entender porque as pessoas deixam de cumprir os 

padrões de desempenho, ou não fazem, o que se supõe que deveriam fazer”. Assim, 

para Quelhas, deve-se pensar não somente no funcionário, mas também na 

empresa. Ao longo da história, os incidentes, acidentes, mortes e doenças dos 

trabalhadores foram causados direta ou indireta em seu ambiente de trabalho. 

De acordo com o exposto acima, Yves Clot (2006) acredita que a atividade 

laboral é "um sistema de instrumentos, coletivamente construído e que se encontra 

no interior da atividade individual. Pode ser uma gama de atividades encorajadas, 

proibidas ou interditas. Um repertório disponível que pré-organiza a atividade". Ou 
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seja, as técnicas de uma empresa, pensando no coletivo, podem ser compreendidas 

como parte da atividade como um todo. Para Clot (2006), trata-se apenas de "um 

instrumento coletivo da atividade individual". 

O autor (2006) trata da necessidade de a empresa criar contextos de trabalho 

e coloca a cultura como auxiliar nesse processo. Trata-se, segundo ele, "da cultura 

como prática, ou um instrumento genérico da ação individual". 

“As atividades laborais sempre apresentam riscos em potencial e, 

eventualmente, ocorrendo lesões e mutilações, que afetam a integridade física e 

psíquica do trabalhador“ (MELO JÚNIOR; RODRIGUES, 2005) 

Os dados da OIT revelam que, em geral, “aproximadamente 6 mil 

trabalhadores morrem a cada dia no mundo em decorrência de acidentes e doenças 

relacionadas com o trabalho“ (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 

2008). Todos os anos ocorrem 270 milhões de acidentes do trabalho sem morte no 

mundo. Estes, resultam em “pelo menos três dias de falta ao trabalho e 160 milhões 

de casos novos de doenças ocupacionais“ (BRASIL, 2010). 

“Só no ano de 2007, houve 2.717 vítimas que morreram por acidentes de 

trabalho. Nesse mesmo ano, 537.457 acidentes foram registrados, com um total de 

8.383 trabalhadores incapacitados, 310 morreram durante o trajeto trabalho-casa, 

1.636 se aposentaram por invalidez decorrente de acidentes no trabalho e 3.786 por 

doenças profissionais“ (ANUÁRIO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO, 2008). 

Para o economista José Pastore, estima-se que “o real custo da constante 

ocorrência dos acidentes no país é de mais de R$ 20 bilhões anuais, sendo que, 

destes, 2,6 bilhões são recursos disponibilizados pelo governo via Seguro Acidente 

de Trabalho (SAT), 2,5 bilhões são indenizações a familiares e 5 bilhões são através 

de mercado informal“. As empresas arcam com a metade dessa conta: 10 milhões 

de reais por ano, segundo o Anuário Brasileiro de Proteção (2008). 

Oliveira (2001) destaca que também “se deve levar em consideração os 

custos das ações trabalhistas, cíveis (dano moral), previdenciárias, tributárias e 

penais advindas dos acidentes do trabalho“ (OLIVEIRA, 2001). 

Para Oliveria (2001), a alta incidência de acidentes do trabalho também 

resulta em alto custo para a Previdência Social. “As despesas com benefícios 
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previdenciários somaram nos primeiros oito meses de 2008, 126,9 bilhões de reais, 

um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período em 2007, totalizando um 

déficit para a Previdência Social de cerca de 25 bilhões de reais naquele ano“. 

O Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) gasta atualmente 

“quase R$ 9,8 bilhões ao ano com aposentadorias especiais e custos com acidentes 

de trabalho. Adicionados aos custos indiretos, esse valor pode chegar a R$ 40 

bilhões ao ano, segundo dados de 2007 do MPAS“ (BRASIL, 2010). 

Em relação ao homem, os acidentes podem resultar em desestruturação do 

ambiente familiar, no qual tais infortúnios repercutem por tempo indeterminado. “As 

consequências dos acidentes envolvendo o trabalhador, são bastante desastrosas e 

evidentes, pois, dependendo do seu grau de intensidade, sempre requerem 

cuidados especiais no tocante à readaptação e, num sentido mais amplo, 

dependendo do tipo de lesão física, à sua reintegração na própria sociedade“. 

Acrescente-se que a atividade produtiva repercute na autoestima e na sobrevivência 

do trabalhador, segundo Ricardo Tadeu Marques da Fonseca: 

“As pesquisas desenvolvidas pela psicopatologia do trabalho comprovaram 
que a atividade produtiva repercute na autoestima e mesmo na 
sobrevivência do trabalhador, ocupando papel central no quadro de 
composição da estrutura de sua personalidade, imprimindo sobre ela 
reações espec í f i cas que desencade iam os ma is d i ve rsos 
sintomas“ (FONSECA, 2003, p. 335). 

Relativamente ao aspecto social, para Fonseca (2003), “o acidente de 

trabalho constitui-se em uma causa, ou agravante, de problemas já existentes, uma 

vez que suas consequências aumentam o índice de indivíduos marginalizados na 

sociedade“. Para o autor, outro fator negativo é o prejuízo econômico, “cujas 

consequências atingem o governo, a sociedade, a empresa e o trabalhador“. 

No que se refere ao governo e à sociedade, os acidentes de trabalho podem 

ser um obstáculo ao pleno desenvolvimento da economia nacional e um 

agravamento dos problemas socioeconômicos já existentes. 
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2.1.1 A HISTÓRIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

O histórico da Segurança do Trabalho se apresenta a partir de 1700, com a 

publicação As Doenças dos Trabalhadores, do médico Bernardino Ramazzini, 

considerado o pai da medicina do trabalho. Nesta publicação, o autor e pesquisador 

descreve as muitas doenças relacionadas às profissões que existiam na época. 

Os empregadores estavam ansiosos pelo suprimento da mão de obra barata. 

Por isso, não existiam regulamentações nas relações de trabalho, o contrato era 

resultado do acordo entre as partes. Era o patrão que indicava diretrizes, cancelava 

o contrato de emprego e a mudava conforme sua vontade (RAMAZZINI). 

Na Inglaterra, em 1802, foi criada uma lei de amparo aos operários. “Essa lei 

limitava a jornada de trabalho a 12 horas diárias, que ainda assim eram explorados“. 

Em 1819, foi criada a lei que proibia o trabalho de menores de 9 anos e 

limitava jornada de 12 horas diárias aos menores, até 16 anos. Em 1833, o 

Parlamento Inglês votou em uma nova lei, que reduzia para 8 horas o limite da 

jornada dos menores de 13 anos e 12 horas para os menores de 18 anos, além da 

proibição do trabalho noturno aos menores. Em 1847, entrou em vigor a lei que 

estabelecia a duração diária do trabalho de 10 horas, para proteger mulheres e 

menores. 

Em 1908, a jornada de trabalho foi alterada para 8 horas diárias, em 1910, foi 

criada a folga de meio dia por semana e em 1912, o Código de Leis Trabalhistas foi 

ampliado por estatutos especiais e portarias administrativas. Assim, podemos 

perceber que a Inglaterra foi o país em que os primeiros benefícios foram 

concedidos legalmente aos trabalhadores. 

Assim, a preocupação dos órgãos internacionais com a questão da saúde do 

trabalhador e a elaboração de uma legislação acabou se refletindo no Brasil. 

No Brasil, mais precisamente na época colonial, a assistência médica ao 

trabalhador era escassa. Os escravos, por exemplo, quando estavam doentes ou 

sofriam acidentes, segundo TOLEDO (2008), "contavam com a caridade dos seus 
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senhores”. Rossit (2001) destaca que, a preocupação com o adoecimento de um 

trabalhador era para que não se prejudicasse a produtividade, não com sua saúde. 

O problema do trabalho e de suas condições como fatores de agravo à saúde 

dos trabalhadores não era questionado. O foco dado à época relacionava-se ao 

aspecto do local de trabalho, favorecendo a doença, na preocupação quanto à 

produtividade e não, propriamente, quanto ao aspecto humanitário (ROSSIT, 2001, 

p. 112). 

Já na República Velha, instalada em 1889, “dispensar os trabalhadores 

doentes era reconhecido como legítimo e os que sofreram acidentes eram enviados 

à Santa Casa de Misericórdia, onde era feito um registro policial do 

ocorrido“ (MACHADO, 2001). 

Desde o período da República Velha até a década de 1920 as condições dos 

trabalhadores no Brasil eram péssimas, com jornadas longas e alta incidência de 

acidentes. Consideradas muito semelhantes as observadas na Inglaterra no período 

da Revolução Industrial. 

Pode-se notar que, entre 1911 e 1919, cerca da metade das empresas 

investigadas pelo Departamento Estadual do Trabalho fornecia serviços médicos aos 

trabalhadores. Todavia, “parte dos custos eram transferidos para os próprios 

empregados, com um desconto que correspondia a cerca de 2% dos salários. Além 

disso, estes eram considerados arranjos necessários à manutenção do processo de 

trabalho, análogos à lubrificação de maquinaria ou à substituição das peças 

gastas“ (DEAN apud ROSSIT, 2001, p. 114). 

Por isso, desde o início do século XX, muitos projetos desejavam instituir uma 

lei específica para regulamentar o trabalho. Esse esforço resultou na aprovação do 

Decreto Legislativo 3.724, de 15 de janeiro de 1919, que foi considerado a primeira 

lei brasileira referente aos acidentes laborais. 

Segundo Hertz Costa, o Decreto Legislativo 3.724/1919: 

“[...] significou a emancipação da infortunística do cordão umbilical que a 
mantinha de alguma forma presa ao Direito Comum, reforçando sua 
autonomia do Direito Trabalhista específico, não obstante as resistências 
dos saudosistas da monarquia“ (COSTA, 2003, p. 44). 
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Então, em 15 de janeiro de 1919, foi instituída a Lei n.3.725, que continha 30 

artigos e tratava sobre o conceito de acidentes de trabalho, a declaração de 

acidentes, a ação judicial e questões gerais sobre a atividade no local de trabalho. 

No primeiro governo de Vargas (1930-1945) foi criado o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Mendes (2003) explica que “a questão da higiene e 

da Segurança do Trabalho não era mais responsabilidade da saúde pública e 

passou a ser respondido por este Ministério criado“. 

Quatro anos depois da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao 

governo do país, foi realizada a terceira Constituição do país. Com isso, a Carta de 

Magna adotou medidas de proteção ao trabalhador. 

Em 4 de fevereiro de 1931, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho, 

que, entre todas as suas responsabilidades, deveria cuidar da organização, higiene 

e segurança do trabalhador. 

“Visando preservar a saúde do empregado, em 1941 foi fundada a 

Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes“ e, em maio de 1943, por meio 

do Decreto-Lei 5.452, aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

(TOLEDO, 2008). 

Entre as medidas, “foi regulamentado o trabalho da mulher e dos menores e 

uma jornada de 8 horas de trabalho diário. Além disso, foi instituído um valor para o 

salário mínimo, os Sindicatos foram reconhecidos e serviços médicos centralizados“. 

Mesmo assim, “o acidente de trabalho não foi levado a grandes mudanças com o 

Decreto n. 24.637, que classificava as indenizações por tipo de acidente“. Apenas 

em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) “determinou a campanha 

contra o perigo de acidentes de trabalho“. 

No dia 1° de maio de 1943, foi instaurado o Decreto-Lei n. 5.452 que aprovou 

a criação da Consolidação de Leis do Trabalho (CLT). No ano seguinte, em 10 de 

novembro de 1944, houve o Decreto-Lei n. 7.036 (art.82), que “obrigou as empresas 

a criarem comissões internas com participação dos empregados, para continuar a 

discussão e aumentar o interesse nas questões de prevenção de acidentes“. Mesmo 

assim, somente na Portaria n.155, de 27 de novembro de 1953, no segundo 

Governo de Vargas, houve a “regulamentação da organização e das Comissões 
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Internas de Prevenção de Acidentes, a CIPA, posteriormente organizada nas 

empresas por meio da Portaria 32, de 1968“. 

Em 14 de setembro de 1967, durante a ditadura militar, foi criada a Lei n.

5.316, “que estabelecia o seguro de acidente na previdência“. Com a Portaria n.

3.460, de 31 de dezembro de 1975, instituiu-se “os serviços de medicina e 

segurança nas empresas“. O art. 162 da CLT apresentou as normas gerais e em 8 

de junho de 1978, com a Portaria n.3.214, “foram aprovadas as primeiras Normas 

Regulamentadoras (NRs) da CLT referentes à Segurança e Medicina do Trabalho“. 

As Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas em 1978, vêm sendo 

constantemente atualizadas, ampliadas e hoje existem 36 delas. 

Com a criação e aprovação das primeiras Normas Regulamentadoras (NRs), 

outras surgiram aos poucos e continua crescendo. Com isso, pode-se citar os 

seguintes fatos: Em 6 de julho de 1978 foi publicada a Portaria 3.214 que aprovou e 

expediu 28 Normas Regulamentadoras (NRs) (SILVA, 2008); A Comissão 

Intersindical de Saúde do Trabalhador adotou como bandeira de luta o tema “Saúde 

não se troca por dinheiro”, durante a realização da I e II semanas de saúde do 

trabalhador, no ano de 1979. (REBOUÇAS, 1989, p. 11); De acordo com Lacaz, a 

preocupação com a saúde do trabalhador chegou ao Brasil nos anos de 1980 como 

uma prática interdisciplinar e multiprofissional, tendo seu campo de conhecimento 

ligado à Medicina Social e na Saúde Coletiva (LACAZ, 1997). 

Já em 1988 foi publicada a nova Constituição Federal, considerada o marco da 

saúde do trabalhador no Sistema Jurídico Nacional; A partir dessa data, a saúde foi 

considerada direito social aos trabalhadores e o direito à redução dos riscos 

relacionados ao trabalho por meio das normas de saúde, higiene e segurança (art. 

7º, XXII) (OLIVEIRA, 2010, p. 60); Ficou estabelecido, então, que saúde é direito de 

todos e dever do Estado, indo de acordo com as declarações Internacionais. A Lei 

Orgânica da Saúde 8.080/90 e as leis previdenciárias 8.212/91 e 8.213/91 também 

instituíram normas de amparo à saúde do trabalhador; A Lei 8.213, de 1991, sétima 

lei relacionada a acidentes, trouxe regras que disciplinam as reparações 

previdenciárias, a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de 

acidentes de trabalho. 
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Em 23 de fevereiro de 1999, por meio da Portaria 08, foi aprovada a atual versão 

da NR-5 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA); Com o objetivo de 

investir nas pesquisas a respeito da segurança no trabalho, foi criada, em janeiro de 

1968, a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO); Em 6 de dezembro desse mesmo ano foi fundado o 

Departamento de Medicina do Trabalho da Associação Médica de Minas Gerais 

(DEMETRA) (TOLEDO, 2008); Essa Lei foi publicada como responsabilidade do 

Plano de Benefícios da Previdência Social, juntamente com as diretrizes da 

Constituição da República de 1988. Os aspectos centrais do acidente do trabalho 

estão disciplinados nos artigos 19 a 23, com regulamentação pelo Decreto n. 3.048, 

de 6 de maio de 1999 (OLIVEIRA, 2010, p. 223). 

2.1.2 ACIDENTE E INCIDENTE DE TRABALHO 

É apresentado no artigo 6º da Lei n.º 100/97, de 13 de setembro que "é 

acidente de trabalho aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e 

produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de 

que resulte a morte ou redução na capacidade de trabalho ou de ganho". 

“Este conceito se estende aos acidentes que ocorrem no trajeto de ida e volta 

do local de trabalho, assim como fora do local e tempo do trabalho“, definidos pela 

Lei n.º 100/97 e regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de abril. Deste 

modo, é considerado também acidente de trabalho, aquele que ocorre: “No trajeto 

de ida e de regresso entre a residência do trabalhador (desde a porta de acesso 

para as áreas comuns do edifício ou para a via pública) e as instalações do local de 

trabalho“; “No local onde ao trabalhador deve ser prestado qualquer forma de 

assistência ou tratamento por virtude de anterior acidente e enquanto aí permanecer 

para esses fins assim como no trajeto de ida e regresso para o local de trabalho ou 

residência“; “No local de pagamento da retribuição e enquanto aí permanecer para 

esses fins assim como no trajeto de ida e regresso para o local de trabalho ou 

residência“; “No trajeto de ida e de regresso entre o local de trabalho e o local de 

refeição“; “No trajeto de ida e de regresso entre o local onde por determinação da 

entidade empregadora o trabalhador presta qualquer serviço relacionado com o seu 
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trabalho e as instalações que constituem o seu local de trabalho habitual“; “Na 

execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar proveito 

econômico para a entidade empregadora“. 

“Entende-se por local de trabalho todo o lugar em que o trabalhador se 

encontra ou deva dirigir-se em virtude do seu trabalho e em que seja, direta ou 

indiretamente, sujeito ao controle do empregador”. (Lei n.º 100/97, Artigo 6.º, n.º 3) 

“Entende-se por tempo de trabalho, além do período normal de laboração, o 

que preceder o seu início, em atos de preparação ou com ele relacionados, e ainda 

as interrupções normais ou forçosas de trabalho”.(Lei n.º 100/97, Artigo 6.º, n.º 4. 9 

Artigo 6.º, nos 1, 2, 3 e 4) 

Dentro das denominações de Segurança do Trabalho, duas são importantes 

de serem citadas por sua similaridade em escrita e significado. “Para diferenciar 

acidente e incidente de trabalho, a Saúde e Segurança no Trabalho Rural (2012) 

determinou que“: 

“Acidente do trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho, a serviço da 
empresa, que tenha tido como consequência uma lesão corporal, que tenha 
causado dano funcional, motor ou doença. Que tenha relação com causa de morte, 
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade de trabalho“. 

Segundo as Normas Regulamentadoras, “o incidente é algo que não foi 

previamente planejado e tem o potencial de vir a ser um acidente. Normalmente, é 

um acontecimento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a 

um acidente, que também pode ser considerado como um quase acidente“. 

O acidente é, em sua maioria, “o resultado de uma combinação de fatores 

técnicos, fisiológicos e psicológicos: relacionando simultaneamente à máquina, o 

meio ambiente, às condições ergonômicas e à fadiga do próprio trabalho“. As causas 

de um acidente podem, assim, estar relacionadas ao trajeto ou deslocamento entre 

a casa e o local de trabalho, às atividades e horas-extras, ao humor no momento da 

execução de uma atividade ou a um sentimento de frustração, às doenças em 

decorrência do trabalho ou qualquer outro estado físico e mental de cada 

funcionário. 
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2.1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO 

Os principais objetivos na classificação dos acidentes de trabalho estão 

presentes nas conclusões da 10ª e 16ª Conferências Internacionais de Estatísticas 

do Trabalho (1962, 1998): “(...) fornecer informações completas e atualizadas sobre 

as lesões profissionais, tendo em vista a sua prevenção”. 

Com isso, a Conferência (1998) expôs que para caracterizar um acidente 

devem ser recolhidos 3 tipos fundamentais de dados: “Possuir informações que 

identifiquem onde e quando o acidente ocorreu e sobre a pessoa que sofreu 

(situação e categoria profissional, posto de trabalho que ocupa, idade, sexo, 

nacionalidade, dimensão e localização geográfica da empresa, data e hora do 

acidente) “; “Informações que indiquem como aconteceu o acidente, circunstâncias e 

como ocorreram as lesões (atividade física desenvolvida, o desvio e o contato – 

forma do acidente e respectivos agentes materiais) “; “Informações que dizem 

respeito à natureza e à gravidade das lesões (parte do corpo e o número de dias 

perdidos) “. 

