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RESUMO 

 

A pesquisa em questão foi direcionada ao estudo das práticas organizacionais de 
Saúde e Segurança Ocupacional (SSO), onde se relacionam diretrizes de uma 
gestão responsável baseada em normas e indicadores de Responsabilidade Social 
Organizacional (RSO), com o foco na promoção e manutenção de melhores 
condições de trabalho ao stakeholder interno. Existem diferenciais na ênfase das 
práticas de gestão nos setores públicos e privados, nos segmentos industriais de 
manufatura e serviços. Torna-se importante constatar as evidencias dessas 
diferenciações e tentar explica-las.O objetivo desta pesquisa é avaliar se existe 
dependência entre as práticas de gestão em SSO, em sinergia com a RSO, e o setor 
(público ou privado) ou o segmento industrial (manufatura ou serviço) em que as 
organizações se inserem, segundo a percepção dos profissionais que nelas atuam. 
A revisão da literatura que envolve a temática abordada possibilitou a construção de 
um questionário (survey), cuja aplicação foi realizada em uma amostra de 86 
profissionais de distintas formações e áreas de atuação. Os dados obtidos foram 
tratados por meio de métodos, técnicas e ferramentas de estatística descritiva para 
avaliar a percepção destes profissionais acerca das práticas de gestão em SSO, em 
sinergia com a RSO, em suas respectivas organizações. Buscou-se verificar a 
dependência entre esta percepção com o setor e com o segmento industrial em que 
a organização se insere, através do teste de Qui-quadrado de Pearson ou Teste 
exato de Fisher. Como resultado, observou-se considerável adesão à estas práticas 
por parte das organizações. No entanto, esta adesão depende do setor e do 
segmento industrial em que a organização está inserida. Constatou-se maior adesão 
às práticas estudadas nas organizações privadas, comparadas com as públicas, e 
no segmento industrial de manufatura, comparada com as de serviço. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social Organizacional; Saúde e Segurança 
Ocupacional; Stakeholder Interno; Qualidade de Vida no Trabalho 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

This research was directed to the study of organizational practices of 
Occupational Health and Safety (OHS), which relate guidelines for responsible 
management based on Organizational Social Responsibility (OSR) standards 
and indicators, with focus on the promotion and maintenance of best working 
conditions to the internal stakeholder. There are differences in the emphasis of 
management practices in the public and private sectors in industries of 
manufacturing and services. It is important to note the evidence of these 
differences and try to explain them. The objective of this research is to assess 
whether there is dependence between management practices in OHS, in 
synergy with the OSR, and the sector (public or private) or the industrial sector 
(manufacturing or service) in which organizations fall as perceived the 
professionals who work in them. A review of the literature involving the theme 
addressed enabled the construction of a questionnaire (survey), whose 
application was performed in a sample of 86 professionals from different 
backgrounds and areas of expertise. Data were treated by means of methods, 
techniques and descriptive statistics tools to assess the perception of these 
professionals about the management practices in OHS, in synergy with the 
OSR in their respective organizations. We attempted to verify the dependence 
of this perception with the sector and the industrial sector in which the 
organization is inserted through Pearson’s Chi-Square test or Fisher's exact 
test. As a result, there was a considerable adherence to these practices by 
organizations. However, this adherence depends on the sector and the 
industrial segment in which the organization operates. It was found greater 
adherence to the practices studied in private organizations, compared with the 
public, and industrial manufacturing segment, compared with the service 
segment. 
 
Keywords: Organizational Social Responsibility; Occupational Health and 
Safety; Internal Stakeholder; Quality of Work Life 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

Nas últimas duas décadas, a Responsabilidade Social Organizacional (RSO) 

tornou-se um dos focos das operações das organizações e um tema relevante para 

decisores políticos, profissionais, e acadêmicos de uma gama de disciplinas (SEN; 

COWLEY, 2013). A literatura abordando o tema está em ascensão (JONES et al., 

2005; FARIA; SAUERBRONN, 2008).No entanto, apesar deste evidente interesse, 

ainda não existe consenso sobre o que de fato pode ser incluído de forma 

consistente neste conceito (KOSKELA, 2014). 

A RSO é discutida na literatura como: cidadania corporativa; filantropia 

corporativa; responsabilidade corporativa; governança e desenvolvimento 

sustentável (QUELHAS et al., 2012). Dentre as várias definições existentes, destaca-

se a delineada pela Norma ISO 26000 (ABNT NBR ISO 26000:2010), a qual 

estabelece as diretrizes sobre responsabilidade social através de um escopo amplo 

que incorpora a dimensão social, ambiental e econômica do desenvolvimento 

sustentável (COSTA, 2011). Por estar intrinsicamente relacionada com a teoria dos 

stakeholders*, a RSO é comumente organizada em um conjunto de dimensões que 

espelham a multidimensionalidade deste constructo, designadamente a sua 

dimensão interna e sua dimensão externa (VICENTE et al., 2011; KOSKELA, 2014) 

A concepção da RSO antes de ser considerada uma ferramenta gerencial que 

anseie o ambiente externo, deve prezar pelo ambiente interno como maneira de 

ampliar e legitimar as práticas efetivadas (GUIMARÃES, 2009). Tal argumento é 

compartilhado por Cruz et al (2012), no qual os autores realçam a importância de a 

organização servir de exemplo, ou seja, iniciar em seu próprio interior as ações de 

responsabilidade social, para posteriormente avançar perante a comunidade e a 

sociedade. 

As práticas de RSO Interna, segundo Al-bdour, Nasruddin e Lin (2010), estão 

diretamente relacionadas com os aspectos físicos e psicológicos do ambiente de 

trabalho. Preocupações com a promoção da saúde e segurança do trabalhador, com 

                                                 

* “Qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar, ou ser afetado, pelo alcance dos propósitos de  

uma organização” (FREEMAN, 2010; SEN, 2013) 
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a igualdade de oportunidades, com o treinamento e com a relação trabalho-família 

fazem parte deste escopo.  

 

Figura 1 – Relação entre a organização, suas partes interessadas e a sociedade 

Fonte: ABNT NBR ISO 26000:2010. 

 

Apesar do interesse contínuo em RSO e sua relação com diferentes grupos 

de interesse, os seus efeitos sobre os trabalhadores têm recebido atenção limitada 

(MUELLER et al., 2012). Corroborando com tal argumento, Cruz et al. (2012) 

apresentam o resultado da auto avaliação acerca de práticas organizacionais de 

RSO, produto de pesquisa que organizações filiadas ao Instituto Ethos organizam 

anualmente. Nessas pesquisas anuais as organizações reconhecem que suas 

atuações perante o público interno são uma das mais incipientes, em comparação 

com as atuações referentes aos demais stakeholders.  
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Infelizmente alguns empregadores não estão realmente preocupados com a 

proteção de seus empregados, desconhecendo a responsabilidade moral e legal 

implícita neste ato (MONTERO, ARAQUE; REY, 2009). Em muitos casos, segundo 

Dul e Neumann (2009), os gestores terceirizam a responsabilidade pela saúde e 

segurança do trabalhador para um consultor ou departamento específico para cuidar 

do assunto.  

À empresa não é permitido relacionar-se como trabalhador como se fosse 

uma máquina, muito menos como um indivíduo que deixa seus problemas do lado 

de fora das fronteiras da organização (FUKUNAGA, 2009). Sendo assim, 

relacionado à importância de se prezar pela saúde e segurança do trabalhador, 

Montero, Araque e Rey (2009) afirmam que a preocupação com o bem-estar dos 

trabalhadores deve constituir um dos principais aspectos da RSO de qualquer 

empresa, definindo a Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) como uma disciplina 

ampla que abrange: 

 

- a promoção e manutenção do mais alto grau de saúde física, mental e bem-

estar social dos trabalhadores, 

- a prevenção de problemas de saúde causados pelas condições de trabalho; 

- a proteção dos trabalhadores contra os riscos adversos à saúde; 

- a adaptação do ambiente de trabalho de acordo com a capacidade fisiológica 

e psicológica dos trabalhadores. 

 

Segundo Cerqueira(2006),a necessidade de melhor gerenciamento e de 

adequaçãodas organizações ao cenário global, onde questões sociais e de 

segurança e saúde ocupacional têm afetado significativamente a maneira de agir 

das organizações, fomentou a criaçãode normas de caráter voluntário para auxiliar a 

gestão a equilibrar seus interesses econômico-financeiros com os impactos ou riscos 

gerados por suas atividades. Ainda segundo o autor, tais normas devem ser 

implementadas com fins específicos de proporcionara preservação da saúde e 

segurança do trabalhador em sinergia com os princípios da responsabilidade social 

nas organizações. 
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1.2  FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA   

 

A possibilidade de associação simultânea e de ação coordenada entre dois 

propósitos de gestão recebe o nome de sinergismo, cujo objetivo final é que a soma 

das partes (cada propósito de gestão) seja maior que a atuação isolada de cada 

uma destas (VASCONCELOS; MELO, 2012). Diante desta constatação, a pesquisa 

em questão foi direcionada ao estudo das práticas organizacionais de SSO, onde se 

relacionam diretrizes de uma gestão responsável baseada em normas e indicadores 

de RSO, com o foco na promoção e manutenção de melhores condições de trabalho 

ao stakeholder interno.  