Para a Conferência (1962), as estatísticas levantadas a partir do acidente 

podem ser utilizadas para diferentes finalidades: “Identificar as profissões e 

atividades em que ocorre o maior número de lesões profissionais e determinar a sua 

extensão, gravidade e circunstâncias em que se deram, para que sejam planejadas 

medidas preventivas“; “Fixar uma ordem de prioridade nos esforços de prevenção“; 

“Determinar as alterações no local de trabalho e na incidência das lesões 

profissionais para ajudar a coordenar os progressos realizados no domínio da 

segurança e a identificar, eventualmente, novos riscos“; “Informar os empregadores 

e os trabalhadores, assim como às empresas, dos riscos ligados ao seu trabalho e 

aos seus locais de trabalho, para que possam tomar uma parte ativa na sua própria 

segurança“; “Avaliar a eficácia das medidas de prevenção“; “Avaliar as 

consequências das lesões profissionais, quantos e quais dias foram perdidos ou 

calcular estas perdas em custos“; “Fornecer uma base para a elaboração de 

políticas para ajudar os empregadores e os trabalhadores a tomar medidas de 

prevenção de acidentes“; “Facilitar a elaboração de uma capacitação e de 
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programas para a prevenção dos acidentes“; “Construir uma base para a 

identificação e planejamento para investigação futura“. 

2.1.4 OS ACIDENTES E A GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

De acordo com Almeida (2006), “tradicionalmente as análises dos acidentes 

do trabalho atribuem culpa à próprias vítimas, não analisando os problemas nos 

sistemas que deram origem a esses acidentes“. 

Gandra et al. (2004, p.8) acreditam que “o acidente não é um evento isolado, 

sendo cada vez mais percebido como uma sequência de eventos fortemente 

interligados, complexos e multicausais”. Essa abordagem “contribui para o abandono 

dos modelos de causalidade de acidentes vinculados apenas na culpabilidade do 

indivíduo“. 

Hollnagel (2003), propôs uma classificação em três grupos de análise: o 

modelo sequencial, o modelo epidemiológico e o modelo sistêmico para ajudar a 

organizar as teorias e os modelos causais de acidentes. 

De acordo com o autor, “o modelo sequencial caracteriza-se pelo 

entendimento de que o acidente é uma sequência de situações em série ou 

paralelas com relações de causa e efeito bem definidas“. 

Para ele, “o modelo epidemiológico acrescenta ao modelo sequencial a ideia 

de que as situações ocorrem através de falhas latentes, ou seja, falhas que 

possuem um determinado potencial de suplantar as barreiras defensivas de um 

sistema e ocasionar um acidente“. Já o modelo sistêmico define “o acidente como o 

resultado da variação de múltiplos fatores que fazem parte do sistema analisado, 

podendo contemplar interações complexas que combinadas numa mesma situação 

podem ocasionar um acidente“. 

“O modelo sistêmico utiliza uma analogia com os termos “estocástico”, 

oriundo da matemática, e “ressonância”, oriundo da física, para explicar a causa dos 

acidentes“. Para Hollnagel (2003), “a variabilidade de um determinado sistema 

comporta-se conforme um modelo estocástico, no qual as probabilidades da 
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ocorrência das variações seguem um comportamento aleatório, porém se essas 

variações vierem a ocorrer simultaneamente (em uma mesma “frequência”) ocorrerá 

uma ampliação (ressonância) dos riscos de acidentes“. 

Tinsley et al. (2011, p. 56) contribuem com essa análise enfatizando que 

“erros latentes se juntam a condições propícias para produzir uma falha 

significativa”. 

Hollnagel (2003) define os principais fatores que podem atuar de forma 

estocástica e ressonante em um sistema como “variabilidade do desempenho 

humano, falta de visibilidade das zonas de perigo, falhas tecnológicas e condições 

latentes“. Para Maschio et al. (2006), “a busca de causas específicas para explicar 

acidentes não é recomendável, pois cada acidente se relaciona com uma 

combinação própria de fatores exigindo assim, por parte dos analistas, a 

compreensão do contexto organizacional relacionado com o acidente“. Nesse 

sentido Hollnagel (2004) propõe “a busca por situações de acidentes, que uma vez 

identificadas devem ser analisadas para que se estabeleça ações visando a 

prevenção de acidentes“. 

Dillon & Tinsley (2008) afirmam que “os quase-acidentes não podem ser 

interpretados como a evidência da resiliência de um sistema, pois dessa maneira 

muitos pontos falhos não serão diagnosticados. Em sistemas complexos, onde se 

pode observar a existência de muitos pontos com grandes potenciais de falhas, a 

análise dos incidentes permite a correção desses pontos antes que eles se 

transformem em catástrofes“. 

Portanto, quase-acidentes não demonstram apenas onde o sistema é 

resiliente, mas principalmente onde o sistema é vulnerável. Assim, na análise de 

acidentes “é necessário descrever as combinações específicas de eventos e 

condições que causaram o acidente, inclusive as barreiras que falharam“. Uma das 

propostas de Hollnagel (2004) para melhorar a aplicação do modelo de análise 

sistêmico é o uso da “análise funcional estruturada” que procura caracterizar a 

função dentro do sistema através de seis tipos de componentes: “inputs ou 

condições necessárias ao desenvolvimento da função; outputs ou resultados 

produzidos pela função; os recursos usados para desenvolver a função; os controles 

que se referem aos sistemas existentes para supervisionar a função, ajustando-a 
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quando necessário; as pré-condições que possam interferir no desenvolvimento da 

função e o tempo que o processo transcorre“.  

Para Hovden (2009), “é necessário rever a consistência dos tradicionais 

modelos de análise de acidentes em função dos novos ambientes de trabalho e 

propor novas abordagens que contemplem as mudanças relacionadas com sistemas 

sócio técnicos cada vez mais complexos e impactantes no cotidiano dos 

trabalhadores“. Essas mudanças “podem estar relacionadas com as novas 

arquiteturas organizacionais, os movimentos de privatizações, terceirizações e 

fusões de empresas, o desenvolvimento de novas tecnologias, o aumento da 

competitividade, entre outros fatores, os quais podem promover pressões nos 

ambientes de trabalho, elevando ainda mais o potencial para a ocorrência de 

acidentes“. 

Para ajudar a evitar que os acidentes, incidentes e mortes aconteçam o 

pesquisador João Carlos do Amaral Lozovey (2010) apresenta que, por isso, é 

necessário que haja um modelo de gestão bem estruturado, planejado e trabalhado. 

Para ele (2010, p.101) “o modelo de gestão visa permitir a antecipação no 

planejamento de contingência e emergência em plantas empresas químicas”. Para 

ele, deve-se utilizar um modelo internacional, mas que seja "aplicável a situações 

semelhantes”com as devidas adaptações, mantendo o foco na preservação da 

saúde e da segurança dos trabalhadores envolvidos no controle e na mitigação da 

emergência”. Para Lozovey (2010, p.101), criar um modelo de gestão é importe para 

que este seja “capaz de antecipar a preparação para prevenir ou minimizar danos. 

Deve ser prático e aplicável às estruturas de produção e à sociedade”. 

De acordo com com pesquisador, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), que é 

órgão da Secretaria Estadual do Meia Ambiente, estabelece que as empresas que 

trabalham diretamente com risco em operações e com substâncias químicas devem 

ter implementadas e manter atual e organizadas uma gestão de emergência. Para o 

IAP (2010), este tópico tem como objetivo "minimizar as possíveis emergências e 

dominar qualquer possível problema que possa existir em sua planta de trabalho”. 

Com isso, segundo Quarantelli (2000), para o Disaster Researcher Center, da 

Delaware University, manter uma gestão de risco na segurança do trabalho é 

"antecipar os cenários e planos de preparação para atuar na emergência, com ações 
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de controle, minimizando o impacto no momento do acidente ou incidente. Isto inclui, 

se necessário, as instituições externas e a comunidade no entorno”. Esta atitude vai 

de acordo com os triple bottom line (três pilares) da sustentabilidade.  
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3 NORMAS DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

Este capítulo aborda a estrutura normativa referente à segurança do trabalho, 

que possibilita a compreensão das questões de pesquisa ao funcionário e como a lei 

se posiciona para que este tenha um ambiente de trabalho mais seguro, assim como 

pontuar a empresa sobre como agir perante estes assuntos, evitando questões 

trabalhistas e perda ou afastamento de seu quadro. 

 “As normas são referências aos conjuntos de regras, códigos, convenções 

sociais, requisitos e procedimentos referentes à segurança e medicina do trabalho 

que ajudam as empresas privadas, públicas e órgãos do governo a orientar a 

conduta das pessoas no meio social“ através da Consolidação das Leis de Trabalho 

(CLT).  

O sistema de normas legais possui presença nas relações de trabalho, 

principalmente quando se trata da organização sindical e da justiça do trabalho, já 

que, historicamente, “o Estado desempenha o papel de regular estas instâncias“. 

Esta estrutura normativa possui o objetivo de “preservação da saúde, integridade 

dos trabalhadores e proteção do meio ambiente e dos recursos naturais“. 

Cronologicamente, é apresentado o histórico das leis relativos às ormas 

Regulamentadoras  (NRs). Primeiramente, a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 

1977, estabeleceu a redação dos Arts. 154 a 201 da CLT, relacionada à segurança e 

medicina do trabalho. Conforme o Art. 200 da CLT, “cabe ao Ministério do Trabalho 

estabelecer todas as disposições complementares às normas relativas à segurança 

e medicina do trabalho“. Assim, em 08 de junho de 1978, “o Ministério do Trabalho 

aprovou a Portaria nº 3.214, que regulamentou as Normas Regulamentadoras  

(NRs) pertinentes a Segurança e Medicina do Trabalho“. 

Em 1978, através da Portaria nº 3.214, “foram aprovadas 28 ormas 

Regulamentadoras  (NRs). Porém, com todas as atualizações feitas com o tempo, 

hoje as normas somam 36, que foram aprovadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego“. 

Dentre as 36 normas, existentes até a finalização deste estudo (detalhadas no 

Anexo 1, página 94) foram escolhidas as seguintes por que representam todos os 
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setores pertinentes para a área de segurança do trabalho da indústria química, 

pertinente a esta pesquisa: 

NR 01 - Proteção Contra Incêndios. 

NR 02 - Inspeção Prévia. 

NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho. 

NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

NR 06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão. 

NR 14 - Fornos. 

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres. 

NR 16 - Atividades e Operações Perigosas. 

NR 17 – Ergonomia. 

NR 19 – Explosivos. 

NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. 

NR 24 - Resíduos Industriais. 

NR 25 - Sinalização de Segurança. 

NR  32 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. 

NR 36 - Inspeção Prévia. 

3.1 PROGRAMAS DE PREVENÇÃO OBRIGATÓRIOS 

As medidas de prevenção a acidentes do trabalho, adicionadas às doenças 

ocupacionais, são previstas juridicamente, podendo o funcionário possuir meios para 

se defender da potencialidade de lesão em caso que não se observe as normas de 

saúde e segurança. 

Com um adendo à CLT, por meio do Decreto-Lei 5.452, de 1943, “foram 

apresentadas as primeiras normas de higiene e Segurança do Trabalho, prevenção 
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de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e, ainda, sobre a obrigação de 

funcionários e contratantes quanto à segurança e à higiene nos locais de trabalho“. 

Oliveira (2010, p. 373) apresenta que a prevenção pode ocorrer “diante do 

volume expressivo de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, surgiram 

diversas medidas reativas para enfrentar o problema, abrindo espaço para 

importantes medidas e programas de caráter preventivo”. Há, com isso, os 

programas e órgãos de segurança e medicina que ajudam a viabilizar a prevenção 

através de: 

a) “Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) (Art. 162 da CLT e NR 4) - seus componentes 
têm por objetivo elaborar e implementar programas de prevenção de 
acidentes e de doenças ocupacionais nos ambientes de trabalho”. 

b) “Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) (Art. 162 a 167 da 
CLT) - seu objetivo é prevenir acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho”. 

c) “Equipamento de proteção individual (EPI) - seu uso visa à proteção de 
riscos suscetíveis de ameaçar a saúde e segurança do trabalhador”. 
(Art. 6.1 NR 6). 

d) “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - tem 
por objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores, inclusive 
com 78 “caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de 
agravos à saúde relacionados ao trabalho”. (Art. 7.2.2 da NR 7). 

e) “Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - seu trabalho é 
desenvolvido com o intuito, dentre outros de “antecipação e 
reconhecimento dos riscos”. (Art. 9.3.1 “a” da NR 9). 

Para Oliveira, “estes programas têm uma relação forte entre si, integrando o 

trabalho entre os profissionais envolvidos, engenheiros de Segurança do Trabalho e 

médicos do trabalho“. Assim, para que os funcionários estejam protegidos no local 

de trabalho, “é importante que essas normas sejam interpretadas pelo contratantes 

como forma de desenvolver um trabalho em relação ao direito à saúde plena no 

trabalho“. 

3.2 PROGRAMAS E ÓRGÃOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE 

3.2.1 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
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“A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) foi introduzida na lei 

nacional há mais de 50 anos, pela 3ª lei brasileira sobre acidente do trabalho. A 

partir de 1967, a CIPA foi incorporada na CLT, pela nova redação do art. 164, no 

Decreto-lei 229, de 28 de 79 fevereiro de 1967. Com a mudança da Lei 6514, de 22 

de dezembro de 1977, a CIPA está relacionada aos Arts. 163 a 165 da 

CLT“ (OLIVEIRA, 2010, p. 375). 

A CIPA define como objetivo “observar, relatar e avaliar as condições de risco 

no ambiente de trabalho e monitorar para que as medidas ajudem a reduzir e 

eliminar os riscos existentes, se não for possível, neutralizá-los, discutindo os 

acidentes e solicitando medidas que previna para que não voltem a acontecer, assim 

como orientar os funcionários quanto a sua prevenção”. 

Esta Comissão é obrigatória para as empresas com mais de 100 funcionários. 

O objetivo da criação deste órgão é, basicamente, transformar o ambiente de 

trabalho em um lugar que esteja ligado diretamente às normas de segurança. 

A CIPA passou a ser obrigatória nas empresas entre 1977-1978, quando foi 

criado a regulamentação da Portaria 3.456/1977, e, depois, a Lei 6.514/1977, 

regulamentada pela NR-5 da Portaria 3.214/1978. De acordo com Oliveira (2010), 

nessa época “o Brasil foi considerado o campeão mundial em acidentes do trabalho, 

com repercussão internacional, o que obrigou os governantes a tentar modificar o 

quadro, como: obrigatoriedade na utilização da CIPA para maior número de 

empresas, de acordo com a quantidade de funcionários e grau de risco existente 

naquele local; além de, segundo a Comissão, da obrigatoriedade na realização de 

uma Semana Anual de Prevenção de Acidentes do Trabalho; e a garantia de 

emprego para os representantes na CIPA“ (OLIVEIRA, 2010, p. 375). 

Aos membros da CIPA é obrigatória a realização de treinamento antes do 

início das atividades. O item 5.33 na NR-5 relaciona o programa mínimo de 

treinamento, cujos tópicos são os seguintes: 

a) “Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos 
originados do processo produtivo”; 

b) “Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do 
trabalho”; 

c) “Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de 
exposição aos riscos existentes na empresa”; 
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d) “Noções sobre a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), e 
medidas de prevenção”; 

e) “Noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciária relativas à 
segurança e saúde no trabalho”; 

f) “Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos 
riscos”;  

g) “Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das 
atribuições da Comissão (OLIVEIRA, 2010, p. 375)”. 

Álvaro Zocchio (2000) afirma que “para uma atividade eficaz da CIPA, seus 

membros devem ser preparados, como está previsto na sua regulamentação“, mas 

devem também: 

a) “entender o compromisso sério que assumiram ao serem eleitos pelos 
empregados ou designados pela empresa“; 

b) “aprender a atuar como membro ativo da comissão, com firmeza nas 
ações e respeito aos colegas representados“ (ZOCCHIO, 2000, p. 64). 

3.2.2 Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho  

Entre todas as medidas preventivas, também houve a criação dos Serviços 

Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) pelas empresas - 

chamado de diversas formas por cada empresa, dependendo do foco que quer se 

dar. A Empresa pesquisada utiliza o nome Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde (QSMS) - Conforme estabelece a NR-4 da Portaria 3.214/78:                     

“As empresas privadas e públicas, os órgãos da administração direta e 
indireta, e os dos poderes Legislativo e Judiciário que possuam empregados 
regidos pela CLT manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho”.  

Para Zocchio (2000), como garantia na qualidade de suas atividades, o 

SESMT deve: 

a) “portar-se como o órgão líder das atividades prevencionistas na 
empresa“; 
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b) “manter-se atualizado quanto às disposições legais e às técnicas 
aplicáveis às atividades destinadas à segurança e à saúde no trabalho 
(ZOCCHIO, 2000, p. 65) “. 

Com base nas atividades de responsabilidade do SESMT, “os serviços devem 

ser integrados por médicos do trabalho, engenheiros de Segurança do Trabalho, 

enfermeiros do trabalho, técnicos de Segurança do Trabalho e auxiliares de 

enfermagem do trabalho“.  

O médico que atende ao trabalhador, de acordo com a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) 1488, de 11.12.1998, “deve atuar visando a 

continuidade da saúde e da prevenção da doença, conhecendo, para tanto, os 

processos produtivos e o ambiente de trabalho na empresa” (CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 1998, Art. 3º, inciso I). 

Oliveira (2010, p. 379) aponta que “os sintomas e as doenças dos 

funcionários devem ser tratados sem que seja eliminado nenhum fator que possa 

identificar a causa do problema em decorrência da atividade exercida”. 

3.2.3 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) “atua nas 

empresas com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores“. A 

NR-7 da Portaria 3.214/19788 prevê a “obrigatoriedade de elaboração e 

implementação do PCMSO por todos os empregadores, estabelecendo os 

parâmetros mínimos a serem observados na preservação da saúde do conjunto dos 

trabalhadores, os quais, entretanto, poderão ser ampliados mediante negociação 

coletiva”. 

3.2.4 Equipamentos de Proteção Individual 

De acordo com (art. 166 da CLT) qualquer empresa é obrigada, por lei, “a 

fornecer aos funcionários gratuitamente os Equipamentos de Proteção Individual 
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(EPI) adequados ao risco que este profissional encontrará em sua atividade de 

trabalho e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as 

diretrizes gerais não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e 

danos à saúde dos funcionários”. Para a CLT, “não basta apenas fornecer o 

equipamento, a empresa deverá treinar e capacitar o funcionário quanto ao seu uso 

e, principalmente, verificar se ele faz o uso correto para sua proteção“. O parágrafo 

único do art. 158 da CLT define como “ato falho do funcionário a não utilização sem 

justificativa dos EPIs e o não cumprimento das instruções de treinamento, 

capacitação e precaução repassados a eles relacionados aos acidentes de trabalho 

ou doenças ocupacionais“. 

Com isso, a segurança do trabalho se estende para a proteção ao funcionário, 

ou seja, quem está presente diariamente na área de risco. Então, para que não 

existam falhas que eventualmente ocorrem, existe “uma mobilização dos setores 

envolvidos na criação das Normas Regulamentadoras (NRs) para que haja a 

constante atual ização e monitoramento de acidentes, incidentes e 

mortes“ (OLIVEIRA, 2010, p. 388). 
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4 A INDÚSTRIA QUÍMICA 

Este capítulo aborda, a partir da revisão bibliográfica e acessos aos sites 

referentes a Industria Química. Seu objetivo é de apresentar o que é, como funciona, 

suas principais características, conceitos, formas de trabalho e procedimentos 

básicos, seus programas e ações específicas que possam contribuir para o 

entendimento dos requisitos legais de Segurança e Saúde do Trabalho e como sua 

prática funciona. 