Existem diferenciais na ênfase das práticas de gestão nos setores públicos e 

privados, nos segmentos industriais de manufatura e serviços. Torna-se importante 

constatar as evidencias dessas diferenciações e tentar explica-las. 

 

1.2.1  Hipóteses de Pesquisa 

 

Conforme Leedy (2000), definido o problema, o passo seguinte consiste na 

formulação de hipóteses que, a priori, poderiam resolver o problema proposto e que 

servem para orientar as etapas subsequentes da pesquisa. Para responder às 

questões de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, é formulada a seguinte 

Hipótese de pesquisa:. 

 

Hipótese: a percepção dos profissionais acerca das medidas adotadas por suas 

organizações, no intuito de promover e manter a saúde e segurança no ambiente de 

trabalho, independe do setor (público ou privado) ou do segmento industrial 

(manufatura ou serviço) em que as organizações se inserem.  

 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

       Propõem-se as seguintes questões de pesquisa: 

 As organizações inserem os princípios de Responsabilidade Social nos seus 

níveis estratégicos (missão e visão)? 

 Existe sinergia entre as práticas de gestão de SSO e a RSO nos setores 

público e privado, nos segmentos de manufatura e serviço? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar se existe dependência entre as 

práticas de gestão de SSO, em sinergia com a RSO, e o setor (público ou 

privado) ou segmento industrial (manufatura ou serviço) em que as 

organizações se inserem, segundo a percepção dos profissionais que nelas 

atuam. 

 

1.4.2  Objetivos específicos  

 

Para que se atenda ao objetivo geral é necessário levantar os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 analisar, por meio de revisão da literatura mais recente, a inserção da SSO no 

escopo da dimensão interna da RSO, e quais os impactos desta política sobre 

a organização e o trabalhador; 

 analisar, por meio de pesquisa de campo, a percepção dos profissionais em 

relação às práticas de trabalho em SSO integradas à RSO; 

 avaliar se existe dependência entre a percepção dos profissionais sobre as 

práticas em questão e o setor em que a organização se insere. 

 avaliar se existe dependência entre a percepção dos profissionais sobre as 

práticas em questão e o segmento industrial em que a organização se insere. 

 

1.5  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

As Organizações podem ser classificadas, segundoInstituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC, 2009),de acordo com sua natureza jurídica, 

estruturas de controle e tipos de controlador. No entanto, tanto a forma de 

classificação quanto as estruturas e tipos de controle são resultantes de um 

processo evolutivo. Para Ávila (1978), pode-se dividir a evolução da empresa em 

três fases distintas, entre as quais podemos distinguir:  
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i) a fase capitalista, na qual observa-se total separação entre capital e 

trabalho. É a fase da empresa desumana e desumanizante, onde o lucro era 

desejado a qualquer custo e conquistado sob condições cruéis de trabalho e salários 

vis, com duração excessiva da jornada  de trabalho (até quinze horas por dia) , 

inclusive para crianças de seis anos;  

ii) a empresa evolui então para a fase neocapitalista, na qual surge a 

tendência para a humanização da empresa, para as melhorias das condições de 

trabalho e para a admissão de certas formas de participação nos lucros, sendo 

inaugurados novos esquemas de relacionamento entre empregados e 

empregadores;  

iii) hoje, contudo, estabelecem-se novas formas de empresas, com a 

participação do capital e do trabalho, criando mecanismos que estimulam a 

participação consciente e responsável de todos no processo produtivo.  

De acordo com esta linha evolutiva do conceito e estrutura da empresa, Ávila 

(1978) mostra que, a partir de então, a empresa não é mais mera parte de um 

patrimônio individual, mas assume uma função social, a de servir a comunidade, 

satisfazendo suas carências em bens e serviços e funcionando como fator de 

promoção humana de todos os que nela colaboram. A lista de stakeholders, que 

inicialmente incluía os acionistas, empregados, consumidores, fornecedores, 

credores e a sociedade, passou a considerar também grupos políticos, concorrentes, 

governo, meio ambiente, dentre outros (FREEMAN, 2010).  

Neste contexto, o trabalhador assume um papel relevante como um dos 

principais stakeholders internos e seus problemas se tornam mais importantes 

(BOLIS; BRUNORO; SZNELWAR, 2014). No Brasil, nos últimos anos, têm sido 

registrados pela Previdência Social entre 700 a 720 mil acidentes e quase 3.000 

mortes por ano decorrentes do sistema produtivo, segundo dados dos anuários 

estatísticos (BRASIL, 2013). Esses dados requerem urgente reflexão sobre a 

sustentabilidade das organizações, os processos de produção e a responsabilidade 

das organizações em relação a direitos fundamentais, como a saúde, a segurança e 

a vida do trabalhador. 
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1.6  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA    

 

Considerando a abrangência do tema , este trabalho limita-se a atuar 

com base no seguinte escopo: 

 

1. A pesquisa enfoca o ambiente de trabalho das organizações e as práticas de 

gestão em SSO em sinergia com a RSO; 

2. Conceitualmente, cita a importância da inserção das práticas de SSO e RSO na 

Governança Organizacional, aborda o surgimento e a evolução do conceito de 

RSO e seus desdobramentos no ambiente interno das organizações, com seus 

impactos na promoção e manutenção da saúde, segurança e qualidade de vida 

no trabalho dos stakeholders internos. Aborda também os aspectos legais da 

SSO, realçando a responsabilidade do empregador na promoção e manutenção 

de um ambiente de trabalho seguro e saudável; 

3. A pesquisa com foco no estado da arte que envolve a temática proposta, 

possibilitou a construção de um questionário (survey), cuja aplicação foi realizada 

entre profissionais de distintas formações e áreas de atuação, que atualmente 

encontram-se inseridos no mercado de trabalho em organizações públicas e 

privadas, nos segmentos de manufatura ou serviço, distribuídas pelo Sudeste 

brasileiro. Os resultados foram tratados por meio de métodos, técnicas e 

ferramentas de estatística descritiva para avaliar a percepção destes 

profissionais acerca das práticas de gestão em SSO, em sinergia com RSO, em 

suas respectivas organizações. 

4. O período de realização da pesquisa de campo foi de 21 de Abril a 21 de Maio de 

2015. 

 

1.7  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação está estruturada em seis capítulos apresentados conforme 

descrição a seguir: 

 

Capítulo 1: Introdução  
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O Objetivo deste capítulo é contextualizar o leitor com a temática a ser 

pesquisada, abordando de forma inicial os conceitos de RSO e SSO, e como a 

relação entre tais conceitos pode beneficiar o público interno das organizações. 

Em seguida, são apresentados: a situação-problema (com a formulação da 

hipótese de pesquisa), as questões de pesquisa, o objetivo da pesquisa, a 

justificativa e delimitação da pesquisa. 

 

Capítulo 2: Revisão da Literatura 

Neste capitulo, realizou-se uma ampla pesquisa bibliográfica para 

fundamentar a dissertação, abordando conceitos e aspectos inerentes aos principais 

temas da pesquisa. 

 

Capítulo 3: Método de Pesquisa 

O capítulo apresenta o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, onde 

são descritos os meios que serão utilizados para obtenção dos resultados da 

dissertação como método da pesquisa, instrumento de pesquisa e tamanho e 

tratamento das amostras.  

 

Capítulo 4:Análise e discussão dos resultados 

Neste capítulo apresentam-se as análises dos dados oriundos do estudo 

elaborado , bem como as discussões dos resultados. 

 

Capítulo 5: Conclusão e Recomendações para trabalhos futuros. 

O Capítulo apresenta as conclusões da pesquisa com base nas análises 

apresentadas e recomendação de trabalhos futuros.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA  

 

Neste capitulo é apresentada a revisão da literatura, onde se pretende 

fundamentar teoricamente esta pesquisa, tendo por base as áreas temáticas. 

 

2.1  RESPONSABILIDADE SOCIAL ORGANIZACIONAL (RSO) 

 

As primeiras manifestações sobre este tema surgiram, segundo o Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2005), no início do século passado, 

em trabalhos de Charles Eliot (1906), Arthur Hakley (1907) e John Clarck (1916). 

Porém, na ocasião, tais manifestações não receberam apoio por serem 

consideradas de cunho socialista.  

A partir da década de 50, podem ser encontradas diferentes etapas na 

evolução histórica do conceito associado à RSO (QUELHAS et al., 2012). Segundo 

os autores, nos finais da década de 60, o aparecimento de várias legislações 

regulando as organizações, seus empregados e clientes deram uma importante 

fundamentação no conceito de RSO. Na década de 70 começa a existir uma sinergia 

entre as correntes de pensamento, passando então a caracterizar a RSO levando 

em conta a satisfação das necessidades da sociedade (QUELHAS et al., 2012). No 

Brasil, este fenômeno só tomou forma e concretude nos anos 1980 e com lenta 

disseminação, pelo fato de carregar uma tradição histórica de filantropia 

assistencialista (REIS, 2007).  