A indústria estudo de caso desta pesquisa é a Indústria Química. Porém, não 

se pode especificar nomes da empresa e dos funcionários com quem foram 

realizadas as entrevistas, assim como documentação e identificação de qualquer 

natureza, por assinatura de termo de compromisso. Pode-se apenas falar sobre 

seus procedimentos e sobre os acidentes, incidentes e mortes desde que a empresa 

foi adquirida, passando por aplicação de treinamentos, até hoje. 

A Indústria Química abrange a produção de petroquímicos, agroquímicos, 

produtos farmacêuticos, tintas, polímeros dentre outros. Para ser caracterizado 

como um produto de origem da indústria química, deve-se passar por processos 

químicos, ou as chamadas reações químicas, que fazem com que esta substância 

seja transformada em outra com características físico-químicas diferentes das 

iniciais. O processo de mudança das matérias-primas também está incluído neste 

setor industrial. 

O surgimento da Indústria Química aconteceu pela necessidade de se 

complementar as atividades básicas ligadas à melhor qualidade de vida da 

humanidade. 

O desenvolvimento da indústria química tem como base dois pontos 

principais: a descoberta de novos produtos e de materiais e a transposição destes 

produtos e materiais para uma escala industrial.  

De acordo com a Associação Brasileira de Indústria Química (ABIQUIM, 

2011), a Indústria Química brasileira ocupa a nona posição no ranking mundial, atrás 

de Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, França, Coréia, Reino Unido e Itália, 
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porém à frente da Rússia, Índia, Bélgica, Holanda, Finlândia e Suíça. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014) revelam que a Indústria 

Química brasileira tem o segundo lugar no setor industrial, com 12,2% do Produto 

Interno Bruto PIB da indústria, depois apenas da indústria de alimentos e bebidas 

(com 16,3%). 

Além disso, o Brasil importa mais do que exporta produtos químicos, com um 

déficit comercial nesse setor. No ano de 2005 as exportações de produtos químicos 

cresceram 25,4% (US$ 7,3 bilhões) - com relação a US$ 5,9 bilhões em 2004. No 

mesmo período, as importações tiveram um aumento de 5,7%, passando de US$ 

14,5 bilhões para US$ 15,3 bilhões. Com o aumento das vendas externas, a 

diferença entre as exportações e as importações caíram de US$ 8,6 em 2004 para 

US$ 7,9 bilhões.  

A redução de riscos ajuda a minimizar a exposição aos químicos tóxicos. As 

medidas de redução de risco devem estar relacionadas ao controle e 

comercialização, uso, transporte e armazenamento das substâncias químicas, além 

do atendimento a emergências, controle estoques de substâncias tóxicas obsoletas, 

destinação de resíduos e recuperação de áreas contaminadas. 

4.1 A INDÚSTRIA NO BRASIL 

Fundada em 1961, a Empresa citada nesta pesquisa está presente no 

mercado que envolve um cuidado muito específico com a Segurança do Trabalho 

para os funcionários que ali atuam. Reconhecida pela qualidade de seu produto e 

pela excelência de seus serviços, a empresa historicamente vem investindo em 

novas tecnologias e no desenvolvimento de soluções personalizadas para seus 

clientes e funcionários cada vez mais, o que garantiu a ela a posição de liderança no 

Brasil em que se encontra e na prestação de serviços específicos para esta 

atividade. Sua projeção foi impulsionada no início da década de 70, momento em 

que a empresa foi fornecedora para os trabalhos realizados no desvio do rio Paraná 

em função da construção da Itaipu Binacional, considerada, até então, a maior 

hidrelétrica do mundo.  
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Na década de 80, a Empresa foi pioneira no Brasil com trabalhos voltados 

para a indústria de mineração. Em 1986, a empresa adquiriu uma divisão específica 

da multinacional americana DuPont do Brasil, expandindo suas atividades e 

negócios, investindo na atualização de seu parque industrial, no desenvolvimento de 

corpo técnico e na reformulação de seus processos de gestão. Com sede de 

aproximadamente 3.350.000 m² e localizada em uma pequena cidade, no estado do 

Paraná, a empresa é uma das maiores fabricas deste tipo de indústria na América 

Latina. 

Atualmente, emprega mais de 500 funcionários e possui em seu portfólio 

cerca de 300 itens destinados basicamente a três mercados: a) mineradoras; b) 

obras de infraestrutura, como construção de hidrelétricas, pontes e rodovias; e c) 

pedreiras. 

De acordo com os dados coletados na Empresa, apresenta há mais de cinco 

anos um faturamento total superior a US$ 50 milhões e sua atividade exportadora, 

apesar de estar na faixa de US$ 1 a 10 milhões de 2007 a 2010, cresceu em média 

103% ao ano, considerando este mesmo período. 

No mercado doméstico, está presente em todo o território nacional, com filiais 

nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Bahia, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e no próprio Paraná, além de parcerias nos 

demais Estados. Como possui a liderança neste setor para o mercado nacional 

(cerca de 50% de marketshare), os principais concorrentes nesse mercado são 

estrangeiros, com destaque para empresas da Austrália e Espanha. Entre seus 

consumidores nacionais estão representadas empresas grandes, com significativo 

nome no mercado, como empresas de cimenteira e construção e mineração. Na 

presença internacional, os Estados Unidos e a Austrália são os principais mercados 

consumidores do setor.  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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo aborda a metodologia adotada para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Os capítulos a seguir apresentam o método e o delineamento desta 

pesquisa, caracterizando a Empresa escolhida e os sujeitos da pesquisa. 

5.1 MÉTODO DE DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Para compreender os dados apresentados, referentes às questões que 

norteiam esta dissertação, foi escolhida a pesquisa qualitativa por ser utilizada nas 

disciplinas sociais e possibilitar maior e melhor detalhamento da realidade 

(ROESCH, 2005) e (YIN, 2001). A pesquisa qualitativa versus a quantitativa, 

conforme Bryman (1989, apud ROESCH, 2005, p.124), não é estabelecida pela 

ausência de quantificação, mas pelo foco que se optou em trabalhar um “conjunto de 

conceitos amplos e de ideias cujo conteúdo vai consolidando-se durante o processo 

de coleta. Não se trata, portanto, de um enfoque diferente de coleta. É uma forma 

diferente de conhecer”.  

Para Bryman (1989, apud ROESCH, 2005, p.124), é dado foco em outra 

diferenciação “na perspectiva do indivíduo pesquisado”. Para eles, enquanto na 

pesquisa quantitativa o pesquisador “parte de conceitos a piori sobre a realidade”, na 

qualitativa, o pesquisador “sai a campo não estruturado, justamente para captar as 

perspectivas e interpretações das pessoas”, para não realizar a “reflexão teórica 

durante o processo ou ao final da coleta dos dados” (ROESCH, 2005, p.125). 

Segundo Roesch (2005), o pesquisador deve conhecer os significados a partir 

das diferenças individuais e não a partir de sua repetição ou do que pode ser medido 

por médias estatísticas. Jones (1987) explica o enfoque da pesquisa qualitativa no 

âmbito das ciências sociais, em que: 

As pessoas definem situações de maneira seletiva e subjetiva a partir do 
esquema de referência pessoal de crenças e valores que desenvolveram ao 
longo de suas vidas. Os significados são criados, comunicados, sustentados 
e modificados através de processos de interação social.  
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Os pesquisadores acreditam que “a pesquisa qualitativa deve procurar o que 

é comum, mas permanecer aberto para perceber a individualidade e os significados 

múltiplos de cada um” (JONES, 1987, apud ROESCH, 2005, p. 123-124). 

Estas características da pesquisa qualitativa foram determinantes para 

encontrar respostas, com os sujeitos em diferentes atuações, experiências e 

percepções distintas da realidade analisada. Por isso, optou-se pelo uso do método 

exploratório e descritivo, o Estudo de Caso único. 

O Estudo de Caso, segundo Yin (2001, p.19), possibilita ao pesquisador 

identificar e descrever diferentes variáveis importantes e em contextos complexos; 

encontrar respostas tipo: “como?” e “por que?” e apreender a dinâmica do fenômeno 

estudado. Para Ponte (2006, p.2) o Estudo de Caso é: 

“Uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 
debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser 
única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o 
que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir 
para a compreensão global de um certo fenômeno de interesse“. 

O Estudo de Caso, segundo Roesch (2005) e Yin (2001), pode ser realizado a 

partir de um único ou muitos casos e é desenvolvido a partir de um ou mais 

indivíduos, grupos, organizações, eventos, países. Independente da unidade ou 

quantidade de análises feitas no Estudo de Casoaplica-se para o desenvolvimento 

teórico relativo ao problema de pesquisa (ROESCH, 2005; YIN, 2001). É 

caracterizado como uma estratégia que possibilita “o estudo de fenômenos em 

profundidade dentro de seu contexto; é especialmente adequado ao estudo de 

processos e explora fenômenos com base em vários ângulos” (ROESCH, 2005, p.

197). 

Segundo Yin (2001), alguns críticos do Estudo de Caso Único dizem haver 

pouca possibilidade de generalização a partir deles, porém, o autor contesta, 

afirmando que os críticos 

“Estão implicitamente comparando a situação à pesquisa feita através de 
levantamento de dados, nas quais se generaliza facilmente a amostragem 
(se corretamente selecionada) a um universo mais amplo. Essa analogia 
com amostragens e universos mostra-se incorreta quando se trata de 
estudos de caso. Isso ocorre porque a pesquisa com base em 
levantamentos baseia-se em generalizações estatísticas, ao passo que os 
estudos de caso (da mesma forma com experimentos) baseiam-se em 
generalizações analíticas. Na generalização analítica, o pesquisador está 
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tentando generalizar um conjunto particular de resultados a alguma teoria 
mais abrangente“ (YIN, 2001, p.58). 

Para Roesch (2005, p.253), se “considera que muitas vezes o caso é indicado 

ao pesquisador”, porém recomenda-se que o pesquisador “selecione o caso que lhe 

ofereça maior oportunidade de aprender”. Em relação às recomendações feitas 

pelos autores, a escolha da Empresa onde se realizou este estudo significa uma 

possibilidade de aumentar os conhecimentos sobre a Gestão em Segurança do 

Trabalho, atividade e setor industrial desta pesquisa. 

Para colocar em prática o Estudo de Caso, Yin (2001) apresenta seis fontes 

de evidências: documentos, registros de arquivos, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. Para esta pesquisa, não foram utilizadas 

a observação direta e participante e não foi possível o acesso à área industrial para 

a análise e reconhecimento das condições das instalações e das atividades de 

operações. Portanto, a pesquisa foi desenvolvida com base em documentos de 

diferentes fontes da Empresa - registros disponíveis em sites, órgãos 

governamentais, entidades sindicais e específicas de Segurança do Trabalho - além 

das entrevistas realizadas com profissionais de diferentes funções na área da 

Segurança do Trabalho, que conhecem as áreas operacionais, mas, principalmente, 

por serem as pessoas que podem falar sobre reinvindicações e fiscalizações da 

administração e das práticas de Segurança do Trabalho referente à Empresa que é 

campo desta pesquisa. 

Através das entrevistas foi possível compreender a evolução dos indicadores 

de Segurança do Trabalho neste local, os investimentos e o contexto atual de 

Gestão da empresa e da Segurança do Trabalho. Mas, além disso, possibilitou 

principalmente identificar algumas experiências e percepções dos entrevistados 

sobre dos temas estudados. 

Yin (2001, p.112) aponta as entrevistas “como uma das mais importantes 

fontes de informação para um estudo de caso”. Foram entrevistados três 

profissionais, sendo todos da área de Segurança do Trabalho da Empresa, porém, 

um sendo o Gerente, outro um Coordenador e o terceiro, profissional Técnico da 

área de Produção. 
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As entrevistas aconteceram mediante agendamento e todas foram realizadas 

no local de trabalho das pessoas entrevistadas. Foram realizadas aproximadamente 

duas horas de entrevista para cada um dos entrevistados, totalizando seis horas. 

Estas entrevistas foram posteriormente transcritas e analisadas. 

Um roteiro semiestruturado foi elaborado com questões gerais como, por 

exemplo: os procedimentos utilizados para o trabalho; o que a pessoa faz no seu dia 

a dia que de trabalho; o que é feito com eventuais reclamações sobre um ambiente 

insalubre de trabalho; como são realizadas as reuniões de segurança do trabalho; 

como são realizados armazenamento, transporte e descarte dos resíduos químicos, 

existe um modelo de gestão de risco, como ela funciona, se é claro para o 

funcionário. Estas questões possibilitaram um foco nos temas centrais desta 

pesquisa e, no decorrer das entrevistas, foi possível abordar outras questões de 

forma espontânea, conforme foram surgindo assuntos ou a necessidade de outras 

perguntas. Outra característica marcante nas entrevistas foi o conhecimento do 

pesquisador sobre o tema. Isso possibilitou que o tema fosse tratado de forma 

direta, ampla e simplificada sobre questões vivenciadas na prática da Segurança do 

Trabalho. Por outro lado, o pesquisador conseguiu deixar o entrevistado concluir sua 

exposição, evitando qualquer pré-conceito dos fatos ou conceitos sobre o que foi 

apresentado. 

As entrevistas foram realizadas em uma sala que garantisse a privacidade, 

para que o funcionário se sentisse á vontade em responder o que fosse necessário. 

Antes das perguntas foi feita a explicação do que é esta pesquisa e uma 

apresentação das perguntas (ver APÊNDICE, página 101), desenvolvida pela 

pesquisadora; e o termo de autorização assinado pelo gerente da área. Além disso, 

um documento foi assinado com a Empresa pesquisada, por meio do Gerente da 

área de Segurança do Trabalho, onde garantiu-se a confidencialidade na divulgação 

de fontes, nomes de entrevistados, da empresa e dados de documentos, planilhas e 

informações complementares fornecidas. Todas as informações coletadas foram 

analisadas pelo pesquisador e as transcrições não estão identificadas para 

preservar os entrevistados e a Empresa. 

O Estudo de Caso Único ocorreu em uma multinacional que tem seu trabalho 

voltado para a Indústria Química, estabelecida em uma pequena cidade no estado 
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do Paraná, no Brasil. A partir deste momento, trataremos a empresa pesquisa como 

Empresa X. O período de coleta e análise de dados e entrevistas compreendeu 

entre janeiro e abril de 2016. 

Não houve envolvimento de outros setores da Empresa pesquisada, apenas 

do setor de segurança do trabalho, por isso não foram utilizados artefatos físicos e 

não se teve acesso às áreas operacionais. 

Durante o período de pesquisa, foram realizadas consultas a conteúdos de 

materiais disponibilizados pelos participantes e outros materiais disponíveis na 

internet e em documentação em livros, normas e leis. Consta dos documentos 

consultados e analisados para esta pesquisa: normas, leis, relatórios de gestão, 

manuais, planilhas, livros e fontes de comunicação interna e divulgação para 

funcionários, clientes, fornecedores, acionistas e comunidade em geral, com datas 

de publicação variando conforme seu conteúdo e objetivo de sua divulgação. Em 

especial, cabe destacar os relatórios anuais de gestão consultados, 2015, e 

planilhas de administração da segurança e saúde dentro da fábrica, 2015, por sua 

abrangência nos temas de interesse e forma de demonstração dos resultados 

administrativos, operacionais, financeiros e outras particularidades da Gestão de 

Segurança do Trabalho adotada pela Empresa. Foi realizada análise de dados 

considerando os conteúdos divulgados pela Empresa comparando com as 

entrevistas e outras publicações disponíveis para identificar se existe convergência 

ou não entre estas diferentes fontes e estabelecer os resultados deste estudo. 

5.3 ENTREVISTADOS 

Os entrevistados atuam na área de Segurança do Trabalho e na área de 

produção da Empresa - campo desta pesquisa. Os sujeitos entrevistados são um 

Gerente, um Coordenador e um Técnico de Produção da área de Segurança do 

Trabalho. 
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Quadro 1 - Entrevistados: Formação e Grupo Funcional 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A área de segurança do trabalho na empresa é composta por 3 pessoas, 

sendo assim todos foram entrevistados, pois estas pessoas vivenciam a Gestão  e a 

Prática da Segurança do Trabalho. Dos 3 entrevistados, um possui formação em 

engenharia química, um técnico com formação em engenharia ambiental e curso 

técnico em segurança do trabalho e o terceiro, com curso técnico em maquinário e 

mecânica.  

Em relação aos grupos funcionais, um entrevistado ocupa o cargo de 

gerência, o segundo trabalha em na coordenação e em áreas técnicas e o terceiro 

diretamente com o maquinário na produção do produto base desta indústria. Nesta 

empresa atuam na area de segurança do trabalho apenas profissionais do sexo 

masculino. 

5.3.1 Gerente de Segurança do Trabalho 

O gerente da área de Segurança do Trabalho que trabalha na Empresa 

pesquisada, denominado como E1, foi o contato que possibilitou o acesso aos 

demais entrevistados sob sua gerência. Este profissional possui 16 anos de 

experiência na empresa em questão. Começou a trabalhar inicialmente na área de 

operação, onde trabalhou por 8 anos como técnico de operação, posteriormente 

trabalhou na área de Segurança do Trabalho. Seguindo a carreira em Segurança do 

Trabalho, saiu desta Empresa por alguns anos, trabalhando em outras indústrias, 

Entrevistado Formação Grupo Funcional

E1
Gestor/Superior - Engenharia 

Química
Gerente de Segurança do Trabalho

E2
Coordenação/Técnico - 
Engenharia Ambiental e 
Segurança do Trabalho

Operacional de Segurança do 
Trabalho

E3 Técnico - Maquinário e Mecânica Operacional de Produção
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inclusive no exterior. Também trabalhou como consultor no setor de outras 

indústrias. Está, novamente, há mais de três anos no cargo de gerência de 

Segurança do Trabalho nesta Empresa. 

Entre suas principais atividades, pode-se destacar que ele supervisiona ações 

de Segurança do Trabalho e da área de Meio Ambiente. É responsável pelos 

Programas de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) na Unidade, conforme 

exigência legal estabelecida pela Norma Regulamentadora (NR-7). Também é 

responsável por representar a Unidade Operacional para as questões de Segurança 

do Trabalho e estabelecer planos de trabalho em um conjunto a seus subordinados, 

propondo ações, metas, acompanhando o desempenho de cada um. No âmbito 

corporativo, o E1 é subordinado a um diretor corporativo de Segurança do Trabalho 

que possui sua função vinculada às demandas de governança da Empresa. 

Este gerente é responsável pela comunicação da segurança do trabalho em 

outras sedes, o que acontece nesta planta da empresa é levado como exemplo para 

fora e de fora trazido para análise, por esta pessoa. Isto acontece em reuniões 

gerenciais (nacional e internacionalmente), demonstrados por indicadores de Gestão 

da Segurança do Trabalho. Com a quantidade de indicadores cada vez maior para a 

regulação das questões de Segurança do Trabalho, alguns membros de sua equipe 

possuem o papel na elaboração e análise de indicadores. Outra característica 

observada é que os membros de sua equipe são desenvolvidos profissionalmente 

para serem gestores, atitude esta que partiu do próprio gerente, pelo que fica claro 

nas entrevistas. Sendo assim, é possível verificar um senso de dono de seu setor de 

trabalho. 

5.3.2 Coordenação e Operacional de Segurança do Trabalho  

O profissional E2 atua a maior parte do tempo no escritório do setor e em 

atividades de interface com as áreas de engenharia, de projetos, manutenção, com 

análises de acidentes e risco na execução de trabalhos, ajudando a promover ações 

de responsabilidade de outras áreas que devem reter os conceitos de Segurança do 

Trabalho em seus processos. As auditorias são atividades frequentes a este 
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profissional para verificar o grau de implementação das ações do Programa 

corporativo de Segurança do Trabalho. 

Este profissional está mais exposto ao risco da produção porque também está 

presente nas áreas operacionais para acompanhar determinadas atividades que 

necessitam de avaliação dos funcionários que trabalham na ponta de risco, 

relacionados à Segurança do Trabalho, ou em inspeções de segurança. Este 

profissional atua há mais de 12 anos na atividade de campo, passando, inicialmente, 

por 3 grandes multinacionais e, por fim, há 7 anos na Empresa pesquisada. 

5.3.3 Operacional de Produção  

O profissional entrevistado nesta posição, identificado nesta pesquisa como 

E3, possui um contato constante com instalações e equipamentos, exposto à 

chamada área de risco, onde há um maior perigo à saúde e à segurança nesta 

indústria pesquisada. Este profissional foi entrevistado para suprir a necessidade de 

acesso às áreas operacionais e dar voz a trabalhadores destas áreas. Sua presença 

se deve ao fato de ele ser a pessoa que mais conhece as instalações e mais possui 

contato com outros trabalhadores, assim como com a administração da Empresa. O 

profissional identificado como E3 possui o cargo de técnico de operações dentro da 

Empresa há 5 anos. Passando por outras empresas e indústrias, como construção 

civil e frigorífico, possui 8 anos de experiência. 

No contexto desta indústria, este trabalhador possui a formação em técnico 

em maquinário e mecânica - que está vinculado a uma das produções e às 

atividades de apoio dentro da indústria.  

Para esta pesquisa foi dado o foco ao técnico de operação, porque este está 

diretamente envolvido com as práticas de campo e está exposto em um nível maior, 

e mais perigoso, às condições de insalubridade desta indústria. A exposição deste 

trabalho está relacionada a sua atividade de rotina, emergência e alguns casos de 

parada de maquinários para manutenção. Os funcionários que estão relacionados a 

estas atividades também possuem riscos relevantes, porém, para que a pesquisa 
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fosse possível de ser realizada, optou-se por tratar especificamente das atividades 

operacionais. 

No caso específico desta Empresa, este profissional de operação trabalha em 

um regime de turno ininterrupto de revezamento, dividido em 5 grupos de turno com 

início de jornada às 08, 16 e 24 horas, conforme apresenta o Parágrafo Primeiro do 

Acordo Coletivo de Trabalho entre Sindicato representante dos funcionários e 

Empresa: 

“Fica acordada a adoção do regime de trabalho em turno ininterrupto de 
revezamento com a utilização de 05 (cinco) grupos de turno, a serem 
desenvolvidos com a jornada diária de 08 (oito) horas e carga horária média 
semanal de 36 (trinta e seis) horas para cada grupo“ (TRIUNFO, 2011, p.4). 

Apesar da complexidade dos processos físico-químicos desta indústria, as 

atividades de rotina desta planta não são excessivas. Em geral, todas as atividades 

possuem procedimentos específico e a maioria delas podem ser realizadas por 

sistemas de máquinas e informática, com algo pré-programado.  

A casa de controle é monitorada por parâmetros de controle em muitos 

painéis modernos, com alarmes sonoros, que possuem gráficos e apresentam o 

funcionamento da planta, suas atividades perigosas e outras informações de 

processos, além de ser possível acionar equipamentos manuais para que funcionem 

de forma automática. Em alguns casos, é necessário idas à campo para executar 

algumas operações manuais que sejam mais perigosas. Mas, em geral, segundo o 

funcionário E3, o técnico vai à campo para efetuar leituras e medições, coletas de 

dados, amostras e fazer a liberação de determinados trabalhos. 

O funcionário E3 explica que uma das principais atividades do dia a dia dos 

operadores é a liberação de trabalho ou, o que eles chamam, “permissões para 

trabalho”. A emissão de uma permissão estabelece um contato da operação com 

outra equipe, especialmente com as áreas de mecânica, caldeira, instrumentação 

para manutenção, reparos de equipamentos e execução de novos projetos dentro da 

planta. Outro objetivo destas permissões é realizar um controle e fiscalização das 

atividades realizadas por outros trabalhadores para que eles atendam as 

recomendações técnicas estabelecidas previamente em documentação. 
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5.4 COLETA DE DADOS 

As entrevistas para a pesquisa ocorreram individualmente nos locais de 

trabalho de cada um (E1, E2 e E3). Foram realizadas 3 entrevistas com a utilização 

de um roteiro semiestruturado (ver APÊNDICE, página 101), isso possibilitou a 

abordagem de outros temas livremente ou questões entre pesquisador e 

entrevistado, estabelecendo uma das fontes de dados para análise. Para as 

entrevistadas foi elaborado um roteiro que se encontra no Apêndice A. Todas as 

entrevistas foram gravadas, transcritas e, posteriormente, analisadas a partir do 

referencial teórico. As entrevistas ocorreram a partir do consentimento de todos, 

sendo que apenas o pesquisador assinou um Termo de Compromisso para que 

ficasse com a Empresa, em que se compromete em não revelar nomes, 

procedimentos, dados específicos sobre a empresa e os funcionários que 

participaram desta pesquisa. 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DOS RESULTADOS 

6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

O histórico dessa indústria no setor nacional, em particular, é marcado pela 

compra de uma empresa multinacional americana e a intervenção do Estado, além 

da dinâmica de suas fusões e aquisições. Neste capítulo, a Empresa é caracterizada 

e analisada suas ações na gestão da Segurança do Trabalho. 

6.1.1 A Empresa e Suas Especificidades  
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Os dados apresentados neste capítulo foram levantados através de fontes 

documentais da Empresa, publicações impressas, na internet e entrevistas com os 

funcionários. Alguns dos documentos analisados da Empresa são de acesso público, 

como o Relatório Anual de Gestão em Segurança do Trabalho de 2013 e 2014, 

publicações distribuídas dentro de sua localidade de trabalho e planilhas e 

documentação legal existente internamente.  

A Empresa X, onde ocorreu este estudo, é uma multinacional brasileira, do 

ramo químico, que está em processo de transição para ser adquirida por outra 

grande empresa também da América Latina. Suas operações abrangem alguns 

segmentos deste tipo de indústria, conforme existe em seu Relatório de Gestão da 

Segurança do Trabalho (2014).  

Suas operações e procedimentos envolvem as atividades de marketing, 

comercialização, logística, suprimentos, produção, recursos humanos, planejamento 

e controladoria. Para controlar melhor seus processos, a Empresa investe nas 

certificações das normas ISO 9.001 (para Gestão de Qualidade) e OSHAS 18.001 

(Gestão de Segurança e Saúdo no Trabalho). Esta relação normativa com a 

Sustentabilidade pode ser percebida na maneira como é relatado em seus 

documentos, o processo de aquisição dos materiais utilizado pela empresa, o 

armazenamento e descarte dos produtos químicos utilizados esmoa planta.  

Como não existe uma normativa voltada à realidade química desta empresa, 

quem cuida dos procedimentos normativos internos de como controlar, armazenar, 

manusear e descartar este tipo de material e os procedimentos utilizados é o 

Governo Federal e o Exército Brasileiro. 

A Empresa possui uma política de recrutamento, seleção e promoção de 

jovens profissionais. Relevante para este estudo porque é um processo que a 

empresa dá bastante importância, com foco, desde antes da contratação à pessoas 

que já tenham trabalhado com periculosidade, que tenham cursos de segurança. 

Além de um treinamento de 3 dias para integração onde, um dos pontos mais 

abordados, é as práticas de segurança aceitareis para este tipo de industria. 

De acordo com o E1, a Empresa X ”aposta no desenvolvimento interno como 

uma de suas práticas de Gestão e possui um foco para o investimento em cerca de 

milhões de reais em educação e treinamentos”.  Seus dados documentais apontam 
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que dos funcionários que ingressaram em 2015, "mais de 60% estavam na faixa dos 

30-50 anos e mais de 20% estavam abaixo dos 30 anos”. Além disso, as demais 

empresas vem renovando seus funcionários para preparação referente à 

aposentadoria. O que, segundo o entrevistado E2, “ajuda no crescimento rápido 

dentro da empresa e em a gente se preparar para assumir mais responsabilidades e 

conhecer mais de outras atividades”. 

A Gestão da Empresa é feita por meio de programas que abrangem todas as 

unidades e são difundidos entre as diferentes categorias e níveis de trabalho, 

justamente para que todos se conscientizem e, segundo o entrevistado E1, “tratem a 

segurança como fator primordial para que nosso trabalho seja sempre exemplo a ser 

seguido”. 

Em relação aos indicadores internos, o entrevistado E3 afirma que “se 

acontece um acidente, no mesmo mês acende uma luz vermelha por toda a fábrica 

para alertar e reforçar que aquilo não volte a acontecer”, também no momento do 

acidente, afirma o entrevistado E3, “existem vários tipos de alarme, um para cada 

tipo de incidente, acidente ou gravidade”.  

Além disso, existe um acompanhamento feito por indicadores (tempo de 

trabalho, tipo de treinamento realizado com este funcionário, tempo em que este 

modelo de gestão está sendo aplicado, como os funcionários que já trabalhavam na 

empresa receberam estes treinamentos e a capacitação para o novo modelo) 

estabelecidos pela governança corporativa. Conforme definido pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), a governança corporativa é um “conjunto de práticas que 

tem por finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao proteger todas 

as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o 

acesso ao capital” (ROSSONI e MACHADO DA SILVA, 2010, p. 177). De acordo 

com as questões de governança, a própria empresa adquiriu o treinamento do 

Programa Process Safety Management Consulting (PSM) que a assessoria de 

implementação é da multinacional Dupont, uma empresa química de mais de 200 

anos que possui forte presença em assessorias de Segurança do Trabalho, utilizado 

com adaptações para a realidade da empresa. 

6.1.2 A Gestão da Prática de  Segurança do Trabalho  
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Foram consultados o Relatório de Gestão da Segurança do Trabalho (2014), 

Manual da Gestão Integrada de QSMSS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde), planilhas, procedimentos e documentos internos de divulgação para 

funcionários, clientes, fornecedores, acionistas e comunicados em geral, muitas sem 

data de publicação e divulgação.  

 Inicialmente, foram apresentados pelos funcionários da área de segurança 

do trabalho, os princípios de governança corporativa (modelo de gestão), como 

políticas, princípios e metas da Empresa X, atribuições e responsabilidades dos 

profissionais de Segurança do Trabalho, padrões e procedimentos de manutenção, 

auditorias, inspeções e observações, como são feitas as investigações de acidentes, 

incidentes ou mortes no local de trabalho, integridade mecânica e as informações 

sobre as seguranças dos processos. 

 Em seguida, foi-se abordado o treinamento PSM, Programa em Segurança 

do Trabalho implementado pela DuPont, que visa ajudar na prevenção, criação e 

continuidade para melhoria sustentável para as lideranças, sua gestão, estrutura 

organizacional e desenvolvimento de competências na área de processos e 

segurança. Isso faz, na opinião do entrevistado E3, “com que as pessoas 

internalizem melhor a necessidade de se manter em segurança, já que é algo 

constante no trabalho. Assim, ficamos mais atento, não só com nosso trabalho, mas 

também com a segurança do nosso colega”. Depois, alguns elementos da estrutura 

organizacional que atendem a este modelo. No decorrer dessa apresentação, o 

pesquisador buscou analisar e comparar o que é apresentado sobre a Gestão, em 

si, partindo do que também é analisado nas entrevistas e por meio da análise dos 

documentos e fontes levantadas, mas, principalmente, a partir da realidade relatada. 

Assim como a metodologia utilizada para este estudo pressupõe, os dados se 

sobrepõem a explicar e aprimorar as perspectivas dos entrevistados e as demais 

fontes de pesquisa. 

 Nos documentos consultados, como o Relatório de Gestão da Segurança 

do Trabalho (2014) e o Manual da Gestão Integrada de QSMSS (Qualidade, 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde), são apresentados os fundamentos, princípios 

e valores que direcionam a necessidade de negócios da Empresa, estabelecidos 
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previamente pelas diretrizes de sua cultura organizacional. Esta é destacada pela 

preocupação com o meio ambiente (desde a fabricação, até o descarte correto de 

seus produtos e serviços), o compromisso da excelência através da prática 

gerencial, a gestão responsável de seus negócios, transparência nas ações, 

operações e relacionamento com a sociedade frente às partes interessadas, sendo 

pilares importantes a serem destacados. 

 Além dos documentos citados acima, outro que foi utilizado como fonte para 

esta pesquisa é o Código de Conduta (atualizado em 2015). Para a empresa, 

“ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental para o bem-estar do 

Colaborador e o desempenho da Organização” (Código de Conduta, 2015). Desta 

forma, a Empresa ajuda a promover a saúde e proteção da integridade do 

trabalhador no uso de equipamentos de proteção, além de capacitação, 

treinamentos e uma constante abordagem sobre os temas em Reuniões de 

Segurança, que ocorrem de forma mensal.  

Para a Empresa X, espera-se que seus funcionários estejam cientes e 

trabalhem de acordo com as Normas, os procedimentos e as práticas de saúde e 

segurança do trabalho, cumprindo rigorosamente e evitando situações de risco. Com 

isso, a empresa pede atenção ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 

e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários às atividades cotidianas, 

mantendo-os em condições adequadas, mas caracteriza em seus documentos que 

sabe que é a total responsável pela vida destes funcionários. 

 Nas planilhas e relatórios apresentados pelo entrevistado E1, pode-se ver 

que nos últimos 5 anos, "quando a questão da segurança começou a ser cobrada 

fortemente pelo número de acidentes existente na planta, gradativamente esses 

diminuíram em 85%”. O Gerente da área considera, assim, que "quase não existem 

acidentes hoje”. Segundo o entrevistador E3, isso acontece porque “a empresa criou 

mecanismos que ajudam nosso trabalho a ficar melhor. No começo foi difícil, porque 

houve mudanças de gestão e reestruturação de equipes, mas entendo que é para 

melhorar o atendimento em acidentes, ou na compra de EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual), por exemplo. 

De acordo com os documentos e diretrizes replicados dentro da Empresa, 

outro ponto importante a ser tratado referente à segurança do trabalho e os 
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funcionários são as Normas Regulamentadoras (NRs), que, para os três 

entrevistados (E1, E2 e E3), o tema é relevante para que haja o rigoroso 

cumprimento para evitar os constantes acidentes que existem neste setor. 

Para a Empresa, em seu Código de Conduta, “mais do que respeitar a 

legislação, seguir as normas e diretrizes é a prova de que nosso setor é 

comprometido com o crescimento de todos e, principalmente, com a garantia de 

condições legais e ideais de trabalho”. Para o entrevistado E1 “o cumprimento das 

normas regulamentadoras, demonstra o grau de maturidade da Empresa em relação 

à segurança dos funcionários e o respeito pelo meio ambiente. Não apenas àqueles 

que trabalham diretamente com o risco, mas também para os que não possuem 

esse contato direto”. 

 Por meio do que foi apresentado, pode-se perceber que os entrevistados 

compreendem a necessidade das práticas tão rigorosas que a empresa exige em 

suas atividades e que as pessoas destinadas a este cuidado atendem aos princípios 

de demanda dos acionistas, através de uma governança corporativa, para serem 

estabelecidas regras genuínas e funcionais de Segurança do Trabalho. O modelo de 

governança utilizado torna a gestão mais estruturada e com certa influência na 

gestão local. 

 Assim, pode-se perceber que a Empresa vai além do que está previsto 

obrigatoriamente na lei e traz para si a responsabilidade na gestão de segurança. Ao 

passo que também orienta os funcionários a cuidarem uns dos outros para que seja 

criado um ambiente de conscientização mútuo. Segundo o E1, "todos ajudando 

todos e a empresa, acima, visualizando o quadro geral”. 

 Com isso, de acordo com as entrevistas e análises de planilhas e 

documentos, pode-se constatar que as normas e regras dominantes aplicadas nesta 

Empresa estão relacionados à eficiência em sua gestão e, por consequência, 

transformando o ambiente de trabalho em um lugar propício para que os 

funcionários tomem os cuidados necessários em relação à Segurança do Trabalho. 

Estes são influenciados pelos aspectos culturais, políticos e institucionais que 

determinam a configuração de governança corporativa, “mesmo perante uma 

tentativa de homogeneização de tais práticas ao redor do mundo” (ROSSONI e 

MACHADO DA SILVA, 2010, p. 180). 
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 Investimentos são feitos em grande escala para a capacitação e 

treinamento dos funcionários no intuito de ampliar a disseminação da cultura 

organizacional, com resultados que refletem positivamente nos dados de planilhas, 

indicadores e no relato dos 3 entrevistados, já que a forma de cálculo de acidentes, 

incidentes e mortes no local de trabalho é explicado minuciosamente e amplamente 

investigado para que não mais ocorram situações semelhantes. 

 Um dos pontos mais favoráveis do Programa PSM na Empresa é o fato de 

ter sido implementada por uma consultoria com experiência e reconhecimento em 

prevenção de saúde e segurança do trabalho na indústria em que esta Empresa se 

encontra. Outro ponto que pode ser destacado é que a consultoria adaptou os 

elementos que a constituem para as características particulares da Empresa 

estudada, inclusive com a participação de ex-funcionários da empresa. 

 "O Sistema de Gestão em PSM não tem seis anos. Foi em 2011 que 

aconteceu uma parceria com a DuPont para implementação desse Sistema, 

construído especificamente para nossas características" (E1). 

 "Nessa consultoria, participaram ex-funcionários e pessoas que trabalham 

há mais de dez anos na Empresa. Isto é muito importante para que, quando o cara 

der o treinamento, poder ser identificado como sendo da Empresa X. Não é a 

consultoria trazendo uma receita pronta e implantando aqui” (E2). 

 "Receber esse treinamento da DuPont foi muito bom. A gente entendeu a 

dificuldade da nossa empresa, por a gente trabalhar com um perigo grande todo dia. 

Então, a gente pode levar o que aprendeu e ensinar outras pessoas que não 

trabalham nessa área perigosa" (E3). 

 Tudo o que foi citado acima pelos entrevistados, conforme argumentados 

por Oliveira (2003), Pontes (2008), Pontes e Honório (2008), Dwyer (2006) e 

Migueles et al. (2010), auxilia a superar os desafios de implementar um Programa de 

Gestão de Segurança do Trabalho, considerando as características da empresa e 

proporcionando uma melhor e maior participação dos funcionários. A Organização 

Internacional do Trabalho (OIT, 2011) acredita que os programas de gestão devem 

ser alinhados a outros métodos de Gestão já existentes nas empresas, apontando 

como um caminho na busca de melhores condições de trabalho. Realmente, os 
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entrevistados (E1, E2 e E3) definem este Programa adotado, cujas características 

estão de acordo com as definições da OIT:  

“É um conjunto de ferramentas, caracterizado pela flexibilidade, que pode 
ser adaptado e aos perigos e riscos gerais ou específicos de cada atividade. 
Consigo perceber que este programa é capaz de se adaptar às mudanças 
f e i t as nas a t i v i dades na Empresa e dos seus requ i s i t os 
legais“ (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011, p. 3-4). 