Na opinião de Archie B. Carroll (1979),um dos autores mais importantes sobre 

responsabilidade social, foi a partir de um texto de Milton Friedman, de 1962, que o 

debate sobre o tema realmente decolou. Esse economista norte-americano, 

ganhador do prêmio Nobel de 1976, em seu livro “Capitalismo e liberdade”, afirma 

que: 

 

[...] há poucas coisas capazes de minar tão profundamente as bases de 
nossa sociedade livre do que a aceitação por parte dos dirigentes das 
empresas de uma responsabilidade social que não a de fazer tanto dinheiro 
quanto possível para os acionistas. Trata-se de uma doutrina 
fundamentalmente subversiva (FRIEDMAN, 1982, p.123). 

 

As ideias de Friedman sobre este tema ganharam mais notoriedade a partir 

de um artigo publicado em 1970 no “The New York Times” (BARBIERI; CAJAZEIRA, 
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2012), no qual afirma que “a responsabilidade social da empresa é gerar lucros 

dentro da lei”. De certa forma, esta abordagem deu o tom para o debate sobre a 

RSO, seja para apoiá-la ou para combatê-la, dando combustível suficiente para que 

diversas definições sobre o tema fossem construídas e aprimoradas com o passar 

dos anos.  

A RSO é discutida na literatura como: cidadania corporativa; filantropia 

corporativa; responsabilidade corporativa; governança e desenvolvimento 

sustentável (QUELHAS et al., 2012). De acordo com Oeberseder, Schlegelmilch e 

Murphy (2013),  o tema ainda pode ser visto como uma obrigação social, como uma 

obrigação dos stakeholders, como ética ou ainda como um processo gerencial. No 

entanto, ainda não existe consenso sobre o que de fato pode ser incluído de forma 

consistente no conceito de RSO (KOSKELA, 2014). Desde cerca de 2002 e em fase 

de expansão, o seu conceito é considerado por alguns autores como sendo ambíguo 

e muito múltiplo, de modo que a definição do que é uma organização socialmente 

responsável torna-se uma tarefa muito complexa (MARTINS, 2009).   

Na mesma linha de pensamento, Kahreh, Mirmehdi e Eram (2013) afirmam 

que a RSO sofre por não ter uma definição clara, parecendo ser um termo 

vagamente definido e abrangendo uma vasta gama de conceitos tradicionalmente 

enquadrada como preocupações ambientais, relações públicas, filantropia 

empresarial, gestão e recursos humanos ou ainda relações com a comunidade. O 

Quadro 1 mostra as definições de RSO e sua evolução ao longo dos anos. 

 

Quadro 1: Definições de RSO 
 

DEFINIÇÃO AUTOR / ANO 

"obrigações dos empresários em seguir políticas, tomar determinadas 
decisões ou seguir linhas de ação desejáveis em termos de objetivos e valores 
da nossa sociedade" 

Bowen, 1953 

"decisões e ações dos empresários tomadas por razões que vão além dos 
interesses diretamente técnicos e econômicos da empresa".  

Davis, 1960 

"considerar que a empresa responde à questões que vão além dos requisitos 
estritamente econômicos, técnicos e legais”. 

Davis, 1973 

"tentativa de resolver os problemas sociais causados no todo ou em parte pela 
empresa".  

Fitch, 1976 

"o nível de "ajuste" entre as expectativas da sociedade, da comunidade 
empresarial e da ética nos negócios".  

Zenisek, 1979 

"idéia de que as empresas têm os deveres de agentes sociais, além das 
previstas na lei e contratos sindicais".  

Jones, 1980 

"idéia de que as organizações têm obrigações sociais que transcendem as 
funções econômicas de produção e distribuição de bens e serviços e geração 
de um nível satisfatório de lucros para seus acionistas".  

Epstein, 1989 
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"um processo através do qual os valores e preocupações morais dos 
indivíduos são articuladas". 

MacLagan, 1999 

"ações que aparentam promover algum bem social, além dos interesses da 
empresa e do que é exigido por lei". 

McWilliams; 
Siegel, 2001 

"obrigação da empresa de usar seus recursos de forma a beneficiar a 
sociedade, através do seu empenho em participar como membro da mesma, 
tendo em vista a melhoria do bem estar da sociedade em geral, independente 
de seus ganhos diretos".  

Kok et al, 2001 

"conjunto de ações que vão além do que é requerido por lei, por obrigação ou 
por necessidade". 

Cheibub; Locke, 
2002 

"política que visa um relacionamento da organização com todos os 
stakeholders, abrangendo também o respeito aos limites ambientais na 
produção". 

Andrade; Gosling; 
Xavier, 2010 

"resultado do diálogo entre a organização e os stakeholders sobre as 
obrigações do primeiro e as expectativas do segundo ". 

Kahreh; Mirmehdi; 
Eram, 2013 

 

Fonte: (Kahreh, Mirmehdi e Eram, 2013 – adaptado pelo autor) 

 

2.2  A RSO E SUAS DIMENSÕES 

 

Na RSO, o desempenho global, que se prende com o respeito e preservação 

do meio ambiente, assim como o cumprimento das melhores práticas sociais, é 

avaliado em uma abordagem de longo prazo, baseada em três P’s (people, planet e 

profit – pessoas, planeta e lucro), desenvolvendo-se em responsabilidade ambiental, 

social e econômica (RODRIGUES; DUARTE, 2012). Segundo Cruz et al. (2012), 

esta situação é, em grande medida, ocasionada pela imposição por parte da 

sociedade de novos comportamentos empresariais que consideram a preocupação 

com a ética, com o social e com a criação de um ambiente mais justo, focado não 

somente na rentabilidade financeira, mas também em outros aspectos, como o 

cuidado com o meio ambiente, com a comunidade na qual a organização está 

inserida, com seus empregados e com os demais stakeholders.  

No Livro Verde da Comissão Europeia (LIVRO VERDE, 2001), a aplicação da 

RSO assenta-se em duas dimensões: a interna e a externa. Ésobre estas dimensões 

que as empresas vão desenvolver os seus esforços de forma a aplicar os seus 

princípios de Responsabilidade Social. 

 

2.2.1  A Dimensão Externa 

 

A dimensão externa assenta no fato de a RSO passar para além do perímetro 

da própria empresa, para além dos trabalhadores e acionistas (DUARTE, 2013), 
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incluindo um amplo leque de interlocutores como: as comunidades locais, parceiros 

comerciais, fornecedores, clientes, autoridades públicas e as ONG’s, que defendem 

os interesses das comunidades e do meio ambiente. 

Neste contexto, Segundo Cruz et al. (2012), a RSO é visualizada mediante 

práticas sociais direcionadas prioritariamente para os setores da assistência social, 

saúde, educação e ecologia, ostentando como finalidade uma otimização do seu 

retorno social, publicitário, e de imagem para os seus investidores. Corroborando 

com este ponto de vista, Faria e Sauerbronn (2008) argumentam que o ambiente 

externo da organização deve ser compreendido e analisado sob uma perspectiva 

institucional, que privilegia questões de legitimação e de sobrevivência, lidando com 

as questões da RSO sob uma abordagem estratégica. 

 

2.2.2  A Dimensão Interna 

 

A dimensão interna da RSO envolve práticas relacionadas com os aspectos 

físicos e psicológicos do ambiente de trabalho. As preocupações com a promoção 

da saúde e segurança do trabalhador, com a igualdade de oportunidades, com o 

treinamento e com a relação trabalho-família fazem parte deste escopo (AL-BDOUR, 

NASRUDDIN; LIN, 2010).  

As principais práticas de RSO interna, segundo Cruz et al. (2012), incluem 

ainda programas de remuneração e participação nos lucros, conservação dos 

direitos trabalhistas, gestão participativa, investimento no bem-estar dos funcionários 

e seus dependentes, respeito aos direitos humanos, assistência médica, 

odontológica, social, alimentar e de transporte, investimentos na capacitação do 

corpo funcional e gerenciamento do ambiente e das condições de trabalho (que 

engloba aspectos como jornada de trabalho, organização do trabalho, materiais e 

equipamentos, segurança e saúde do empregado). 

Para Furtado e Pena (2006), a responsabilidade social com os empregados 

infere no reconhecimento não somente do capital humano, mas também da 

humanidade de quem trabalha na organização e quer ser considerado, valorizado e 

motivado. Ainda segundo os autores, no instante em que a responsabilidade social é 

enfocada pelo ângulo da coerência e da ética entre o discurso e a prática, é 

constatada a relevância do público interno em comparação aos demais stakeholders. 

Sendo assim, a dimensão interna da RSO emerge como estratégia 



 

25 

 

 

mobilizadora para lidar com novas e antigas demandas, como a SSO, que apesar de 

estar em pauta a algum tempo, apresenta performance ainda muito aquém do 

desejável, principalmente ao considerar o ser humano como foco principal da 

produtividade (DENIZOT et al., 2015).  

Percebe-se que o conceito de RSO vem consolidando-se como 

interdisciplinar, multidimensional e associado a abordagem sistêmica, dando 

relevância  às relações com os stakeholders internos e externos (JONES et al., 

2005; AL-BDOUR, NASRUDDIN; LIN, 2010; FORSMAN-HUGG et al., 2013; 

KOSKELA, 2014) . Como consequência, o conceito requer a incorporação à 

estratégia da organização, com desdobramentos nos eixos econômicos, ambiental e 

social (ANSARI; TEIMOURI, 2009; ASIF et al., 2009; METCALF; BENN, 2012).  