 Este conjunto de ferramentas e tudo o que é citado e percebido nos 

documentos, ajuda na rapidez da reação às alterações positivas nas condições de 

trabalho, inclusive para mudanças na própria organização (BAUMAN, 2005; 

SENNET, 2003), com a possibilidade de aumentar as boas condições de proteção 

para os funcionários. 

Em se tratando das Normas Regulamentadoras, dentro das escolhidas para a 

análise desta Empresa, pode-se verificar que os seguintes aspectos aparecem 

presentes nas entrevistas e em seu regimento interno: 

NR 01 - Proteção Contra Incêndios: O local de trabalho possui saídas suficientes, 

de acordo com a lei, e localizadas em lugares para quem esteja ali possa sair com 

rapidez e segurança em caso de emergência. Além disso, de acordo com os 

documentos internos disponibilizados, são realizados treinamentos de emergência a 

cada três meses.  

NR 02 - Inspeção Prévia: Todo setor criado nesta Empresa solicita aprovação para 

que as instalações estejam dentro do conforme exigido pelo Ministério do Trabalho 

para que funcione dentro das Normas. 

NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho: A Empresa mantém este Serviço não apenas por que está previsto em 

lei, mas, de acordo com as entrevistas levantadas e sua documentação interna, 

também tem como finalidade melhorar a saúde e proteger a integridade do 

funcionário que está neste local de trabalho com treinamentos e lembretes, a partir 

de ações de comunicação interna. 

NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): Neste caso, a 

CIPA está presente na Empresa através dos funcionários selecionados para serem 
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os representantes. Assim, participam dos eventos da Comissão e levar estar 

informações para dentro da Empresa (por meio de palestras, informativos, etc.), 

ajudando na prevenção de acidentes e doenças do trabalho. 

NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI: A partir das entrevistas com os 

funcionários e das normas internas existentes na Empresa, percebe-se que o uso 

dos equipamentos de proteção individual são não só de extrema necessidade, mas 

uma realidade na vida dos funcionários.  Existe uma equipe de logística que recebe 

semanalmente do Gerente de Segurança um relatório de quantos Equipamentos 

ainda existem em estoque e, de acordo com a média de uso mensal, o profissional 

da logística calcula de quanto em quanto tempo é necessária a compra de mais 

material. 

NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: Este Programa é 

feito de maneira aleatória. São escolhidos aleatoriamente os funcionários que 

devem, de 6 em 6 meses, realizar exames auditivos, de sangue, fezes e psicológico. 

NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: Existe um Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA dada a periculosidade desta Empresa, 

porém, todo o processo da criação do produto, desde a fabricação até seu descarte, 

não se adequa a nenhuma lei existente no país. Por isso, de acordo com 

documentação levantada e entrevista com o E2, relacionado a este PPRA da 

empresa, estão Normas vigentes que são delegadas pelo Governo e o Exército 

Brasileiro, dada a dificuldade em encontrar uma lei que se adeque a seu tipo de 

periculosidade em descartar este material. 

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: A 

Empresa possui normas, baseadas nos 18 Elementos da Gestão de Segurança de 

Processos, utilizados como referência da DuPont, para que seu produto seja 

transportado, movimentado, armazenado e manuseado com segurança. De acordo 

com as entrevistas, existem procedimentos para cada uma dessas atividades e um 

passo a passo documentado e distribuído para todos os funcionários em caso de 

contato com o produto e em emergências. 

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos: Todas as 

pessoas relacionadas com maquinário e que tenham autorização para se aproximar 



!  64

desta área, recebem informativos relacionados às mudanças e procedimentos que 

devem ser rigorosamente cumpridos, de acordo com as entrevistas dos funcionários. 

NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão: Somente tem acesso a estas áreas quem 

tem treinamento, capacitação e conhecimento técnico para estar nestes espaços. 

Além disso, são enviados por e-mail e colocado em murais de informações internas 

quaisquer mudanças relacionadas a estes espaços. 

Outro fator importante sobre esta Norma, levantado nas entrevistas, é que 

além dos procedimentos e treinamentos para esta área, todos os funcionários da 

empresa (que trabalhem ou não diretamente com este espaço) são treinados para 

compreender os sinais de buzina emitidos durante o dia na Empresa. Cada um deles 

significa um motivo, como: “estamos trabalhando nas caldeiras”, “perigo na área das 

caldeiras”, “emergência da área das caldeiras”, “fogo/perigo”, “organização para 

saída de emergência”. 

NR 14 - Fornos: Somente tem acesso a estas áreas quem tem treinamento, 

capacitação e conhecimento técnico para estar nestes espaços. Além disso, são 

enviados por e-mail e colocado em murais de informações internas quaisquer 

mudanças relacionadas a estes espaços. 

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres: De acordo com o comentário dos 

funcionários nas entrevistas, as atividades e operações consideradas insalubres 

para este tipo de indústria são seguidas extremamente à risca e a empresa ainda 

possui procedimentos rigorosos para que não haja acidentes, como anotações dos 

funcionários que trabalham na área e são levadas em consideração para a reunião 

mensal de Segurança que a Empresa faz. Como resultado, desde que este tipo de 

procedimento foi implementado, em 2012, os acidentes, incidentes e mortes em 

local de trabalho só vem diminuindo, de acordo com os gráficos disponibilizados e as 

análises de material e resultado apresentados pelo E1 em sua entrevista. 

NR 16 - Atividades e Operações Perigosas: Somente tem acesso a estas áreas 

quem tem treinamento, capacitação e conhecimento técnico para estar nestes 

espaços. Além disso, são enviados por e-mail e colocado em murais de informações 

internas quaisquer mudanças relacionadas a estes espaços. 

NR 7 - Ergonomia: De acordo com os documentos apresentados pela Empresa e 

as entrevistas realizadas com os funcionários, esta indústria realiza adaptações nas 
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condições de trabalho levando em conta as características psíquicas e fisiológicas 

dos trabalhadores, trazendo objetos e maneiras de trabalhar que sejam confortáveis, 

mantendo o funcionário em segurança e melhorando o desempenho de trabalho. 

NR 19 - Explosivos: Somente tem acesso a estas áreas quem tem treinamento, 

capacitação e conhecimento técnico para estar nestes espaços. Além disso, são 

enviados por e-mail e colocado em murais de informações internas quaisquer 

mudanças relacionadas a estes espaços. 

Outro fator importante sobre esta Norma, levantado nas entrevistas, é que 

além dos procedimentos e treinamentos para esta área, todos os funcionários da 

empresa (que trabalhem ou não diretamente com este espaço) são treinados para 

compreender os sinais de buzina emitidos durante o dia na Empresa. Cada um deles 

significa um motivo, como: “estamos trabalhando nas caldeiras”, “perigo na área das 

caldeiras”, “emergência da área das caldeiras”, “fogo/perigo”, “organização para 

saída de emergência”. 

NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: Somente tem acesso a estas áreas 

quem tem treinamento, capacitação e conhecimento técnico para estar nestes 

espaços. Além disso, são enviados por e-mail e colocado em murais de informações 

internas quaisquer mudanças relacionadas a estes espaços. 

Outro fator importante sobre esta Norma, levantado nas entrevistas, é que 

além dos procedimentos e treinamentos para esta área, todos os funcionários da 

empresa (que trabalhem ou não diretamente com este espaço) são treinados para 

compreender os sinais de buzina emitidos durante o dia na Empresa. Cada um deles 

significa um motivo, como: “estamos trabalhando nas caldeiras”, “perigo na área das 

caldeiras”, “emergência da área das caldeiras”, “fogo/perigo”, “organização para 

saída de emergência”. 

NR 24 - Resíduos Industriais: A única informação referente esta Norma é 

exatamente a citada na Norma Regulamentadora 09, em que foi citado pelo 

funcionário E2. A única relação feita é a partir do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, que possui Normas vigentes, delegadas pelo Exército Brasileiro. 

NR 25 - Sinalização de Segurança: Desde o momento de entrada no prédio da 

Empresa existem sinalizações por todo o local. Absolutamente tudo é sinalizado, de 

acordo com as Normas Regulamentadoras. Além disso, os funcionários relataram 
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em entrevista que qualquer movimentação, mudança de espaços, as sinalizações 

são pensadas de maneira logística. 

NR 32 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados: A Empresa 

possui, de acordo com seus documentos internos, uma forma de identificação de 

espaços confinados e reconhecimento antes de qualquer funcionário entre neste. 

Independente de o local ser no espaço físico da Empresa ou em outra cidade, 

existem profissionais contratados que fazem este mapeamento, monitoramento e 

avaliação para exista um controle de riscos. Assim, tentando garantir a segurança e 

saúde dos funcionários ligados a esta atividade. 

NR 36 - Inspeção Prévia: Todo setor da Empresa solicita inspeção para qualquer 

instalação, dentro ou fora do espaço físico da Empresa, para que seja realizado sua 

atividade. 

 Diante do exposto, o Programa de Gestão em Segurança do Trabalho, 

atendendo às exigências legais, somado à boas práticas de segurança 

desenvolvidas pela consultoria, e com um esforço contínuo de todos, pode ser 

considerado como fator de proteção dos funcionários. As mudanças ocorridas na 

Gestão da Segurança do Trabalho vêm possibilitando, no caso específico desta 

Empresa pesquisada, melhor capacidade de ação e reação e o estreitamento com 

todas as outras áreas (relacionadas ou não à esta) que não incluíam em suas 

atividades o foco em prevenção na saúde e segurança do trabalho. Ainda levando 

em conta todos os elementos citados, no que se refere ao nível de segurança desta 

Empresa, mesmo tendo como sua atividade uma das piores e mais inseguras do 

mundo, e ao gerenciamento de riscos deste local, os entrevistados mostram 

bastante satisfação com os resultados vivenciados. 

6.1.3 Fatores de Proteção na Segurança do Trabalho  

A Gestão da Segurança do Trabalho junto às práticas sugeridas pelo 

programa PSM pela DuPont e utilizadas por esta empresa, apontam para o 

atendimento das legislações desta área específica, mas que vai além disso. 
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Conforme os dados da pesquisa, esta Empresa estabeleceu um Programa que visa 

a prevenção de acidentes e um controle sobre eles de uma forma que visa garantir a 

saúde e segurança do trabalhador em seu local de trabalho, assim como no trânsito 

entre casa-trabalho (E1, E2 e E3). A indústria estudada possui perigos em suas 

atividades, principalmente nas em que as condições para acidentes em controle e 

operações não são normais. 

Podemos compreender, também, que “as elaborações das Normas 

Regulamentadoras, com a participação das entidades sindicais dos trabalhadores, 

possibilitam a reivindicação de melhores condições de trabalho“ e, como 

consequência, “estabelecer uma base política para o controle nas práticas adotadas 

pelas empresas, sendo este um fator de relevância para a prevenção efetiva da 

Segurança do Trabalho“ (ARAÚJO JUNIOR, 2009; DWYER, 2006). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar e descrever as Normas 

Regulamentadoras (NRs) e as práticas da Segurança do Trabalho nas atividades 

diárias dos trabalhadores em relação às demandas do trabalho, praticada por uma 

Empresa da área da indústria Química. 

O método adotado, o Estudo de Caso Único, permitiu alinhar diferentes fontes 

de pesquisa: entrevista, documentos e registros. O caráter qualitativo da pesquisa 

ajudou na possibilidade de apreender perspectivas expressas nas pelos 

entrevistados e no conteúdo dos documentos analisados. O acesso ao campo para 

este estudo, inicialmente, apresentou-se como possível limitador para seu 

desenvolvimento, pois havia a necessidade de encontrar uma empresa que 

representasse um exemplo em relação à segurança do trabalho relacionada, a partir 

da observação próxima, a educação continuada, seus treinamentos e capacitação, a 

participação dos líderes no dia a dia dos funcionários que exercem atividades 

perigosas e que permitisse obtenção de informações internas e de seus 

funcionários. 

Com o contato à empresa que preenchia as expectativas, foi realizado uma 

reunião para a garantia de confiabilidade das fontes, entrevistados e fornecimento 

de documentos complementares. Mesmo com as garantias de confiabilidade, ficou 

restrito o acesso ao âmbito da área de Segurança do Trabalho, sem uma justificativa 

efetiva. Esta decisão pode ser reflexo do receio de expor outra área na abordagem 

de temas relacionados à forma de gestão da empresa, em particular à área 

pesquisada. 

A utilização de roteiros semiestruturados para as entrevistas possibilitou 

abordar, com os entrevistados, os principais temas das pesquisas, deixando-os 

livres e à vontade para aprofundar as questões que fossem mais significativas. 

Pode-se verificar que o Gerente de Segurança do Trabalhos e apresenta como um 

mediador, facilitador, um apoiador para as ações executadas por sua equipe e por 

outras áreas da Empresa. 
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O Coordenador e Operacional Técnico possui formação e opiniões parecidas 

sobre a gestão, além de exercerem atividades de gestão. Para estes dois 

entrevistados, a cultura da empresa é um elemento constante quando se trata de 

Segurança do Trabalho, que representa uma filosofia de trabalho e de vida, ao 

mesmo tempo, determina as práticas do trabalho diário.  

Quanto ao cenário da pesquisa, verificou-se que o setor em que esta indústria 

está presente possui significante relevância na indústria nacional, mais 

recentemente internacional, e destaca-se pela produção de riqueza e 

desenvolvimento dos municípios em que estão instalados. Mas, por outro lado, as 

estatísticas de Segurança do Trabalho do Ministério da Previdência Social 

demonstram que o setor possui altos índices de acidentes e, principalmente, de 

adoecimento pelo trabalho, superando significativamente os níveis nacionais. 

A partir da criação da indústria desse segmento no país, foi possível perceber 

e analisar as mudanças nas políticas de desenvolvimento do país, que contribuíram 

para as principais transformações do setor e na empresa pesquisada nesta 

dissertação. De acordo com as mudanças internas desta empresa, relacionadas 

com as mudanças econômicas e sociais, a empresa toma novas configurações. As 

fusões, aquisições e vendas da empresa impactam diretamente em sua Gestão, em 

especial pela adoção da Governança Corporativa para poder participar de mercados 

financeiros internacionais. 

O modelo de governança corporativa implica na desestruturação hierárquica e 

em mudanças na dinâmica das relações entre os diferentes níveis, com base nos 

relatos e documentos analisados na Empresa. 

A adesão ao modelo de Governança Corporativa vem crescendo nas 

empresas por dois processos principais. O primeiro está vinculado à globalização e 

à integração dos mercados financeiros, potencializados pelo avanço das tecnologias 

de informação e comunicação. Esta representação pode ser vista em relatórios da 

Empresa X, que apresentam as estratégias de expansão internacional e, segundo 

levantados nas entrevistas desta dissertação, é suportado por tecnologias de 

informação e comunicação. Esta tecnologia está presente no dia a dia dos 

funcionários, que é apontado como uma ferramenta de registro de análise de risco e 

outras práticas em Segurança do Trabalho. O segundo processo de adesão à 
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Governança Corporativa se refere à estrutura de propriedade das organizações. A 

Empresa se utiliza de novas aquisições internacionais para justificar a redução 

momentânea nos investimentos destinados à Segurança do Trabalho. 

Nas expressões dos entrevistados, relacionado com as estratégias 

desenhadas na visão da Empresa, observa-se que, apesar de eles ensinarem os 

funcionários a olharem não só para a periculosidade do seu trabalho, mas também 

para a de seu colega, a empresa também foca em uma preocupação constante e 

perene em manter um ambiente propício ao trabalho seguro - como quando 

mudaram a compra de equipamentos do setor de segurança do trabalho para um 

setor específico para isso. Neste local o funcionário pode ter todo o atendimento que 

necessita na hora da troca de um EPI, por exemplo. 

É neste contexto que foi possível identificar diferentes elementos da gestão 

compreendidos por fatores de Segurança do Trabalho dos trabalhadores, 

reconhecidos na produção do modelo de gerenciamento relacionado ao cuidado em 

que os dados das planilhas são tratados por usa Gestão. 

Este modelo requer o envolvimento de diferentes áreas, como: produção, 

manutenção e engenharias, tornando foco para as principais preocupações da 

empresa, para garantir melhores condições de operações e confiabilidade dos 

processos, já que são as áreas com o maior teor de periculosidade dentro da 

Empresa. Conforme as fontes apresentam, a segurança de processos é o principal 

elemento para a prevenção de acidentes, seguidas pelo emprego de profissionais 

experientes e, por último, os procedimentos. Podemos ver, assim, que a 

implementação e utilização do Programa PSM teve grande utilidade na 

conscientização e mantimento dos processos dentro da Empresa para a segurança 

dos funcionários 

Fica claro que o Programa de Gestão da Segurança do Trabalho está 

vinculado aos princípios e valores da Empresa e foi desenvolvido pela empresa de 

consultoria que possui larga experiência e reconhecimento na área de Segurança do 

Trabalho. O desenvolvimento do Programa contou com a participação de ex-

empregados da Empresa, o que facilitou a interlocução entre a Empresa e a 

consultoria, agregando particularidade e minimizando conflitos entre diferentes 

sistemas de gestão (Qualidade, Segurança do Trabalho e Meio ambiente). Esta 
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inclusão de ex-empregados causou também uma melhor receptividade pelos 

empregados da Empresa. 

O Programa de Segurança do Trabalho pode ser compreendido como uma 

ferramenta mediadora dos conflitos entre produção e Segurança do Trabalho, 

estabelecendo limites para exposição e tolerância aos perigos dos processos. Outra 

condição observada é que a Segurança do Trabalho, quando vinculada aos 

programas de gestão ambiental e de qualidade, torna-se mais forte, valorizada e 

reconhecida. Levando em conta a filosofia da Empresa - cultura organizacional, a 

implementação do Programa de Segurança do Trabalho reflete os conceitos de dono 

e empreendedorismo sintetizados pela busca do estágio de interdependência da 

Empresa. 

A partir da análise das Normas Regulamentadoras, pode-se verificar que os 

aspectos dos tópicos de cada NRs levantados aparecem presentes nas entrevistas, 

nas falas dos funcionários, e em seu regimento interno. Com isso, entende-se que o 

que é cobrado legalmente realmente ocorre na prática, pelo menos no que se refere 

à percepção dos funcionários quanto aos tópicos escolhidos para este modelo de 

indústria, neste modelo de pesquisa. 

Os tópicos selecionados que não foram identificados ou que não tiveram 

significante presença perante as normas internas e a fala dos funcionários, devem 

ser melhor estudados em uma outra pesquisa, de cunho mais prático. Podendo, 

assim, identificar se estes pontos são realmente relevantes, como os outros aqui 

identificados. 

Pode-se perceber, também, que o tipo de funcionário valorizado pela 

Empresa deve possuir características criativas, construtivas, capaz de atuar em 

grupo, cujos traços de afetividade são identificados pelas experiências em ações 

sociais. Os trabalhadores elaboram seus próprios Planos de Trabalho, orientados 

por seus Gerentes. 

Com base nas referências teóricas e em todas as fontes da pesquisa feita o 

estudo permitiu constatar a forma como a Gestão estabelecida pela Empresa com 

reflexos diretos na Gestão da Segurança do Trabalho e o quanto demanda dos 

trabalhadores a capacidade de mobilizarem-se, individual ou coletivamente, para 

encontrarem mecanismos que proporcionem níveis de proteção aceitáveis mesmo 
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em um ambiente que promove diariamente a consciência, treinamento, capacitação 

e constante lembrança para que seus funcionários permaneçam adaptado, mas em 

movimento. 