Nesse sentido, a abstração ainda presente no conceito de RSO deve dar 

lugar à construção de indicadores associados às variáveis relacionadas às 

dimensões e relações da organização com seus diversos stakeholders, 

principalmente no caso deste estudo, os internos.  

 

2.3 A ISO 26000 

 

A Norma ISO 26000, lançada internacionalmente em 1o de Novembro de 2010 

na cidade de Genebra, Suíça, estabelece as diretrizes sobre responsabilidade social 

através de um escopo amplo que incorpora a dimensão social, ambiental e 

econômica do desenvolvimento sustentável (COSTA, 2011). Tal Norma fornece a 

seguinte definição de RSO, a qual, espera-se, ajude a uniformizar o entendimento 

desse termo em âmbito mundial:  

 

Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 
atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um 
comportamento ético e transparente que: 
- contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive na saúde e 
bem-estar da sociedade; 
- leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 
- esteja em conformidade com a legislação aplicável e de forma 
consistente com as normas internacionais de comportamento; e 
- esteja integrada em toda a organização e praticada em suas 
relações. (ABNT NBR ISO 26000:2010, p.4) 

 

Mesmo sendo uma norma voluntária não-certificável (HEMPHILL, 2011), a 

ISO 26000 é o marco da institucionalização da Responsabilidade Social, pois habilita 
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comportamentos socialmente responsáveis, servindo como diretrizes e recursos 

para as empresas que querem alcançar a sustentabilidade (NA et al., 2013). Além 

disso, segundo os autores,  tal norma fornece a compreensão compartilhada sobre 

RSO, minimiza as confusões e disputas sobre o seu significado e aborda questões 

que uma organização precisa conhecer a fim de atuar de forma socialmente 

responsável. 

 

 

2.3.1  Princípios e temas centrais 

 

A ISO 26000 fornece uma orientação para conceituar e definir RSO com base 

no que ela chama de Princípios e Temas centrais. Os Princípios (ver Quadro 2) 

incluem assuntos como “Accountability” (prestação de contas), Transparência, 

Comportamento Ético, Respeito pelos Interesses das Partes Interessadas, Respeito 

pelo Estado de Direito, Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento e 

Respeito aos Direitos Humanos (ABNT NBR ISO 26000:2010).  

 

Quadro 2- Princípios da Responsabilidade Social 

Princípios da Responsabilidade Social 

Accoutability 

Transparência 

Comportamento Ético 

Respeito pelos interesses das partes interessadas 

Respeito pelo Estado de direito 

Respeito pelas normas internacionais de comportamento 

Respeito aos direitos humanos 

Fonte: ABNT NBR ISO 26000:2010 

 

Os temas centrais da RSO compreendem Governança Organizacional, 

Direitos Humanos, Práticas de Trabalho, Meio Ambiente,  Práticas Leais de 

Operação, Envolvimento e Desenvolvimento da Comunidade, bem como Questões 

Relativas ao Consumidor (ABNT NBR ISO 26000:2010). Cada item é acompanhado 

de itens inerentes ao tema, como mostrado no Quadro 3. 
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Quadro 3- Temas Centrais da Responsabilidade Social 

Tema central: Governança organizacional   

Tema central: Direitos humanos 

Questão 1: Duediligence 

Questão 2: Situações de risco para os direitos humanos  

Questão 3: Evitar cumplicidade  

Questão 4: Resolução de queixas  

Questão 5: Discriminação e grupos vulneráveis  

Questão 6: Direitos civis e políticos  

Questão 7: Direitos econômicos, sociais e culturais  

Questão 8: Princípios e direitos fundamentais no trabalho  

Tema central: Práticas de trabalho  

Questão 1: Emprego e relações de trabalho  

Questão 2: Condições de trabalho e proteção social  

Questão 3: Diálogo social  

Questão 4: Saúde e segurança no trabalho  

Questão 5: Desenvolvimento humano e treinamento no local de trabalho  

Tema central: Meio ambiente  

Questão 1: Prevenção da poluição  

Questão 2: Uso sustentável de recursos 

Questão 3: Mitigação e adaptação às mudanças climáticas  

Questão 4: Proteção do meio ambiente e da biodiversidade e restauração de 

habitats naturais  

Tema central: Práticas leais de operação  

Questão 1: Práticas anticorrupção  

Questão 2: Envolvimento político responsável  

Questão 3: Concorrência leal  

Questão 4: Promoção da responsabilidade social na cadeia de valor  

Questão 5: Respeito ao direito de propriedade  

Tema central: Questões relativas ao consumidor  

Questão 1: Marketing leal, informações factuais e não tendenciosas e práticas 

contratuais justas  

Questão 2: Proteção à saúde e segurança do consumidor  

Questão 3: Consumo sustentável  

Questão 4: Atendimento e suporte ao consumidor e solução de reclamações e 

controvérsias  

Questão 5: Proteção e privacidade dos dados do consumidor  

Questão 6: Acesso a serviços essenciais  

Questão 7: Educação e conscientização  
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Tema central: Envolvimento e desenvolvimento da comunidade  

Questão 1: Envolvimento da comunidade  

Questão 2: Educação e cultura  

Questão 3: Geração de emprego e capacitação  

Questão 4: Desenvolvimento tecnológico e acesso às tecnologias  

Questão 5: Geração de riqueza e renda  

Questão 6: Saúde  

Questão 7: Investimento social  

Fonte: NBR ISO 26000:2010 

 

Ao relacionar os Temas Centrais da ISO 26000 com a RSO na sua dimensão 

interna, observa-se pontos importantes associados às responsabilidades da 

empresa para com o trabalhador e as condições de trabalho a ele oferecidas. O foco 

desta pesquisa está nas Práticas de Trabalho, nos aspectos que se referem à SSO. 

 

2.3.1.1  As Práticas de Trabalho 

 

O comportamento das organizações relativas ao mundo do trabalho é uma 

questão fundamental para se avaliar o compromisso dessas organizações com uma 

conduta socialmente responsável e deve ser permanentemente questionada pelos 

trabalhadores e suas entidades de representação (COSTA, 2011) 

As práticas de trabalho de uma organização incluem todas as políticas e 

práticas referentes ao trabalho realizado dentro, para ou em nome da organização, 

inclusive trabalho subcontratado (NBR ISO 26000:2010). Segundo Costa (2011), a 

responsabilidade das organizações em relação ao trabalho vão além do trabalhador 

direto e do local de trabalho, ou seja, a empresa ou organização pode ser 

considerada cúmplice se for conivente ou se beneficiar de violação dos direitos 

fundamentais do trabalho na sua cadeia de valor ou na sua esfera de influência, 

como por exemplo, fornecedores, clientes, compradores, etc. 

As práticas de trabalho incluem recrutamento e promoção de trabalhadores; 

procedimentos disciplinares e de queixas; transferência e recolocação de 

trabalhadores;  rescisão de emprego;  treinamento e capacitação; saúde, segurança 

e higiene industrial; e quaisquer políticas ou práticas que afetem as condições de 

trabalho, especialmente a jornada de trabalho e a remuneração (NBR ISO 

26000:2010). Ainda segundo a Norma, as práticas de trabalho também incluem o 
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reconhecimento de organizações e de representantes de trabalhadores e a 

participação de organizações trabalhistas e patronais em negociação coletiva, 

diálogo social e consultas tripartites para tratar de questões sociais relativas ao 

emprego. 

O ônus financeiro e social de doenças ocupacionais, lesões e óbitos 

relacionados ao trabalho é elevado (COSTA, 2011). A empresa deve proporcionar 

um ambiente de trabalho seguro e saudável e deve tomar medidas eficazes para 

prevenir acidentes e danos potenciais à saúde dos trabalhadores que surjam do, 

estejam associados com ou que ocorram no curso do trabalho, minimizando, tanto 

quanto seja razoavelmente praticável, as causas de perigos inerentes ao ambiente 

do local de trabalho e, tendo-se em mente o conhecimento prevalente da indústria e 

de quaisquer perigos específicos (SA 8000, 2008). 

 

2.4   A SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL (SSO)  

 

De acordo com a descrição da ISO 26000: 

 

Saúde e segurança no trabalho referem-se à promoção e manutenção do 
mais alto nível de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores e 
prevenção de perigos à saúde causados pelas condições de trabalho. 
Referem-se também à proteção dos trabalhadores de riscos à saúde e à 
adaptação do ambiente de trabalho às necessidades fisiológicas e 
psicológicas dos trabalhadores. (ABNT NBR ISO 26000:2010, p.40) 
 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2015), cerca 

de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial (algo em torno de 2,8 trilhões de 

dólares) são perdidos por ano em custos diretos e indiretos devido a acidentes e 

doenças relacionados ao trabalho. Além disso, segundo a mesma fonte, têm-se: 

- 2,02 milhões de pessoas morrem a cada ano devido a enfermidades 

relacionadas com o trabalho; 

- 321 mil pessoas morrem a cada ano como consequência de acidentes no 

trabalho; 

- 160 milhões de pessoas sofrem de doenças não letais relacionadas com o 

trabalho; 

- 317 milhões de acidentes laborais não mortais ocorrem a cada ano; 
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- A cada 15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou doenças 

relacionadas com o trabalho; 

- A cada 15 segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral. 

Estes dados colocam o Brasil como quarto colocado no ranking mundial de 

acidentes fatais de trabalho. 