Porém, como não foram analisadas empresas terceirizadas, não se sabe 

como é realizada a capacitação e treinamento de seus terceiros. Seria, então, 

interessante que estudos futuros analisassem modelos de Gestão adotados pelas 

empresas terceirizadas (ou o posicionamento dentro desta empresa perante o 

terceiro) para este segmento na indústria química. Sugere-se, também, outras 

pesquisas sobre a Gestão que aborde a administração, recursos humanos e outras 

áreas que trabalham em paralelo à área de Segurança do Trabalho, isto porque os 

estudos acadêmicos sobre Segurança do Trabalho normalmente estão vinculados à 

área da saúde ou engenharias. 

7.1 CONCLUSAO  

 As considerações apresentadas anteriormente são o ponto de partida para a 

conclusão do estudo de caso apresentado nesta pesquisa. Porém, antes de iniciar 

essa apresentação é necessário retomar o argumento central desta dissertação. 

 A partir do problema de pesquisa e do objetivo geral, ou seja, de avaliar como 

uma indústria realiza a governança das Normas Regulamentadoras aplicadas a suas 

práticas de Segurança do Trabalho e identificar e descrever a aplicação das Normas 

Regulamentadoras e das práticas de Segurança do Trabalho como modelo de 

Gestão da Segurança do Trabalho em uma indústria química, considerando estes 

processos a partir do entendimento da gestão da segurança do trabalho de uma 

empresa da indústria química, o argumento teórico que nos ajudou a sustentar e 

guiar a investigação deste problema de pesquisa evidencia que esses resultados 

estão relacionados à um olhar e esforço da empresa em focar nas Normas 

Regulamentadoras (NRs), de acordo com suas práticas (baseadas nas indicadas 

pela DuPont - uma das fontes como base deste trabalho), a gestão dos Programas 

internos da empresa aqui pesquisada e as Normas vigentes hoje no Brasil. 
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 Partindo disso, de acordo com o que foi proposto como problema de pesquisa 

e o objetivo geral, os objetivos específicos desta dissertação determinavam que 

fariam parte deste estudo: 

a) Definir como as Normas Regulamentadoras são aplicadas na Empresa X, 

pesquisada: As Normas são aplicadas de maneira que a empresa seja sempre a 

primeira responsável. Se um acidente acontecer, a primeira questão levantada 

será sempre “como a empresa poderia ter evitado?”; a compra de um 

Equipamento de Proteção Individual nunca será feita com base no preço mais 

barato, será feita com base em três orçamentos e o melhor custo-benefício-

saúde será escolhido; quando um acidente acontece, é feito uma investigação 

minuciosa para que algo semelhante não volte a acontecer; o fato de o Governo 

Federal e o Exército Brasileiro cuidarem do manuseio, armazenagem, descarte 

da matéria-prima base desta empresa mostra o comprometimento com a 

segurança a ponto de ter uma norma exclusiva extremamente cuidadosa. 

b) Analisar as Normas Regulamentadoras, os documentos internos e a percepção 

dos funcionários quanto à prática da Segurança do Trabalho: A partir da definição 

de como as NRs são aplicadas nesta empresa, pode-se começar a compreender 

o posicionamento que esta possui referente ao tema. A partir das Normas 

relacionadas as atividades do setor de segurança da empresa, a entrevista com 

os funcionários foi determinante para compreender que, além das Normas, utiliza 

um sistema de Gestão interno da empresa - baseado na  consultoria de 

treinamento em segurança do trabalho de uma multinacional - que, desde que foi 

implementado, fez com que os acidentes, incidentes e mortes diminuíssem em 

mais de 70% em apenas 3 anos. Este é o resultado de que as Normas 

Regulamentadoras não são utilizadas sozinhas e, com o exemplo dessa 

empresa, deve-se ser utilizado em conjunto com uma conscientização 

permanente e constante com os funcionários. O que significa que a dedicação 

em se ter uma prática que torna a empresa segura vem desde a contratação de 

um funcionário que se adeque a um padrão que esteja relacionado a este 

objetivo, posteriormente um treinamento coerente com este objetivo e uma 

capacitação constante. Além disso, deve-se manter o olhar da empresa próximo. 

Quando mais próxima a empresa estiver da realidade vivida no dia a dia do 
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funcionário, dado o exemplo da Empreza X, mais esta empresa será um exemplo 

de lugar seguro a se trabalhar. 

 Com base nas constatações e percepções da conclusão dos objetivos 

específicos, pode-se concluir que a empresa utilizada como estudo de caso desta 

dissertação é um exemplo de empresa que tem práticas a serem seguidas e que 

condizem com as Normas existentes. As regras são, sim, importantes, mas podemos 

perceber que não são elas, ou somente elas, que fazem com que uma empresa seja 

considerada segura. O posicionamento da empresa perante a vida de seus 

funcionários e a qualidade de vida que eles possuem em seu ambiente de trabalho, 

conta muito mais do que leis, Normas e o seguimento destes. O cuidado com o ser 

humano, em haver o treinamento e a capacitação necessários faz com que, junto às 

leis e Normas, esta conscientização seja o principal, passando de cargos de direção 

e gerência, até os cargos técnicos. 



!  75

REFERÊNCIAS 

ABPA (Associação Brasileira de Prevenção ao Acidente). Disponível em: 
<http//:www.abpa.org.br> Acesso em: 17 jan. 2015. 

ABREU, Fernanda Moreira de. Depressão como doença do trabalho e suas 
repercussões jurídicas. São Paulo: LTr, 2005. 

ALMEIDA, I.M. Abordagem sistêmica de acidentes e sistemas de gestão de 
saúde e segurança do trabalho. Revista de Gestão Integrada em Saúde do 
Trabalho e Meio Ambiente, v. 1, n. 2, p. 27, 2006.  

ALMEIDA, I.M.; GONÇALVES FILHO, A.P. Análise de acidentes do trabalho, 
gestão de segurança do trabalho e gestão de produção. In: INTERFACHES. 
2006. Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente, v. 4, 
n. 1, p. 23, 2009. 

ALMEIDA, I.M.; JACKSON FILHO, J. M. Acidentes e sua prevenção. Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 115, n. 32, p. 7-18, 2007. 

AMORIM, Helder Santos. A terceirização no serviço público: à luz da nova 
hermenêutica constitucional. São Paulo: LTr, 2009. 

AQUINO, R.R. Inventário de percepção de suporte familiar (IPSF) e escala de 
vulnerabilidade ao estresse no trabalho (EVENT):evidência de validade. 2007. 
143 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade São Francisco. Itatiba, 
2007. 

ARAÚJO, Adriane Reis. O uso instrumental do assédio moral pelas organizações. In: 
SOBBOL, L.A.P. (Org.). Violência psicológica e assédio moral no trabalho: 
Pesquisas brasileiras. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. p. 75-92. 

AZUMA, João Carlos. O direito à saúde: política pública de desenvolvimento da 
biotecnologia. Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2009. 

BALLARDIN, L; FRANZ, L.A.; SAURIN, T.A.; MASCHIO, A. Análise das interfaces 
entre modelos causais de acidentes: um estudo de caso em manutenção de um 
complexo hospitalar. Interface, Comunic., Saúde, Educ., v. 12, n. 17, p. 835-52, 
2008. 

BERNARDO, M.H. Riscos na usina química: os acidentes e as contaminações nas 
representações dos trabalhadores. 2001. 187f. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia) - Universidade de São Paulo. São Paulo. 2001. 

BASS, B. The Bass Handbook of Leadership. 4. ed. New York: Free Press, 2008. 
1.516 p. 



!  76

BELLOVÍ, Manuel, Malagón, Francisco. NTP 330: sistema simplificado de 
evaluación de riesgos de accidente. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 
INSHT, Barcelona,1993. 

BENNIS, Warren; HEIL, Gary; STEPHENS, Deborah C. Gerenciando o lado 
humano da empresa: Douglas McGregor em foco. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2002. 176 p. 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005. 

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito 
constitucional brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. 

BELTRÃO, Ari Possidônio. Direito do trabalho e os direitos fundamentais. São 
Paulo: LTr, 2002. 

BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. Burnout: o processo de adoecer pelo trabalho. 
In: BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. Burnout: quando o trabalho ameaça o 
bem-estar do trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. p. 17-57. 

BERTRATÉN, M. et al. Evaluación de las Condiciones de Trabajo en la pequeña 
y media empresa. 5. ed. Barcelona: Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 
INSHT, 2005. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.  

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008. 

BONAVIDES, Paulo. Os direitos fundamentais e o mandado de garantias social. 
Porto Alegre: Fabris, 2005. 

BRANDÃO, Cláudio. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do 
empregador. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006. 

BRASIL. (Constituição 1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 39. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BRASIL. CLT, Legislação Previdenciária e Constituição Federal. 4. ed. São 
Paulo: Rideel, 2004. 

BRASIL. Código Civil de 1916. In: BRASIL. Código civil. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997. 

BRASIL. Código Civil de 2002a. In: BRASIL. Código civil e legislação civil em 
vigor. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

BRASIL. (Constituição 1967). Constituição da República Federativa do Brasil. 23. 
ed. São Paulo: Atlas, 1986. 



!  77

BRASIL. (Constituição 1824). Constituição de 1824. In: CUNHA, Alexandre Sanches. 
Todas as constituições brasileiras: de 1824 a 1988. Campinas: Bookseller, 2001. 

BRASIL. (Constituição 1891). Constituição de 1891. In: CUNHA, Alexandre Sanches. 
Todas as constituições brasileiras: de 1824 a 1988. Campinas: Bookseller, 2001. 

BRASIL. (Constituição 1934). Constituição de 1934. In: CUNHA, Alexandre Sanches. 
Todas as constituições brasileiras: de 1824 a 1988. Campinas: Bookseller, 2001. 

BRASIL. (Constituição 1937). Constituição de 1937. In: CUNHA, Alexandre Sanches. 
Todas as constituições brasileiras: de 1824 a 1988. Campinas: Bookseller, 2001. 

BRASIL. (Constituição 1946). Constituição de 1946. In: CUNHA, Alexandre Sanches. 
Todas as constituições brasileiras: de 1824 a 1988. Campinas: Bookseller, 2001. 

BRASIL. Decreto n. 1.254, de 29 de setembro de 1994. Promulga a Convenção n. 
155, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho, concluída em Genebra, em 22 de 
junho de 1981. Diário Oficial da União, Brasília, 30 set. 1994. 

BRASIL. Decreto no 24.637, de 10 de julho de 1934. Estabelece sob novos moldes 
as obrigações resultantes dos acidentes do trabalho, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 10 jul. 1934. 

BRASIL. Decreto no 4.552, de 27 de dezembro de 2002. Aprova o regulamento da 
inspeção do trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez. 2002. 

BRASIL. Decreto no 4.870, de 30 de outubro de 2003. Altera o regulamento da 
inspeção do trabalho, aprovado pelo Decreto 4.552, de 27 de dezembro de 2002. 
Diário Oficial da União, Brasília, 31 out. 2003. 

BRASIL. Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969. In: CUNHA, 
Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras: de 1824 a 1988. 
Campinas: Bookseller, 2001. 

BRASIL. Lei n. 10.593, de 06 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a reestruturação 
da carreira auditoria do Tesouro Nacional, que passa a denominar-se carreira 
auditoria da receita federal - ARF, e sobre a organização da carreira auditoria-fiscal 
da Previdência social e da carreira auditoria-fiscal do trabalho, e dá outras 
providencias. Diário Oficial da União, Brasília, 09 dez. 2002b. 

BRASIL. Lei no 8.080, 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providencias. Diário Oficial da União, 
Brasília, 20 set. 1990. 

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Anuário estatístico da previdência 
social: 2009. Estatísticas. Seção IV – Acidentes do Trabalho. DATAPREV. 2009. 
Disponível em: <http:www.mpas.gov.br>. Acesso em: 15. maio. 2015. 



!  78

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Custos com acidente de trabalho. 
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=463>. 
Acesso em: 2 out. 2015. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Características do emprego formal 
segundo a Relação Anual de Informações Sociais: RAIS 2009. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/ PDET/ arquivos_download/rais/resultados.pdf>. Acesso em: 
4 dez. 2015. 

BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as 
Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Diário Oficial da União, 
Brasília, 6 jul. 1978. 

BRASILIANO & Associados. Análise de riscos. Revista Electrónica, n. 20, 2005. 

CACCIAMALI, M. C.; SANDOVAL, S. Mediação e negociação em segurança e 
saúde do trabalho. In: MTE. Estudos e análise com vistas à definição de 
políticas, programas e projetos relativos ao mercado de trabalho brasileiro. 
Tema 13. São Paulo: FIPE, 2000. 

CAMBRAIA, F.B.; SAURIN, T.A.; FORMOSO, C.T. Quase-acidentes: conceito, 
classificação e seu papel na gestão da segurança. In: Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção, 15, 2005. Porto Alegre, Anais do XXV ENEGEP. Niterói, 
RJ: ABEPRO, 2005, p. 2589-2596. 

CARVALHO, R. Análise da influência do modelo de liderança nos resultados de 
um programa preventivo de acidentes do trabalho: um estudo de caso na 
indústria química. 2006. 175 f. Dissertação (Mestrado em Administração). UNITAU: 
Taubaté, 2006. 

CASTRO, K.C. Álcool e trabalho: uma experiência de tratamento de trabalhadores 
de uma universidade pública do Rio de Janeiro. 2002. 133 f. Dissertação (Mestrado 
em Saúde Pública) Escola Nacional de Saúde Pública: Fundação Oswaldo Cruz. Rio 
de Janeiro, 2002. 

CLARKE, D.M. Organizational accidents and human error. Journal of Risk 
Research, London, v. 6, n. 3, p. 285-288, apr. 2003. 

COOPER, C.L. Identifying workplace stress: costs, benefits and the way 
forward. In: EUROPEAN CONFERENCE ON STRESS AT WORK. Brussels: 
European foundation for the improvement of living and working conditions, November 
1993. 132 p. 

COOPER, M. D. Exploratory Analyses of the Effects of Managerial Support and 
Feedback Consequences on Behavioral Safety Maintenance. Journal of 
Organizational Behavior Management, Philadelphia, v. 26, n. 3, p. 1-41, jul. 2006. 

COSTA NETO, P. O. Estatística. 2. ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2002. 



!  79

CALDAS, Cláudio Ferreira. Análise de riscos na área de segurança corporativa: 
identificação e desenvolvimento dos fa tores relevantes em todas as etapas do 
processo. 2003. Monografia, Fundação Getulio Vargas - Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, 2003. 

CAMPOS, José Luiz Dias. Responsabilidade civil e criminal decorrente do acidente 
do trabalho na Constituição de 1988: ação civil pública: Ministério Público e o 
ambiente de trabalho. Revista LTr, São Paulo, v. 52, n. 12, p. 1429, dez. 1988. 

CANO, Gómez M. et al. Evaluación de Riesgos Laborales. 2. ed. Centro Nacional 
de Condiciones de Trabajo, INSHT: Barcelona, 1998. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2001. 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 
abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional com 
produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. 
São Paulo: Atlas, 1999. p. 133-162 

CARRIERI, Alexandre de Pádua. A gestão da saúde e da segurança ocupacionais 
nas organizações como uma possível estratégia competitiva em um mundo 
globalizado. In: CARVALHO NETO, Antonio; SALIM, Celso Amorim (Org.). Novos 
desafios em saúde e segurança no trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: IRT/PUC 
Minas, v.1, p. 221-230, 2002. 

CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 24. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1999. 

CARVALHO, Patrícia Luciane. A saúde no meio laboral como direito fundamental e 
com amparo na ordem internacional: uma homenagem ao Prof. João Régis 
Fassbender Teixeira. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 33, n. 125, p. 
177-191, jan./mar. 2007. 

CENTRE for Environmental & Risk Management, University of East Anglia. Risk 
ranking. HSE Books, 1997. 

CLOT, Y. A função Psicológica do Trabalho. Petrópolis: Vozes, 2006. 

CONSELHO NACIONAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 1488, de 11.12.1998. In: 
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à saúde do trabalhador. 4. 
ed. São Paulo: LTr, 2002. p. 386. 

COSTA, Hertz J. Acidentes do trabalho na atualidade. Porto Alegre: Síntese, 
2003. 

DAL ROSSO, Sadi. A inspeção do trabalho: opinião pública, perfil dos agentes, 
tendências internacionais. Brasília: Sinait, 1999. 



!  80

DAL ROSSO, Sadi. A jornada de trabalho na sociedade. São Paulo: LTr, 1996. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 20. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1998. 

DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito sanitário. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Direito 
sanitário e saúde pública. Brasília: MS, 2003. p. 39-61.  

DALLARI, Sueli Gandolfi. Os Estados brasileiros e o direito à saúde. São Paulo: 
Hucitec, 1995. p. 121 

DEACONU, A.; RASCA, L. Human Error and Organizational Management. Annals 
ofDunarea de Jos University. Economics and Applied Informatics. Galati, v. 2, n. 
2, Fascicle I, p.147-154, 2009. 

DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. 6. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005. 

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1992. 

DEJOURS, Christophe. Ergonomia e medicina do trabalho: a noção do amor na 
problemática da saúde. In: DEJOURS, Christophe. Conferências brasileiras, 
identidade, reconhecimento e transgressão no trabalho. São Paulo: Fundap, 
1999. p. 85-123. 

DEJOURS, Christophe. Por um novo conceito de saúde. Revista Brasileira de 
Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 54, n. 14, p. 7-11, 1986. 

DEJOURS, Christophe. Por um trabalho, fator de equilíbrio. Revista de 
Administração de mpresas, São Paulo, v. 3, n. 33, p. 98-99, maio/jun.1993.  

DELGADO, Gabriela Neves; NUNES, Raquel Portugal (Coord.) Dignidade humana 
e inclusão social: caminhos para a efetividade do direito do trabalho no Brasil. São 
Paulo: LTr, 2010. 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 
2008. 

DELGADO, Mauricio Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. In: 
SILVA, Alessandro et al. Direitos humanos, essência do direito do trabalho. São 
Paulo: LTr, 2007. 

DELGADO, Mauricio Godinho. Relação de emprego e relações de trabalho: a 
retomada do expansionismo do direito trabalhista. In: SENA, Adriana Goulart de;  

DILLON, R. L.; TINSLEY, C.H. How near-misses influence decision making under 
risk: a missed opportunity for learning. Management Sicence. Washington D.C. v. 
54, n. 8, p. 1425-1440, aug. 2008. 



!  81

DI MILIA, L.; SMOLENSKY, M.H.; COSTA, G.; HOWARTH, H.D.; OHAYON, M.M.; 

DUPONT. Blog Falando de Proteção, 2016. Disponível em: http://
falandodeprotecao.com.br/boas-praticas-de-seguranca/. Acessado em: 22 de Dezembro 
de 2016, às 10h00. 

PHILIP, P. Demographic factors, fatigue, and driving accidents: an examination of the 
published literature. Accident Analysis and Prevention. v. 43, n. 2, p. 498-515, 
2009. 

DINIZ, Ana Paola Santos Machado. Saúde no trabalho prevenção, dano e 
reparação. São Paulo: LTr, 2003a. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003b. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
1995. 

DIRECÇÃO Geral de Estudos, Estatística e Planeamento. Acidentes de trabalho 
de 2001. Lisboa: DGEEP, 2005. 

DIRECÇÃO Geral de Estudos, Estatística e Planeamento. Acidentes de trabalho 
2003. Lisboa: DGEEP, 2006. 

DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao 
novo Código Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

DWYER, T. Acidentes de trabalho: em busca de uma nova abordagem. RAE. 
Revista de Administração de Empresas. São Paulo. v. 29, n. 2, p. 19-31, abr/jun. 
1989. 

ENCICLOPÉDIA Luso Brasileira de Cultura: volume 1.Lisboa: Editorial Verbo, 1963. 
p. 263-264 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 6. ed. São Paulo: Fundação do 
Desenvolvimento da Educação, 1998. 

FERNANDES, Anníbal. Os acidentes do trabalho: do sacrifício do trabalho à 
prevenção e à reparação. 2. ed. São Paulo: LTr, 2003. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 22. ed. 
São Paulo. Saraiva, 1995. 

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito ambiental e saúde dos 
trabalhadores. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007. 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito ambiental e a saúde dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2002. 

http://falandodeprotecao.com.br/boas-praticas-de-seguranca/


!  82

FLÓRES-VALDÉS, Joaquim Arce y. Los princípios generalesdelderecho y 
suformulación constitucional. Madrid: Civitas, 1990. 

FONSECA, Ricardo Tadeu Marques. Saúde mental para e pelo trabalho. Genesis, 
Curitiba, v. 21, n. 123, p.335-398, mar. 2003. 

FOORD, A.G.; GULLAND, W.G. Can technology eliminate human error? Process 
Safety and Environmental Protection. v. 84, n. 3, p. 171–173, may 2006. 

FRANÇA, Ana Cristina Limongi; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e trabalho: uma 
abordagem psicossomática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

FUNDACENTRO. A segurança e medicina do trabalho na construção civil. São 
Paulo: Fundacentro, 1980. 216 p. 

GANDRA, J. J.; RAMALHO, W.; GONÇALVES, C. A. Acidentes do trabalho: 
evoluindo do modelo de causalidade centrada no indivíduo para o modelo de cultura 
organizacional. SEMEAD, 7, 2004. São Paulo. Anais do VII SEMEAD, São Paulo: 
FEA-USP, ago. 2004a.  

GANDRA, J.J.; RAMALHO W.; MARQUES, A.L. Cultura de segurança: potenciais e 
limites na prevenção dos acidentes. SIMPEP, 11, 2004. Bauru. Anais do XI SIMPEP. 
São Paulo-SP: UNESP, 2004b. 

GANDRA, J.J.; RAMALHO, W.; CANÇADO, R.Z.L. Geração e validação de um 
modelo causal de acidentes: a influência dos fatores organizacionais na prevenção 
de acidentes. ENANPAD, 24, 2005. Brasília, DF. Anais do XXIX ENANPAD. Rio de 
Janeiro: ANPAD, 2005. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e 
medicina do trabalho. 2. ed. São Paulo: Método, 2009. 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas. 2010. 

GIUBERTTI, Adriana Maria; SILVA, Inaê Elias Magno da. Conhecendo os agentes da 
inspeção do trabalho no Brasil. In: DAL ROSSO, Sadi (org.) A inspeção do 
trabalho. Brasília: Sinait, 1999. 

GLINA, Débora Miriam Raab et al. Saúde mental e trabalho: uma reflexão sobre o 
nexo com o trabalho e o diagnóstico, com base na prática. Cadernos em Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 607-616, jun. 2001. 

GOMES, Orlando. Obrigações. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 1990. 
GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no trabalho. 4. ed. 
São Paulo: LTr, 2008. 

GOULD, John et al. Review of hazard identification techniques, health and 



!  83

safety laboratory. U.K., 2000. 

GUIMARAES, Cristina Borges. Informalidade na AL. Gazeta Mercantil, São Paulo, 
11 jun. 2002. p. A-14 

GUIMARÃES, L.M. Série Saúde Mental e Trabalho. 2. ed. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2000. 

HADDON W, SUCHMAN E. A, KLEIN D. Accident research: methods and 
approaches. New York: Harper & Row, 1964. 

HINZE, J. Construction Safety. New-Jersey: Prentice-Hall, 1997. 

HOLLNAGEL, E. Modelos de acidentes e Análise de Acidentes. In: BRASIL, 
Ministério do Trabalho e do Emprego. Caminhos da análise de acidentes do 
trabalho. Brasília: MTE, SIT, 2003. p. 99-105 

HOLLNAGEL, E. Barrier analysis and accident prevention. Aldershot, UK: 
Ashgate, 2004. 

HOLMES T.H.; RAHE R.H. The Social Readjustment Rating Scale. Journal of 
Psychosomatic Research, v. 11, n. 2, p. 213-18, 1967. 

HOVDEN J.; ALBRECHTSEN E.; HERRERA I.A. Is there a need for new theories, 
models and approaches to occupational accident prevention? Safety Science, v. 48, 
n. 8, p. 950–956, 2010. 

HUNTER, D. The diseases of occupation. London: English Universities Press, 
1969. 

INRS. InstitutNational de Recherche et de Sécurité. L’évaluation de risques 
professionnels. ED 5018, Paris, 2005. 

KLETZ, T.A. Learning from accidents. 3. ed. MA: Butterworth-Heinman. 2001. 

LACAZ, FAC. Saúde dos trabalhadores: cenários e desafios. Cadernos de Saúde 
Pública, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 7-19, 1997. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas. 2005. 

LIIMATAINEN, Marjo-Riitta. Mental health in the workplace: situation analyses 
Finland. International Labour Office. Geneva. October 2000. Disponívelem: <http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/ publication/
wcms_108222.pdf>. Acesso em: 6 nov. 2010. 
LIRA, Dorotea Amaral de Brito. Responsabilidade civil do empregador por danos 
inerentes aos agentes ambientais nocivos à sadia qualidade de vida do 
trabalhador. 2005. Dissertação de Mestrado em Direito das Relações Sociais – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. 



!  84

LLORY, M. L’accident de la centralenucléaire de Three Mile Island. Paris: 
L’Harmattan, 1999. 
LOZOVEY, J. C. A. Saúde em Contingência com Produtos Químicos: Um Modelo de 
Gestão. São Paulo: Santos, 2010. 

MACHADO, Sidnei. O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil: 
os desafios para a construção de uma racionalidade normativa. São Paulo: LTr, 
2001. 

MAGALLÓN, T. de J. C.; ROBAZZI, M. L.C.C. Consumo de álcool em trabalhadores 
de uma indústria em Monterrey, México. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 13, edição especial, p. 819-26, 2005. 

MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 
1992. 

MANNRICH, Nelson. A modernização do contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 
1998. 

MANNRICH, Nelson. Inspeção do trabalho. São Paulo: LTr, 1991. 

MANTELLI, F.E.A. Segurança em instalações elétricas provisórias em canteiro 
de obras. 2007. 155 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). UFSCAR: São 
Carlos, 2007. 

MARTINS, G.A.; THEÓPHILO, C.R. Metodologia da investigação científica para 
ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007. 

MARTINS, G.A. Estudo de caso: uma reflexão sobre a aplicabilidade em pesquisas 
no Brasil. Revista de Contabilidade e Organizações, FEARP/USP, v. 2, n. 2, p. 8- 
18, 2008. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2005. p. 648. 

MASCHIO, A.; BALLARDIN L.; FRANZ, L.A.S.; SAURIN, T.A. Análise das 
interfaces entre modelos causais de acidentes. In: Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção, 26, 2006. Fortaleza. Anais do XXVI ENEGEP. Niterói, RJ: 
ABEPRO, 2006. 

MAZZOTTI, A.J.A. Uso e abuso dos estudos de caso. Cadernos de Pesquisa, v. 36, 
n. 129, p. 637-651, 2006. 

MEARNS, K.; WHITAKER, S.; FLIN R.; GORDON, R.; O´CONNOR, P. Factoring the 
human into safety: translating research into practice. Health and Safety Executive, 
Aberdeen, v. 3, 52 p. 2003. 

MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001. 



!  85

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. 

MELO JÚNIOR, A. S.; RODRIGUES, C. L. P. O risco de acidente de trabalho na 
indústria de panificação: o caso das máquinas de cilindro em massa. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 25, 2005, Porto 
Alegre. ENEGEP 2005. Disponível em: <http://www.segurancaetrabalho.com.br/ 
download/ind-panificacao.pdf>. Acesso em: 2 out. 2010. 

MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do 
trabalhador. 4. ed. São Paulo: Ltr, 2010. 

MELO, Raimundo Simão de. Meio ambiente do trabalho: proteção legal e tutela 
coletiva do meio ambiente do trabalho. São Paulo: LTr, 2003. 

MELO, Sandro Nahmias. Meio ambiente do trabalho: direito fundamental. São 
Paulo: LTr, 2001. 

MENDES, René. Patologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: Ateneu, 2003. 

MENDES, René; DIAS, Elizabeth Costa. Da medicina do trabalho à saúde do 
trabalhador. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 25, n. 5, p. 341-349, 1991. 

MIGLIACCIO FILHO, Rubens. Reflexões sobre o homem e o trabalho. Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 18-32, mar./abr. 1994. 

MIGUEL, Alberto Sérgio S.R. Manual de higiene e segurança do trabalho. 7. 
ed. Porto: Porto Editora, 2004. p. 20-63 

MIGUEL, P.A.C. (Org.). Metodologia de pesquisa em engenharia de 
produção e gestão de operações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael; Qualitative data analysis. Thousand 
Oaks: Sage Publications,1994. 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
2005. 

MONTEAU, M.; FAVARO, M. Bilandesméthodes d’analyse a priori des risques: 1. 
descontrôles à l’ergonomiedessystèmes. INRS, Cahiersdes notes documentaires, n. 
138, Nancy, 1999. 
MONTEAU, M.; FAVARO, M. Bilandesméthodes d’analyse a priori des risques: 2. 
principalesméthodes de lasécuritédessystèmes. INRS, Cahiers des notes 
Documentaires, n. 139, Nancy, 1999. 



!  86

MONTEIRO, Antônio Lopes. Os aspectos legais das tenossinovites. In: CODO, 
Wanderley et al. (Org.) LER: diagnóstico, tratamento e prevenção: uma abordagem 
interdisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1995. 

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

MORAES, G. T. B. M.; PILATTI, L. A. Alcoolismo e as organizações: por que 
investir em programas de prevenção e recuperação de dependentes químicos. 
In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 24, 2004. Florianópolis. Anais do 
XXIV ENEGEP. Niterói, RJ: ABEPRO, 2004. 

MORAES, Guilherme Braga Pena de. Dos direitos fundamentais: contribuição 
para uma teoria. São Paulo, LTr, 1997. 

MORAES, J. I. Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 

MORAES, Mônica Maria Lauzid. O direito à saúde e segurança no meio ambiente 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2002. 

MORAES FILHO, Evaristo. Introdução ao direito do trabalho. 7 ed. São Paulo. 
LTr. 1995. 

NASCIMENTO, A. M. Curso de direito do trabalho. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
1996. 

NOGUEIRA, Diogo Pupo. Histórico: curso para engenheiros de segurança no 
trabalho. São Paulo, Fundacentro, 1979. 

NUNES, Fernando. Segurança e higiene do trabalho: manual técnico. 1. ed. Texto 
Editora: Amadora, 2006. p. 551-580 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El Trabajo em el mundo. Ginebra:OIT, 
1985. 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Introducción a las condiciones y el 
médio ambiente de trabajo. Ginebra: OIT, 1987. 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La organización de los servicios 
demedicina del trabajo en los lugares de empleo. In: CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 43, 1959, Ginebra. Ginebra, OIT, 1959. 

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Disponível em:<http//:www.oitbrasil. 
org.br> Acesso em: 11 jan. 2016. 
OLIVEIRA, João Cândido. Segurança e saúde no trabalho: uma questão mal 
compreendida. São Paulo: Revista Perspectiva, v. 17, n. 2, p. 3-12, jun. 2003. 



!  87

OLIVEIRA, J. C. Gestão de saúde e segurança do trabalhador: uma questão para 
reflexão. In: CARVALHO NETO, A; SALIM, C. A. (Org.) Novos desafios em saúde e 
segurança no trabalho. Belo Horizonte: IRT/PUC Minas, 2001. p. 37-57. 

OLIVEIRA, Paulo Henrique de. Direito Indígena à Saúde: Proteção 
Constitucional e Internacional. 2009. Dissertação de Mestrado – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2009. 

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Estrutura normativa da segurança e saúde do 
trabalhador no Brasil. Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3 Região, Belo 
Horizonte, v. 45, n. 75, p. 107-130, jan./jun. 2007. 

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à saúde do trabalhador. 4. 
ed. São Paulo: LTr, 2002. 

OLIVEIRA. Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 5. 
ed. São Paulo: LTr, 2010. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção no 148. In: 
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 49. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção no 81. In: 
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 49. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Dia Mundial da Segurança e 
da Saúde no Trabalho 2005: uma cultura de prevenção. 2008. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/ portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_dia_ 
seguranca_pt.htm>. Acesso em: 2 out. 2015. 

PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: 
LTr, 2002. 

PAULA, José Alves de. O papel da inspeção do trabalho no Brasil. Revista LTr, v. 
56, n. 8, p. 925-927, 1992. 

PERROW, C. Normal accidents. Living with high-risk technologies. 2. ed. New 
Jersey: Princeton University Press, 1999. 

PHIMISTER, J.R.; OKTEM, U.; KLEINDORFER, P.R.;KUNREUTHER, H. Near-miss 
incident management in the chemical process industry. Society for Risk Analysis. v. 
23, n. 3, p. 445-459. 2003. 

PICADO, Fernanda de Siqueira. A dignidade da pessoa humana e a efetividade 
do direito social à saúde sob a ótica jurisprudencial. 2010. Dissertação de 
Mestrado em Direito Constitucional – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
São Paulo, 2010. 
PINTO, Abel. Manual de segurança: restauração, conservação e restauro de 
Edifícios. 2. ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2004. p. 140-159 



!  88

PINTO, Jose Augusto Rodrigues. Viagem em torno da segurança e da saúde no 
trabalho. RevistaLTr, v. 68, n. 07, p. 788-795, jul. 2004. 

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA. Population health: defining health. 
Canada: Health Canada, 2001. Disponívelem: <http://www.phac-aspc.gc.ca/ phsp/
approach-approche/index-eng.hp#def_health>. Acesso em: 7 mar. 2016. 

QUARANTELLI, E. L. Principais Critérios para Avaliar o Planejamento de 
Emergências e a Gestão de Desastres e sua Aplicabilidade nas Sociedades em 
Desenvolvimento. Niterói: Editora UFF, 2000. 

QUEIROZ, M.T.A.; AVELAR, S.A.; QUEIROZ, C.P.; ANDRADE, M.T. Análise de 
custos, responsabilidade legal e resultados do Programa de Prevenção e 
Tratamento do Trabalhador Portador da Doença Alcoolismo. In: V CONVIBRA, 
2008. 

QUELHAS, Osvaldo L.G.; ALVES, Micheli S.; FILARDO, Paulo S. As práticas da 
gestão de segurança em obras de pequeno porte: integração com os conceitos 
de sustentabilidade. Revista Produção Online. UFSC. Florianópolis. v. 4, n. 2, 
maio. 2003. Disponível em: <http//:www.producaoonline.inf.br> Acesso em: 10 fev. 
2010. 

QUIRINO, Tarcizio Rego; XAVIER, Odiva Silva. Qualidade de vida no trabalho. 
Salvador: Casa da Qualidade, 1996. 

QURESHI, Z.H. A Review of Accident Modelling Approaches for Complex Socio-
Technical Systems. In: AUSTRALIAN WORKSHOP ON SAFETY RELATED 
PROGRAMMABLE SYSTEMS, 12, 2007, Adelaide. Conferences in Research and 
Practice in Information Technology, 2007, v. 86. 2007. 

RANKING EXAME. Guia da Revista Exame das Melhores Empresas, 2016. 
Disponível em: http://mm.exame.abril.com.br/empresas/filtrar/2016/quimica-e-
petroquimica/Todos. Acessado em: 07 de Janeiro de 2017, às 20h00. 

RASMUSSEN, J. Risk management in a dynamic society. Safety Science, v. 27, n. 
2, p. 183-213, 1997. 

REASON, J. Managing the risks of organizational accidents. Burlington: 
Ashgate, 1997. 

RITWIK, U. Risk-based approach to near miss. Safety Management. 2002. 
Disponível em: <http://www.ccohs.ca/hscanada/contributions/RITWIKARTICLE.pdf> 
Acesso em: 10 jan. 2016. 

REBOUÇAS, Antônio José Arruda et al. Insalubridade: morte lenta no trabalho. São 
Paulo: Oboé, 1989. 

RENZO, Rober. Fiscalização do trabalho. São Paulo: LTr, 2007. 

http://mm.exame.abril.com.br/empresas/filtrar/2016/quimica-e-petroquimica/Todos


!  89

RIGOTTO Raquel Maria. Saúde dos trabalhadores e meio ambiente em tempos de 
globalização e reestruturação produtiva. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 
v. 25, n. 93/94, p. 9-20, dez. 1998. 

RIGOTTO, Raquel Maria. Saúde e trabalho. In: PEREIRA, William César Castilho. O 
adoecer psíquico do subproletariado. Belo Horizonte: SEGRAC, 1990. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 
2002. 

ROCHA, C.A.G.S.C. Diagnóstico do cumprimento da NR-18 no subsetor 
edificações da construção civil e sugestões de melhorias. 1999. 158 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). UFRG: Porto Alegre, 1999. 

SAURIN, T.A. Segurança e produção: um modelo para planejamento e controle 
integrado. 2002. 313 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). UFRG, Porto 
Alegre, 2002. 

ROCHA, J. C. S. Direito ambiental e meio ambiente do trabalho: dano, prevenção 
e proteção jurídica. São Paulo: LTr, 1997. 

RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e trabalho: uma abordagem psicossomática. 4. 
ed. São Paulo: Atlas. 2009. 

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2002. 

RODRIGUEZ, A. P. Princípios de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1993. 

ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1977. 

ROMITA, ArionSayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 2007. 

ROSEN, G. Uma história da saúde pública. São Paulo: Hucitec, 1994. 

ROSSIT, Liliana Allodi. O meio ambiente de trabalho no direito ambiental 
brasileiro. São Paulo: LTr, 2001. 

ROXO, Manuel M. Segurança e saúde do trabalho: avaliação e controlo de 
Riscos. 2. ed. Almedina, 2006. p. 120-186 

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das Leis do Trabalho comentada. 28. ed. 
São Paulo: LTr, 1995. 

SAAD, Teresinha L. P. Responsabilidade civil da empresa nos acidentes do 
trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 1995. 

SADY, João José. Direito do meio ambiente do trabalho. São Paulo: LTr, 2000. 



!  90

SANTANA, V.S.; NOBRE, L; WALDVOGEL, B. Acidentes de trabalho no Brasil entre 
1994 e 2004: uma revisão. Ciência Saúde Coletiva, v. 10, n. 4, p. 841-855, 2005. 

SANTOS, Sales Augusto dos; LIMA, Ricardo Barbosa de. A inspeção do trabalho e 
as lideranças patronais e de trabalhadores. In: DAL ROSSO, Sadi. (Org.) A 
inspeção do trabalho. Brasília: Sinait, 1999. 

SÃO PAULO. Lei no 9.505, 11 mar. 1997. Disciplina as ações e os serviços de saúde 
dos trabalhadores no Sistema Único de Saúde. Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, São Paulo, 13 mar. 1997. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Contornos do direito fundamental à saúde na Constituição 
de 1988. Revista da Procuradoria Geral do Estado, Porto Alegre, v. 25, n. 56, p. 
44-45, 2002. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 

SCHWARTZ, G. A. D. Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva sistêmica. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

SENGE, P. A quinta disciplina. São Paulo: Best Seller, 2002. 