As principais estatísticas brasileiras na área de SSO são consolidadas pelo 

Ministério da Previdência Social (MPS), a partir da comunicação de acidente do 

trabalho (CAT), exigível de todos os empregadores em relação aos trabalhadores 

sob regime das Consolidações das Leis do Trabalho (CLT) que sofreram doença ou 

acidente do trabalho (MTE, 2015).  

Durante o ano de 2013, de acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de 

Trabalho divulgado pelo MPS (BRASIL, 2013), foram registrados no Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) cerca de 717,9 mil acidentes do trabalho. 

Comparado com 2012, esse número teve aumento de 0,55%. O total de acidentes 

registrados com CAT aumentou em 2,3% de 2012 para 2013. Do total, os acidentes 

típicos representaram 77,32%; os de trajeto 19,96% e as doenças do trabalho 

2,72%. 

O documento intitulado “Estratégia Nacional para Redução dos Acidentes de 

Trabalho 2015 – 2016” (MTE, 2015) cita os números da Previdência Social acerca 

das despesas do INSS com o pagamento de benefícios por acidente de trabalho no 

Brasil, entre 2008 e 2013. Estes números (ver Tabela 1) consideram apenas as 

informações disponíveis relativas aos gastos previdenciários com auxílio-doença, 

pensão por morte, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Houve, neste 

período, um montante de despesas de mais de 50 (cinquenta) bilhões de reais. 

 

Tabela 1 – Despesas do INSS com o pagamento de benefícios por acidente de trabalho no Brasil, de 

2008 a 2013 (em milhões de reais). 

 

Pensões 

acidentárias 

Aposentadoria 

por Invalidez 

Auxílio-

doença 

Auxílio-

acidente 

Auxílio-

suplementar TOTAL 

2008 1.214 1.628 1.676 1.455 308 6.281 

2009 1.328 1.850 2.103 1.468 124 6.873 

2010 1.393 2.082 2.408 1.675 112 7.670 

2011 1.514 2.371 2.628 1.818 125 8.455 

2012* 1.839 2.656 2.942 2.162 240 9.838 

2013* 2.033 2.994 3.375 2.378 197 10.977 
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TOTAL 9.320 13.581 15.132 10.955 1.105 50.094 

Fonte: (MTE, 2015) 

(*) Estimativa: Não foram divulgados os dados de 2012 e 2013. 

 

Estes dados são alarmantes, lembrando que referem-se apenas aos dados 

registrados, abrangendo parte dos trabalhadores brasileiros. As doenças e acidentes 

ocorridos com servidores públicos que não integram o regime da CLT e também com 

os trabalhadores do chamado mercado informal não integram essas estatísticas. 

Além deles, não integram tais estatísticas os acidentes e doenças do trabalho 

sofridos pelos segurados não cobertos pelo SAT - Seguro de Acidentes do Trabalho, 

ou seja, empregados domésticos, empresários, trabalhadores autônomos e 

trabalhadores avulsos. 

 

2.4.1  Aspectos legais que regem a SSO no Brasil 

 

A abordagem de SSO faz-se, sobretudo, através de medidas legislativas e de 

aplicação (LIVRO VERDE, 2001). Com a finalidade de preservar a vida do 

trabalhador, foram estabelecidas regras relacionadas à sua segurança e saúde. 

Existe uma infinidade de documentos previstos em leis, decretos, decretos-lei, 

medidas provisórias, portarias, instruções normativas da Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), resoluções da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e agências do Governo, ordens de 

serviço do INSS e regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) (SESI, 2008).  

Citamos também as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à SSO, de 

observância obrigatória para qualquer empresa ou instituição que tenha empregados 

regidos pela CLT, incluindo empresas privadas e públicas, órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como dos órgãos dos poderes Legislativo e 

Judiciário (SESI, 2008). Atualmente existem 36 NRs, elaboradas e modificadas por 

meio de portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Nesta sessão, abordaremos de forma resumida os aspectos legais que regem 

a SSO no Brasil, com atenção especial para as NRs (Quadro 4). Vale ressaltar que 

não cabe aqui a descrição ipsis litteris de cada Norma, já que as mesmas 

encontram-se disponíveis para consulta e download na internet. 
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Quadro 4 – Normas Regulamentadoras da SSO 

Norma Título Descrição 

NR1 Disposições gerais 

Determina a obrigatoriedade do cumprimento das Normas por todas 

as empresas, desde que possuam empregados regidos de acordo 

com a CLT 

NR2 Inspeção Prévia 
Todo estabelecimento novo deverá solicitar aprovação de suas 

instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego 

NR3 
Embargo ou 

interdição 

A SRTE* poderá interditar/embargar o estabelecimento, as 

máquinas, setor de serviços se os mesmos demonstrarem grave e 

iminente risco para o trabalhador, e/ou exigir providências a serem 

adotadas para a regularização das irregularidades. 

NR4 

Serviços 

especializados em 

Engenharia de 

Segurança e em 

Medicina do 

Trabalho 

A implantação do SESMT depende da gradação do risco da 

atividade principal da empresa e do número total de empregados do 

estabelecimento. Tem por finalidade promover ações de prevenção 

e correção dos riscos encontrados para tornar o ambiente de 

trabalho um lugar seguro. 

NR5 

Comissão Interna 

de Prevenção de 

Acidentes 

Todas as empresas, dependendo do grau de risco e do número de 

empregados (mínimo de 20) são obrigadas a manter a CIPA. Seu 

objetivo é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, tornando compatível o trabalho com a preservação da 

saúde do trabalhador. 

NR6 

Equipamentos de 

Proteção Individual 

(EPI) 

As empresas são obrigadas a fornecer aos seus empregados 

equipamentos de proteção individual, destinados a proteger a saúde 

e a integridade física do trabalhador. 

NR7 

Programa de 

Controle Médico de 

Saúde Ocupacional 

Estabelece, dentre outras coisas, a obrigatoriedade de exames 

médicos obrigatórios para as empresas. 

NR8 Edificações 

Define os parâmetros para as edificações, observando-se a 

proteção contra a chuva, insolação excessiva ou falta de 

iluminação. Busca estabelecer condições de conforto nos locais de 

trabalho. 

NR9 

Programa de 

Prevenção de 

Riscos Ambientais 

O PPRA objetiva a preservação da saúde e integridade do 

trabalhador, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

controle dos riscos ambientais existentes, ou que venham a existir 

no ambiente de trabalho, tendo em vista a proteção ao meio 

ambiente e até dos recursos naturais. 

NR10 

Instalações e 

Serviços de 

Eletricidade 

Visa estabelecer condições mínimas para garantir a segurança 

daqueles que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas 

etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, 
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reforma e ampliação. 

NR11 

Transporte, 

Movimentação, 

Armazenagem e 

Manuseio de 

Materiais 

Estabelece medidas de prevenção a Operação de Elevadores, 

Guindastes, Transportadores Industriais e Máquinas 

Transportadoras. 

NR12 
Máquinas e 

Equipamentos 

Determina, dentre outras coisas, as instalações e áreas de trabalho. 

Os equipamentos, dispositivos de acionamento, partida e parada 

das máquinas e equipamentos. 

NR13 
Caldeiras e Vasos 

de Pressão 

Estabelece os procedimentos de segurança que devem ser 

observados nas atividades referentes a projeto de construção, 

acompanhamento de operação e manutenção, inspeção e 

supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão. 

NR14 Fornos 
Define os parâmetros e serem observados para a instalação de 

fornos, cuidados com gases, chamas, líquidos. 

NR15 

Atividades e 

Operações 

Insalubres 

Com base na NR 15, o termo insalubridade é usado para definir o 

trabalho em um ambiente hostil á saúde. Alguns exemplos de 

agentes insalubres são ruído contínuo ou permanente, ruído de 

Impacto, tolerância para exposição ao calor, radiações ionizantes, 

agentes químicos e poeiras minerais. 

NR16 

Atividades e 

Operações 

Perigosas 

A atividade é considerada perigosa quanto tem potencial para 

causar dano imediato ao trabalhador, exemplo: atividades ligada a 

explosivo, inflamáveis e energia elétrica. 

NR17 Ergonomia 

Esta norma estabelece os parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas do 

homem. 

NR18 

Condições e Meio 

Ambiente de 

Trabalho na 

Indústria da 

Construção 

Destina a regulamentar o elenco de providências a serem 

executadas, em função do cronograma de uma obra, levando-se em 

conta os riscos de acidentes e doenças do trabalho e as suas 

respectivas medidas de segurança. 

NR19 Explosivos 

Determina parâmetros para o depósito, manuseio e armazenagem 

de explosivos, objetivando regulamentar medidas de segurança 

para esse trabalho, que é de alto risco. 

NR20 

Segurança e Saúde 

no Trabalho com 

Inflamáveis e 

Combustíveis 

Define os parâmetros para as atividades de extração, produção, 

armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de 

inflamáveis e líquidos combustíveis. 

NR21 
Trabalho a céu 

aberto 

Define o tipo de proteção que deve ser fornecida pela empresa aos 

trabalhadores que trabalham sem abrigo contra intempéries 
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(insolação, condições sanitárias, água etc.). 

NR22 

Segurança e Saúde 

Ocupacional na 

Mineração 

Estabelece normas para a segurança dos trabalhadores indústria da 

mineração. Objetivando a busca permanente por um ambiente de 

trabalho seguro. 

NR23 
Proteção contra 

Incêndios 
NORMA REVOGADA 

NR24 

Condições 

Sanitárias e de 

Conforto nos Locais 

de Trabalho 

Todo estabelecimento deve atender as denominações desta norma. 

Ele busca adequar banheiros, vestiários, refeitórios, alojamentos e 

outras questões de conforto. 

NR25 Resíduos Industriais 

Trata da eliminação dos resíduos gasosos, sólidos, líquidos de alta 

toxidade, periculosidade, risco biológico, radioativo, relativos ao 

trabalho. 

NR26 
Sinalização de 

Segurança 

Determina as cores e serem observadas na segurança do trabalho 

como forma de prevenção evitando a distração, confusão e fadiga 

do trabalhador, bem como cuidados especiais quanto a produtos e 

locais perigosos. 

NR27 

Registro 

Profissional do 

Técnico de 

Segurança 

NORMA REVOGADA 

NR28 
Fiscalização e 

penalidades 

Estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização 

trabalhista de segurança e medicina do trabalho 

NR29 

Norma 

Regulamentadora 

de Segurança e 

Saúde no Trabalho 

Portuário 

Tem por objetivo regulamentar a proteção contra acidentes e 

doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados 

e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde 

aos trabalhadores portuários, tanto a bordo como em terra. 

NR30 

Segurança e Saúde 

no Trabalho 

Aquaviário 

Aplica-se aos trabalhadores de toda embarcação comercial utilizada 

no transporte de mercadorias ou de passageiros, na navegação 

marítima de longo curso, na cabotagem, na navegação interior, no 

serviço de reboque em alto-mar, bem como em plataformas 

marítimas e fluviais, quando em deslocamento, e embarcações de 

apoio marítimo e portuário 

NR31 

Segurança e Saúde 

no Trabalho na 

agricultura, 

pecuária, 

silvicultura, 

exploração florestal 

Estabelece os preceitos a serem observadas na organização e no 

ambiente de trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aqüicultura com a segurança e saúde e meio 

ambiente do trabalho. 
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a aqüicultura 

NR32 

Segurança e saúde 

no Trabalho em 

serviços de Saúde 

Tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção a segurança e a saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 

exercem atividades de promoção e assistência a saúde em geral. 

NR33 

Segurança e Saúde 

nos trabalhos em 

espaços confinados 

Tem por objetivo estabelecer requisitos mínimos para a 

identificação de espaços confinados e o controle dos riscos 

existentes. Entende-se por espaço confinado qualquer área não 

projetada para ocupação humana, que tenha meios limitados de 

entrada e saída, cuja ventilação seja insuficiente para remover os 

contaminantes, que possa existir enriquecimento ou insuficiência de 

oxigênio exigido para uma respiração natural 

NR34 

Condições e meio 

ambiente de 

trabalho na indústria 

da construção e 

reparação naval 

Engloba assuntos como APR (Análise Preliminar de Risco), DDS 

(Diálogo Diário de Segurança), PT (Permissão de Trabalho), EPI 

(Equipamento de Proteção Individual), EPC (Equipamento de 

Proteção Coletiva), dentre outros. 

NR35 Trabalho em altura 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de 

proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a 

organização, execução, treinamento de funcionários, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta 

ou indiretamente com esta atividade. 

NR36 

Segurança e Saúde 

no Trabalho em 

empresas de abate 

e processamento de 

carnes e derivados 

Estabelece 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. 

Fonte: (SESI, 2008 – adaptado pelo autor) 

* SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

 

Apesar de o desenvolvimento e a manutenção de um ambiente de trabalho 

saudável e seguro ser uma obrigação legal, é também uma obrigação social  manter 

as pessoas seguras e saudáveis no trabalho (BLEWEET; O’KEEFFE, 2011). 

Segundo o Instituto Ethos (2013), a organização socialmente responsável não se 

limita a respeitar os direitos dos empregados consolidados na legislação trabalhista 

e nos padrões da OIT, devendo extrapolar e investir no desenvolvimento profissional 

e pessoal dos seus trabalhadores.  
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2.5 RSO E SSO NA GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL 

 

Governança Corporativa (leia-se Governança Organizacional) é o sistema 

pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as 

práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, 

diretoria e órgãos de controle (IBGC, 2014). A preocupação da Governança consiste 

em criar um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivo quanto de 

monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos administradores esteja 

sempre alinhado com o melhor interesse da empresa. 

Os princípios básicos de Governança Organizacional são: 

 

- Transparência: mais do que a obrigação de informar é o desejo de 
disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu 
interesse e não apenas aquelas impostas por leis e regulamentos. A 
adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto 
internamente quanto nas relações da empresa com terceiros […]; 
- Equidade: caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e 
demais partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas 
discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis; 
- Prestação de contas (accountability): os agentes de governança 
devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões; 
- Responsabilidade Corporativa: Os agentes de governança devem 
zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, 
incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos 
negócios e operações (IBGC, 2009, p. 19). 

 

Podemos observar, pelo que foi acima exposto, que os interesses dos 

stakeholders devem ser respeitados e tratados de forma transparente e igualitária. 

Neste contexto, devemos considerar, também, o stakeholder interno (trabalhador), 

que deve receber “as informações de seu interesse, além das que são obrigatórias 

por lei ou regulamento” (IBGC, 2009). Dentre essas informações, cita-se o Código de 

Conduta da Organização (IBGC, 2009, sub-item 6.1), que deve abranger o 

relacionamento entre conselheiros, diretores, sócios, funcionários, fornecedores e 

demais stakeholders, cobrindo assuntos como o cumprimento de leis, meio ambiente 

e segurança no trabalho, dentre outros. 

Dessa forma, entende-se que tanto a SSO quanto a RSO merecem espaço 

neste escopo da Governança Organizacional. A primeira como uma ferramenta 

importante a ser utilizada no intuito de promover melhorias nas condições de 

trabalho, fazendo com que assuntos relacionados à saúde, segurança e bem-estar 
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(presentes no Código de Conduta) sejam tratados conforme os princípios básicos de 

Governança anteriormente citados. O segundo, garantindo que organização agirá 

“além do que é exigido por lei” (IBGC, 2009, sub-item 3.4) e respeitando o princípio 

da Responsabilidade Corporativa, onde a organização se propõe a zelar pela sua  

sustentabilidade  e incorporar considerações de ordem social e ambiental na 

definição dos seus negócios. 

 

2.6 A SSO NO ESCOPO DA RSO 

 

De acordo com a Convenção 155 da OIT (OIT, 1981): 

 

Art. 3  
(...) 
b) o termo “trabalhadores” abrange todas as pessoas empregadas, incluindo 
os funcionários públicos; 
c) o termo “local de trabalho” abrange todos os lugares onde os 
trabalhadores devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que 
estejam sob o controle, direto ou indireto, do empregador; 
[...] 
e) o termo “saúde”, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de 
afecções ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que 
afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a 
higiene do trabalho”. (OIT, Convenção 155, 1981, Parte I, art 3) 

 

Ainda segundo a mesma Convenção: 

 

Art. 16  
1. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for razoável e 
possível, garantam que os locais de trabalho, o maquinário, os 
equipamentos e as operações e processos que estiverem sob seu controle 
são seguros e não envolvem risco algum para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores. 
2. [...] 
3. Quando for necessário, os empregadores deveriam fornecer roupas e 
equipamentos de proteção adequados a fim de prevenir, na medida que for 
razoável e possível, os riscos de acidentes ou de efeitos prejudiciais para a 
saúde. (OIT, Convenção 155, 1981, Parte IV, art 16) 

 

O empregador deve ter responsabilidade global pela proteção da saúde e 

segurança dos trabalhadores (ILO-OHS, 2001). O mesmo deve, ainda, elaborar 

ordens de serviço (procedimentos, instruções, padrões) sobre SSO com os 

seguintes objetivos (SESI, 2008): 

- Adotar medidas para eliminar ou neutralizar atividades ou operações 

insalubres bem como as condições inseguras de trabalho; 
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- Estabelecer requisitos internos de segurança e saúde ocupacional de forma a 

minimizar a ocorrência de atos inseguros e melhorar o desempenho do 

trabalho; 

- Divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e 

cumprir; 

- Determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente 

do trabalho e doenças profissionais ou do trabalho; 

- Adotar requisitos de segurança e saúde ocupacional estabelecidos pelos 

documentos técnicos e legais; 

- Informar aos empregados que serão passíveis de punição, pelo 

descumprimento das ordens de serviço expedidas. 

- Informar aos trabalhadores: 

1- Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; 

2- Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela 

empresa; 

3- Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de 

diagnostico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; 

4- Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. 

- Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização 

dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 

trabalho. 

No escopo da RSO, a gestão mostra seu compromisso respondendo às 

necessidades sociais e indo além do mero cumprimento da legislação de segurança 

por meio de ações positivas para proteger e manter o bem-estar dos colaboradores 

(HADJIMANOLIS; BOUSTRAS, 2013). Espera-se das empresas a introdução 

proativa de políticas para melhorar as práticas de trabalho e para eliminar 

definitivamente as ameaças aos direitos dos trabalhadores (BRUNORO, 2013). 