SELYE, H. History and Present Status of the Stress Concept. In: GOLDBERGER, L.; 
BREZNITZ, S. Handbook of stress: theoretical and clinical aspects. 1. ed. New 
York: The Free Press, 1982. Part 1, Chapter 2, p. 7-17. 

SERRANO, MárcioLúcio. Comentário sobre o PCMSO. Belo Horizonte: Edição do 
Autor, 1995. 

SERVAIS, Jean-Michel. Elementos de direito internacional comparado do 
trabalho. São Paulo: LTr, 2001. 

SHAPPELL, S. A.; WIEGMANN, D. The human factor analysis and classification 
system (HFACS), Federal Aviation Administration, Office of Aviation Medicine Report 
N. DOT/FAA/AM-00/7. Office of Aviation Medicine, Washington, DC, 2000. 

SHIGEMORI, M.; INOUE, T.; SAWA, M. Task for estimating human error tendency. 
Quarterly Report of Raiway Technical Research Institute, v. 47, n. 4, p. 198-204, 
2006. 

SIEGEL, S.; CASTELLAN JR, N.J. Estatística não-paramétrica para ciências do 
comportamento. Porto Alegre: Artimed, 2006. 

SILVA, R.R.T. A comunicação e investigação de acidentes e quase acidentes 
como ferramentas de melhoria da segurança do trabalho na indústria da 
construção civil. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 19, 1999. Porto 



!  91

Alegre. Anais do XIX ENEGEP. Niterói, RJ: ABEPRO, 1999. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003. 

SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. A saúde do trabalhador como um direito 
humano. São Paulo: LTr, 2008. 

SILVA, Luiz de Pinheiro Pedreira. Principiologia do direito do trabalho. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 1999. 

SIMAS, Henrique Carvalho. Manual elementar de direito administrativo. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Liber Juris, 1987. 

SIQUEIRA JÚNIOR, C.L.; GONZAGA DA SILVA, E.C.; CHAFFIN, R.A.; SILVA 
NETO, V.C. Impactos gerados pelo trabalho em turnos.Revista Perspectivas 
Online, v. 4, n. 13, p. 65-86, 2010. 

SOUZA, Evandro Abreu. O treinamento industrial e a gerência de riscos: uma 
proposta de instrução programada. 1995. Dissertação de Mestrado, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1995. 

STAKE. R. E. Case studies. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. Handbook of 
qualitative research. London: Sage, 2000. p. 435-454. 

SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo: LTr, 1994.  

SUSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. 

SUSSEKIND, Arnaldo. Direito do trabalho e os direitos fundamentais. São Paulo: 
LTr, 2002. 

TAMAYO, A.; PASCHOAL, T. Validação da escala de stresse no trabalho. Estudos 
de Psicologia. Brasília, v. 9, n. 1, p.45-52, 2004. 

TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 2. ed. São Paulo: 
Método, 2006. 

TAVARES, José da Cunha. Tópicos de administração aplicada à segurança do 
trabalho. São Paulo: SENAC, 1999. 

TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito do trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 2000. 

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 

TINSLEY, C.H.; DILLON, R.L.; MADSEN, P.M. Como evitar catastrofes. Revista 
Harvard Business Review, v. 99, n. 4, p. 54-61, abr. 2011. 



!  92

TEODORO, Maria Cecília Máximo. SILVA, Aarão Miranda da. A imprescindibilidade 
da negociação coletiva nas demissões em massa e a limitação de conteúdo 
constitucionalmente imposta.In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, n. 64, 1 maio. 2009. 

TIXIER, J., Dusserre, G.; SALVI, O.; GASTON, D. Review of 62 risk analysis 
methodologies of industrial plants. Journal of Loss Prevention in the Process 
Industries, v. 15, p. 291-303, 2002. 

TOLEDO, Marcos Furtado de; MARQUES, Rita de Cássia. Medicina do trabalho. 
Proteção: Revista Mensal de Saúde e Segurança do Trabalho, Novo Hamburgo, 
v. 21, p. 96-108, maio., 2008. 

TOLEDO, TalittaMasucci. A saúde mental do empregado como direito 
fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. 2010. Dissertação de 
Mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2010. 

TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos 
direitos humanos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. 

UNIDADE E3 do Eurostat e da Unidade D/5 da Direcção-Geral do Emprego e 
Assuntos Sociais (DG EMPL). Estatísticas europeias de acidentes de trabalho: 
metodologia. Comissão Europeia, 2001. 

VALLADARES, A.; LEAL FILHO, J. G. Gestão contemporânea de negócios: 
dimensões para análise das práticas gerenciais à luz da aprendizagem e da 
participação organizacionais. Revista FAE, Curitiba, v. 6, n. 2, p. 85-95, 2003. 

VERGARA, Sylvia C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São 
Paulo: Atlas, 2005. 

VIANA, Márcio Túlio. Direito do trabalho e flexibilização. In: BARROS, Alice Monteiro 
de (Coord.) Curso de direito do trabalho e estudos em memória de Celso 
Goyata. 3. ed. São Paulo, LTr, 2004. 

VIEIRA, Valmir Inácio. Trabalhador informal: direito à saúde. São Paulo: LTr, 2010.  

VILELA, R.A.G,; IGUTI, A.M.; ALMEIDA, I.M. Culpa da vítima: um modelo para 
perpetuar a impunidade nos acidentes do trabalho. Rio de Janeiro: Cadernos de 
Saúde Pública. v. 20, n. 2, p. 570-579, 2003. 

VOLPI, Sylvia. Cartas de São Paulo e Buenos Aires. Revista CIPA, v. 20, n. 240, p. 
35, 1999. 

WEYMAN, A.K.; KELLY, C.J. Risk perception and risk communication: a review of 
literature. HSE Books, 1999.  

WINTLE, J.B. et al. Best practice for risk based inspection as a part of plant 
integrity management. HSE Books, 2001. 



!  93

WUNSCH FILHO, V. Perfis epidemiológicos dos trabalhadores brasileiros. São 
Paulo: Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, 
2001. 

YIN, R. K. Case study research: design and methods. London: Sage, 1984. 

YULE, S. Senior Management influence on safety performance in the UK and 
US energy sectors. Thesis (Doctoral). University of Aberdeen: Scotland, 2003. 

ZANGRANDO, Carlos Henrique da Silva. Resumo do direito do trabalho. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 2003. 

ZOCCHIO, Álvaro. Política de segurança e saúde no trabalho. São Paulo: LTr, 
2000. 



!  94

ANEXO 1 - NORMAS REGULAMENTADORAS 

Norma Representação O que atende

Norma 
Regulamentadora 

01

Disposições Gerais
Introdução e informação sobre o que são, 
para que servem e o que atendem as normas 

regulamentadoras.

Norma 
Regulamentadora 

02
Inspeção Prévia

Todo estabelecimento novo, antes de iniciar 
suas atividades, deverá solicitar aprovação de 

suas instalações ao órgão regional do MTb 
(Ministério do Trabalho).

Norma 
Regulamentadora 

03
Embargo ou Interdição

Delegado Regional do Trabalho ou Delegado 
do Trabalho Marítimo, conforme o caso, à 

vista de laudo técnico do serviço competente 
que demonstre grave e iminente risco para o 
trabalhador, poderá interditar estabelecimento, 

setor de serviço, máquina ou equipamento, ou 
embargar obra, indicando na decisão tomada, 
com a brevidade que a ocorrência exigir, as 

providências que deverão ser adotadas para 
prevenção de acidentes do trabalho e 
doenças profissionais.

Norma 
Regulamentadora 

04

Serviços Especializados 
em Engenharia de 
Segurança e em 

Medicina do Trabalho

As empresas privadas e públicas, os órgãos 
públicos da administração direta e indireta e 
dos poderes Legislativo e Judiciário, que 

possuam empregados regidos pela CLT, 
manterão, obrigatoriamente, Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança 

e em Medicina do Trabalho, com a finalidade 
de promover a saúde e proteger a integridade 
do trabalhador no local de trabalho. (Alterado 

pela Portaria SSMT n.º 33, de 27 de outubro 
de 1983)

Norma 
Regulamentadora 

05

Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 
- CIPA

A CIPA tem como objetivo a prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde 
do trabalhador.
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Norma 
Regulamentadora 

06

Equipamento de 
Proteção Individual - EPI

Para os fins de aplicação desta NR, 
considera-se EPI, todo dispositivo ou produto, 

de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Norma 
Regulamentadora 

07

Programa de Controle 
Médico de Saúde 

Ocupacional

Esta NR estabelece a obrigatoriedade de 
elaboração e implementação, por parte de 
todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores.

Norma 
Regulamentadora 

08
Edificações

Esta NR estabelece requisitos técnicos 
mínimos que devem ser observados nas 

edificações, para garantir segurança e 
conforto aos que nelas trabalhem.

Norma 
Regulamentadora 

09

Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais

Esta NR estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de 
todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
- PPRA, visando à preservação da saúde e da 
integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir 

no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais.

Norma 
Regulamentadora 

10

Segurança em 
Instalações e Serviços 

em Eletricidade

Esta NR estabelece os requisitos e condições 
mínimas objetivando a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos, 

de forma a garantir a segurança e a saúde 
dos trabalhadores que, direta ou 
indiretamente, interajam em instalações 

elétricas e serviços com eletricidade.

Norma 
Regulamentadora 

11

Transporte, 
Movimentação, 

Armazenagem e 

Manuseio de Materiais

Normas de segurança para operação de 
elevadores, guindastes, transportadores 
industriais e máquinas transportadoras.
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Norma 
Regulamentadora 

12

Segurança no  

Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos

Esta NR e seus anexos definem referências 
técnicas, princípios fundamentais e medidas 

de proteção para garantir a saúde e a 
integridade física dos trabalhadores e 
estabelece requisitos mínimos para a 

prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho nas fases de projeto e de utilização 
de máquinas e equipamentos de todos os 

tipos, e ainda à sua fabricação, importação, 
comercialização, exposição e cessão a 
qualquer título, em todas as atividades 

econômicas, sem prejuízo da observância do 
disposto nos demais Normas 
Regulamentadoras – NR aprovadas pela 

Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, nas 
normas técnicas oficiais e, na ausência ou 
omissão destas, nas normas internacionais 

aplicáveis.

Norma 
Regulamentadora 

13

Caldeiras e Vasos de 
Pressão

Caldeiras a vapor são equipamentos 
destinados a produzir e acumular vapor sob 

pressão superior à atmosférica, utilizando 
qualquer fonte de energia, excetuando-se os 
refervedores e equipamentos similares 

utilizados em unidades de processo.

Norma 
Regulamentadora 

14
Fornos

Os fornos, para qualquer utilização, devem ser 
construídos solidamente, revestidos com 

material refratário, de forma que o calor 
radiante não ultrapasse os limites de 
tolerância estabelecidos pela Norma 

Regulamentadora – NR 15.

Norma 
Regulamentadora 

15

Atividades e Operações 
Insalubres

Entende-se por "Limite de Tolerância", para os 
fins desta Norma, a concentração ou 
intensidade máxima ou mínima, relacionada 

com a natureza e o tempo de exposição ao 
agente, que não causará danos à saúde do 
trabalhador, durante a sua vida laboral.

Norma 
Regulamentadora 

16

Atividades e Operações 
Perigosas

São consideradas atividades e operações 
perigosas as constantes dos Anexos números 
1 e 2 desta Norma Regulamentadora-NR.
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Norma 
Regulamentadora 

17
Ergonomia

Esta Norma Regulamentadora visa a 
estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente.

Norma 
Regulamentadora 

18

Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção

Esta NR estabelece diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e de 
organização, que objetivam a implementação 
de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas 
condições e no meio ambiente de trabalho na 
Indústria da Construção.

Norma 
Regulamentadora 

19
Explosivos

Depósito, manuseio e armazenagem de 

explosivos.

Norma 
Regulamentadora 

20

Líquidos Combustíveis e 

Inflamáveis

Para efeito desta NR fica definido "líquido 

combustível" como todo aquele que possua 
ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC 
(setenta graus centígrados) e inferior a 93,3ºC 

(noventa e três graus e três décimos de graus 
centígrados).

Norma 
Regulamentadora 

21
Trabalhos a Céu Aberto

Nos trabalhos realizados a céu aberto, é 

obrigatória a existência de abrigos, ainda que 
rústicos, capazes de proteger os 
trabalhadores contra intempéries.

Norma 
Regulamentadora 

22

Segurança e Saúde 

Ocupacional na 
Mineração

Esta NR tem por objetivo disciplinar os 

preceitos a serem observados na organização 
e no ambiente de tr6abalho, de forma a tornar 
compatível o planejamento e o 

desenvolvimento da atividade mineira com a 
busca permanente da segurança e saúde dos 
trabalhadores.

Norma 
Regulamentadora 

01

Proteção Contra 
Incêndios

Os locais de trabalho deverão dispor de 
saídas, em número suficiente e dispostas de 
modo que aqueles que se encontrem nesses 

locais possam abandoná-los com rapidez e 
segurança, em caso de emergência.
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Norma 
Regulamentadora 

23

Condições Sanitárias e 
de Conforto nos Locais 

de Trabalho

As áreas destinadas aos sanitários deverão 
atender às dimensões mínimas essenciais. O 

órgão regional competente em Segurança e 
Medicina do Trabalho poderá, à vista de 
perícia local, exigir alterações de metragem 

que atendam ao mínimo de conforto exigível. 
É considerada satisfatória a metragem de 1 
metro quadrado, para cada sanitário, por 20 

operários em atividade.

Norma 
Regulamentadora 

24
Resíduos Industriais

Os resíduos gasosos deverão ser eliminados 
dos locais de trabalho através de métodos, 

equipamentos ou medidas adequadas, sendo 
proibido o lançamento ou a liberação nos 
ambientes de trabalho de quaisquer 

contaminantes gasosos sob a forma de 
matéria ou energia, direta ou indiretamente, 
de forma a serem ultrapassados os limites de 

tolerância estabelecidos pela Norma 
Regulamentadora - NR 15.

Norma 
Regulamentadora 

25

Sinalização de 

Segurança

Esta NR tem por objetivo fixar as cores que 

devem ser usadas nos locais de trabalho para 
prevenção de acidentes, identificando os 
equipamentos de segurança, delimitando 

áreas, identificando as canalizações 
empregadas nas indústrias para a condução 
de líquidos e gases e advertindo contra riscos.

Norma 
Regulamentadora 

26

Registro Profissional do 

Técnico de Segurança 
do Trabalho

Revogada pela PORTARIA n.º 262, de 29 de 

maio de 2005, publicada no DOU de 
30/05/2008

Norma 
Regulamentadora 

27

Fiscalização e 
Penalidades

A fiscalização do cumprimento das 
disposições legais e/ou regulamentares sobre 

segurança e saúde do trabalhador será 
efetuada obedecendo ao disposto nos 
Decretos n.º 55.841, de 15/03/65, e n.º 

97.995, de 26/07/89, no Título VII da CLT e no 
§ 3º do art. 6º da Lei n.º 7.855, de 24/10/89 e 
nesta Norma Regulamentadora. (Alterado pela 

Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992)
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Norma 
Regulamentadora 

28

Segurança e Saúde no 
Trabalho Portuário

Objetivo de regular a proteção obrigatória 
contra acidentes e doenças profissionais, 

facilitar os primeiros socorros a acidentados e 
alcançar as melhores condições possíveis de 
segurança e saúde aos trabalhadores 

portuários.

Norma 
Regulamentadora 

29

Segurança e Saúde no 
Trabalho Aquaviário

Esta NR tem como objetivo a proteção e a 
regulamentação das condições de segurança 

e saúde dos trabalhadores aquaviários.

Norma 
Regulamentadora 

30

Segurança e Saúde no 
Trabalho na Agricultura, 
Pecuárias, Avicultura, 

Exploração Florestal e 
Aquicultura

Esta NR tem por objetivo estabelecer os 
preceitos a serem observados na organização 
e no ambiente de trabalho, de forma a tornar 

compatível o planejamento e o 
desenvolvimento das atividades da 
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 

florestal e aquicultura com a segurança e 
saúde e meio ambiente do trabalho.

Norma 
Regulamentadora 

31

Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de 
Saúde

Esta NR tem por finalidade estabelecer as 

diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral.

Norma 
Regulamentadora 

32

Segurança e Saúde nos 

Trabalhos em Espaços 
Confinados

Esta NR tem como objetivo estabelecer os 

requisitos mínimos para identificação de 
espaços confinados e o reconhecimento, 
avaliação, monitoramento e controle dos 

riscos existentes, de forma a garantir 
permanentemente a segurança e saúde dos 
trabalhadores que interagem direta ou 

indiretamente nestes espaços.

Norma 
Regulamentadora 

33

Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção 

e Reparação Naval

Esta NR estabelece os requisitos mínimos e 
as medidas de proteção à segurança, à saúde 
e ao meio ambiente de trabalho nas atividades 

da indústria de construção e reparação naval.
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Tabela 1: Normas Regulamentadoras (MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015) 

Norma 
Regulamentadora 

34
Trabalho em Altura

Esta NR estabelece os requisitos mínimos e 
as medidas de proteção para o trabalho em 

altura, envolvendo o planejamento, a 
organização e a execução, de forma a garantir 
a segurança e a saúde dos trabalhadores 

envolvidos direta ou indiretamente com esta 
atividade.

Norma 
Regulamentadora 

35

Segurança e Saúde no 

Trabalho em Empresas 
de Abate e 

Processamento de 

Carnes e Derivados

O objetivo desta NR é estabelecer os 

requisitos mínimos para a avaliação, controle 
e monitoramento dos riscos existentes nas 
atividades desenvolvidas na indústria de abate 

e processamento de carnes e derivados 
destinados ao consumo humano, de forma a 
garantir permanentemente a segurança, a 

saúde e a qualidade de vida no trabalho, sem 
prejuízo da observância do disposto nos 
demais Normas Regulamentadoras - NR do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Norma 
Regulamentadora 

36
Inspeção Prévia

Todo estabelecimento novo, antes de iniciar 

suas atividades, deverá solicitar aprovação de 
suas instalações ao órgão regional do MTb.
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APÊNDICE - ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

• Quais procedimentos são utilizados no trabalho realizado pela Empresa? 

• Como é o seu dia a dia de trabalho. Explique o que você tem que fazer todos os 
dias quando chega para se manter em segurança? 

• Existe uma maneira de avaliar as atividades realizadas (como uma vistoria)? 

• Se existe, isso acontece de quanto em quanto tempo? 

• O que é feito com essa informação? 

• A empresa realiza reuniões de segurança para informar questões referentes aos 
funcionários?  

• Se sim, de quanto em quanto tempo ocorrem as reuniões? 

• Quando ocorre um acidente, incidente ou morte, quais são os procedimentos 
(práticos e legais) adotados? 

• Como é realizado o armazenamento, transporte e descarte de resíduos? 

• Quais treinamentos e diretrizes um novo funcionário recebe ao entrar na 
Empresa / em uma área de perigo? 

• Como é feita a escolha da empresa que fornece os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI)? 

• Como é feita a vistoria em relação aos EPIs? 

• Existe uma maneira de saber se os funcionários descumprem procedimentos 
básicos? 

• Quando recebem uma reclamação, quais são os procedimentos da Empresa 
(durante e depois)? 

• Existe uma Sindicância ou avaliação da reclamação?  