O empregador, juntamente com a alta administração, devem estabelecer 

estruturas e processos que envolvam programas de prevenção e promoção da 

saúde (ILO-OHS, 2001). Quando a legislação trabalhista em determinado país não 

existir ou não for consistente em relação à proteção ao trabalho, recomenda-se que 

as organizações sigam as orientações presentes nas normas internacionais 

(COSTA, 2011). Ainda segundo o autor, se a legislação nacional for consistente e 

adequada, mas os mecanismos governamentais de fiscalização forem frágeis - como 
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é o caso do Brasil - as organizações devem se esforçar para cumprir a legislação 

evitando aproveitar-se nas vulnerabilidades políticas e sociais que permitam que a 

lei em favor dos trabalhadores não seja cumprida. 

Assegurando que os trabalhadores beneficiem-se de padrões mais elevados 

de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) do que o exigido por lei, a RSO pode 

fornecer, segundo Montero, Araque e Rey(2009), a estrutura para conectar saúde, 

segurança, bem-estar e outros aspectos relevantes como: 

- recursos humanos; 

- equilíbrio entre vida familiar e trabalho; 

- questões ambientais; 

- segurança e saúde pública; 

- lucratividade e produtividade 

O compromisso com a implementação de medidas de SSO como um fator 

interno contribui para a redução dos custos financeiros por afastamento associados  

com acidentes de trabalho (PETROVIC-LAZAREVIC, 2008).  Tais acidentes têm 

como consequência, dentre outras, perda material, afastamento dos profissionais, 

treinamento para reposição de pessoal e diminuição do ritmo de trabalho (DENIZOT 

et al., 2015). 

Conforme exposto anteriormente na seção que aborda os Aspectos Legais da 

SSO no Brasil, as Normas Regulamentadoras visam estabelecer regras para que 

sejam preservadas e proporcionadas saúde e segurança ao trabalhador. Neste 

contexto, a Ergonomia (NR17) ganha espaço e mostra-se uma importante 

ferramenta para gerenciar riscos no ambiente de trabalho e promover melhores 

condições ao trabalhador. 

 

2.6.1  A importância da Ergonomia na promoção da SSO 

 

A definição internacional de Ergonomia, aprovada pelo conselho científico da 

International Ergonomics Association (IEA) em San Diego, USA, em Agosto de 2000, 

e aceita pela Human Factors and Ergonomics Society (HFES) e também pela 

Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) descreve a Ergonomia como: 

 

[...] disciplina científica relacionada com a compreensão das interações 
entre seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que 
aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o 
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bem estar humano e o desempenho do sistema em geral. (IEA, 2014; 
HFES, 2014; ABERGO, 2014) 

 

Esta definição mostra que a Ergonomia tem objetivos tanto sociais (bem-

estar) quanto econômicos (desempenho global do sistema), e que são considerados 

os aspectos físicos e psicológicos (DUL; NEUMANN, 2009). Para os autores, a 

ergonomia busca por soluções tanto na área técnica quanto na organizacional. 

A Ergonomia se preocupa com a reestruturação do trabalho, buscando 

conciliar a atividade produtiva à vida (VIDAL, 1992).  Sendo assim, fica claro que a 

Ergonomia objetiva adaptar os sistemas aos seus usuários, e não os usuários ao 

sistema. Para Másculo e Vidal (2011), a Ergonomia não lida apenas com a 

adaptação do trabalho tradicional ao trabalhador, como é mais difundido, mas de 

todo e qualquer sistema (processo, serviço ou produto). Ao se alcançar tais 

adaptações, segundo o mesmo autor, reduz-se o estresse nas pessoas. Com isso, 

elas ficam mais confortáveis, produzem mais e de forma mais fácil e segura, 

gerando menos incidentes. 

A Ergonomia, sendo uma disciplina holística, necessita ser estudada e 

executada sob vários ângulos de percepção (BAUDEL, 2005). A fim de facilitar o 

entendimento da disciplina Ergonomia, a IEA (2014) considera três domínios de 

especialização:  

 Ergonomia Física: preocupa-se com a anatomia humana, características 

antropométricas, fisiológicas e biomecânicas e como eles se relacionam com 

a atividade física no ambiente de trabalho. Os tópicos relevantes incluem a 

postura na atividade laboral, o manuseio de materiais, movimentos repetitivos, 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), layout do local 

de trabalho, segurança e saúde; 

 Ergonomia Cognitiva: preocupa-se com os processos mentais, tais como 

percepção, memória, raciocínio e resposta motora, como eles afetam as 

relações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Os tópicos 

relevantes incluem carga mental de trabalho, tomada de decisão, 

desempenho especializado, interação humano-computador, a confiabilidade 

humana e estresse no trabalho; 

 Ergonomia Organizacional: preocupa-se com a otimização dos sistemas 

sócio-técnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e 
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processos. Os tópicos relevantes incluem comunicações, gerenciamento de 

recursos, design do trabalho, design de horários do trabalho, trabalho em 

equipe, projeto participativo, ergonomia comunitária, trabalho cooperativo, 

novos paradigmas do trabalho, cultura organizacional, organizações virtuais, 

teletrabalho e gestão da qualidade. 

 

Além destes três domínios da Ergonomia, surge a ideia de Ergonomia Social, 

abordado por Baudel (2005). O homem passa a ser enxergado como um todo, 

incluindo o contexto familiar e pessoal nas suas características sociais. A autora 

ainda afirma que: 

 

[...] a empresa e a sociedade se preocupam com a qualidade de vida do 
trabalhador […]. Neste contexto, encontra-se um grande leque para a 
chamada Ergonomia Social: uma visão abrangente da interface 
homem/trabalho, fazendo esse trabalho ser visto como algo mais amplo, 
não isolado das relações sociais. Assim, questões como conforto, 
segurança, saúde e eficiência devem ser expandidas para o meio social, 
trazendo benefícios para a vida cotidiana do ser humano […]. (BAUDEL, 
2005, p.31) 

 

As transformações que se operam nas organizações públicas e privadas e, 

sobretudo, os indicadores econômicos e sociais críticos que têm sido produzidos 

aumentam o desafio de compatibilizar o bem-estar de quem trabalha e a satisfação 

de usuários/clientes (FERREIRA, 2008). Dado que as organizações estão cada vez 

mais implementando programas de educação corporativa para garantir a sua própria 

sobrevivência no futuro, o conceito de sustentabilidade incorpora a questão da 

ergonomia nas organizações (SILVEIRA; BRANDÃO, 2012) 

As missões de Ergonomia nas organizações têm sido comandadas, segundo 

Másculo e Vidal (2011), por critérios de saúde e de melhoria das condições de 

trabalho, temas que têm forte prevalência na vida das empresas, causando 

afastamentos e mesmo aposentadorias especiais. 

Quando os problemas ligados à produção (erros na execução de tarefas, 

retrabalho, perda de material e queda na produtividade, por exemplo) tornam-se uma 

banalidade nas organizações, eles vêm acompanhados da manifestação de uma 

série de indicadores críticos relacionados às consequências produzidas nos 

trabalhadores, como absenteísmo, acidentes, doenças do trabalho (com 

consequentes licenças-saúde) e rotatividade de trabalhadores (FERREIRA, 2008). 



 

42 

 

 

Sendo assim, tendo em vista sua invisibilidade, o acesso à atividade requisita 

novo olhar, nova escuta e, portanto, nova modalidade de interação com os 

operadores (VILELA et al., 2012). O conhecimento da relação trabalho-saúde é 

obtido, segundo o autor, na interação do pesquisador com o operador, tendo como 

pressuposto a diferenciação entre o trabalho prescrito – aquilo que é pedido – e o 

trabalho real – o que é feito pelo operador para dar conta do que é pedido. 

Trabalhando em conjunto para melhorar as condições de trabalho através da 

participação, comunicação e um grupo de resolução de problemas, uma intervenção 

ergonomicamente participativa pode impactar positivamente sobre a saúde dos 

trabalhadores (RIVILIS et al, 2008). 

 

2.7  QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) E SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O trabalho tem um papel fundamental na inserção dos indivíduos no mundo, 

contribuindo para a formação de sua identidade e permitindo-os participar da vida 

social, elementos essenciais para a saúde (ALVES, 2010). Para Haefeli (2011), o 

trabalho há muito tempo deixou de ser reconhecido somente como meio de 

subsistência e passou a ser considerado também como fundamental para 

atendimento de necessidades humanas básicas, fonte de prazer e de 

estabelecimento e construção de relações sociais.  

Considerando que a grande parte da população passa a maior parte do seu 

tempo no local de trabalho, este exerce grande influência na vida das pessoas 

(PAPINI et al., 2010).  O trabalho é passível de causar no indivíduo vivencias tanto 

de prazer quanto de sofrimento (HAEFELI, 2011). Para a autora, as vivencias de 

sofrimento podem se expressar através de sinais e sintomas físicos, mentais e nas 

relações sócio-profissionais e se manifestam por ansiedade, insatisfação, 

indignação, inutilidade, desvalorização e desgaste no trabalho. 

Pesquisadores têm relatado nos últimos 50 anos os efeitos e consequências 

do mal-estar no trabalho que apareceram associados ao aumento das doenças 

profissionais (TODESCHINI; FERREIRA, 2013). O autor cita que, no Brasil, os 

registros da Previdência Social acerca de doenças do trabalho constataram 

epidemiologicamente tais consequências em diversos setores econômicos com 

cruzamentos das incapacidades, destacando-se traumatismos em geral, os DORT, e 

os transtornos mentais e comportamentais, entre outras doenças. Em seu trabalho, 
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Martimo et al. (2010) citam os distúrbios músculo-esqueléticos dos membros 

superiores como causa de comprometimento funcional que podem ocasionar o 

aumento das taxas de absenteísmo, perda de produtividade no trabalho e até a 

invalidez permanente. Corroborando, Delp e Wang (2013) associam os DORT com a 

organização do trabalho, o estresse mental e outros fatores psicossociais, físicos e 

individuais que causam a  redução na produtividade, o absenteísmo e elevadas 

indenizações trabalhistas. 

Considerando a evidência destes argumentos e a competitividade do atual 

contexto organizacional, as empresas estão se atualizando e investindo em seus 

processos de trabalho para manterem-se competitivas (ANDRADE; VEIGA, 2012). 

Para os autores, considerando-se os trabalhadores fundamentais neste processo, a 

preocupação com o ser humano no seu ambiente de trabalho tem sido uma 

constante em várias pesquisas e nas organizações, por meio de ações que 

privilegiem a saúde do trabalhador. 

As relações pessoais e profissionais e o seu ambiente de trabalho são fatores 

relevantes e que contribuem de maneira considerável para a conquista da saúde 

(HAEFELI, 2011). Neste sentido, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem sido 

referenciada como um termômetro da condição humana no ambiente de trabalho e 

do nível de satisfação das pessoas que o desenvolvem (ALVES, 2010).   

O interesse de empresários e gestores na QVT tem mais de meio século, mas 

somente a partir da década de 70 a QVT passou a ser um objeto de preocupação e 

investimento, sobretudo, nas grandes corporações (FERREIRA et al., 2009). O autor 

cita Walton (1973) e Hackman e Oldham (1975) como autores de referência em 

QVT, sendo considerados os precursores de uma abordagem científica sobre o 

tema. Para Walton (1973), a QVT depende estreitamente do equilíbrio entre trabalho 

e outras esferas da vida, do papel social da organização e da conciliação com a 

produtividade. Para Hackman e Oldham (1975), a QVT está fortemente associada 

aos aspectos de motivação interna, satisfação e enriquecimento do cargo. 
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Quadro 5 – Principais autores sobre QVT e seus modelos de pesquisa 

MODELOS DE PESQUISA FATORES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) 

  - Compensação justa e adequada; 

  - Condições de trabalho seguras e saudáveis 

  
- Oportunidades imediatas para desenvolver e usar as 

capacidades humanas; 

Walton (1973) - Integração social; 

  - Constitucionalismo na organização; 

  - Trabalho e espaço total na vida; 

  - Relevância social da vida de trabalho 

  - Variedade de habilidades; 

  - Identidade da tarefa; 

Hackman e Oldham (1975) - Significado da tarefa; 

  - Autonomia; 

  - Feedback 

Fonte: (ALVES, 2010 [adaptado]) 

 

Nas diversas definições de QVT, verifica-se um movimento de reação ao rigor 

dos métodos tayloristas e, em consequência, um instrumento que objetiva maior 

humanização do trabalho, participação nas decisões e melhorias do ambiente de 

trabalho (ANDRADE; VEIGA, 2012). De acordo com Silva e Ferreira (2013), a QVT 

tem sido relacionada, por um lado, a uma gama de práticas organizacionais, e por 

outro, aos efeitos de determinadas condições do ambiente da organização sobre a 

saúde e bem-estar do indivíduo. Andrade e Veiga (2012) relacionam a QVT à 

preocupações com o estresse e à forma de evita-lo, à busca da satisfação no 

trabalho, à importância da saúde mental e à necessidade de garanti-la no ambiente 

de trabalho, como forma para a humanização do mesmo. 

Nos locais de trabalho, o objetivo é maximizar o bem-estar das pessoas, 

incluindo os trabalhadores em uma RSO centrada no homem, indo além das 

relações que objetivam lucro e produtividade (BOLIS, BRUNORO; SZNELWAR, 

2014). De acordo com Ogrin e Kralj (2009), o trabalho em ambientes agradáveis e 

estimulantes, a promoção de atividades de relaxamento, a transparência na 

comunicação e a cooperação com os demais colegas de trabalho podem levar a 

uma maior motivação dos trabalhadores e consequentemente aumentar o 

desempenho da organização.  

 



 

45 

 

 

2.7.1 A importância da atividade física na promoção da QVT 

 

Atualmente, regido pela Constituição Federal, a carga horaria semanal de 

trabalho são de 44 horas, constatando-se que o indivíduo passa grande parte do seu 

dia no local de trabalho (GRANDE et al., 2013). Neste sentido, segundo o autor, os 

programas de promoção à saúde do trabalhador vêm ganhando importância por seu 

potencial desenvolvimento de estratégias que beneficiem a QVT. 

Ponderando o impacto que o trabalho exerce sobre a vida dos trabalhadores, 

é necessário investigar se as características da atividade ocupacional estão 

associados aos hábitos de vida dos trabalhadores (PAPINI et al., 2010). Para o 

autor, considerando que grande parte da população passa a maior parte do tempo 

no local de trabalho, este passa a ser o ponto de partida para a promoção da saúde 

dentro e fora da organização. 

Quando nos referimos à saúde do trabalhador, baixos índices de aptidão 

física podem predispor a distúrbios ocupacionais, caracterizados dentre outros 

sintomas por sensação de cansaço, tensão muscular e dor postural (LEÃO et al., 

2011). Neste cenário, segundo o autor, a prática regular de atividade física por parte 

dos trabalhadores precisa tornar-se uma constante. Diversos estudos têm analisado 

a efetividade das intervenções de programas de prevenção à saúde do trabalhador, 

citando intervenções educativas (sobre consumo alimentar, controle do tabagismo e 

alcoolismo, por exemplo) e o estímulo à prática da atividade física no lazer e, se 

possível, também no trabalho (GRANDE et al. ,2013). 

Um estudo realizado por Farah et al. (2013) mostra que trabalhadores 

fisicamente inativos no lazer apresentam maior percepção negativa ao estresse. Um 

outro estudo, realizado por Papiniet al. (2010), sugerem que os trabalhadores 

engajados com a prática de atividade física no tempo de lazer sentem-se mais bem 

dispostos ao fim da jornada de trabalho. Leão et al. (2011) associam os programas 

de atividade física na empresa com a redução do absenteísmo e do turnover, 

sugerindo tais programas como alternativa interessante na melhoria da QVT. 
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3  MÉTODO DE PESQUISA  

 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO MÉTODO DE 

PESQUISA 

 

A escolha do método de pesquisa representa um passo de suma importância 

e merece grande atenção, pois trata-se da definição do caminho a ser seguido para 

alcançar os resultados da pesquisa. No entanto, deve-se primeiramente diferenciar 

método e metodologia. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 13): 

 

A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se 
chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não deve ser confundida 
com o conteúdo (teoria) nem com os procedimentos (métodos e técnicas). 
Dessa forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos (...), 
indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o 
objeto de estudo. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.13) 

 

Para Marconi e Lakatos (2003), a escolha da metodologia está relacionada 

com o problema estudado, em função da natureza do fenômeno, objetivo da 

pesquisa e de outras questões envolvidas na investigação. Desse modo, objetivando 

responder às necessidades do objeto de estudo, que transita na gestão da RSO com 

foco no stakeholder interno (trabalhadores) e nos fatores inerentes à SSO, optou-se 

por uma abordagem qualitativa e quantitativa. 

A abordagem qualitativa envolveu a busca de conteúdos bibliográficos que 

evidenciassem a importância do problema, o estágio de desenvolvimento do tema e 

novas fontes de informação. A definição das áreas temáticas de estudo seguiu um 

roteiro encadeado a partir da situação problema desta pesquisa.  

Após a definição das áreas temáticas, iniciou-se o trabalho de pesquisa 

bibliográfica com a utilização  de palavras-chave específicas e inerentes a cada 

área. Utilizou-se como fontes de busca os periódicos do portal CAPES (nas bases 

Scopus e Web of Science), Scielo, Dissertações e Teses de universidades nacionais 

e internacionais, livros, normas regulamentadoras e documentos, além de sites da 

internet.  

Como resultado, foram encontrados e utilizados como base teórica para 

fundamentar esta pesquisa: 

- 60 artigos científicos; 
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- 19 livros; 

- 5 Dissertações de Mestrado e 1 Tese de Doutorado; 

- 10 Normas e Documentos inerentes às áreas de SSO e RSO; 

 

Além do material acima citado, foram realizadas buscas à sites na internet 

que abrangiam a temática estudada. O Quadro 6 ilustra o esquema representativo 

deste roteiro e o Quadro 7 lista o referencial de abordagem teórica utilizado como 

base para pesquisa de cada tema.  

 

Quadro 6– Definição das áreas temáticas de estudo 

Problema Hipótese Questões Objetivo  Áreas Temáticas 

 

SP 

 

HP 

 

Q1 

  Q2 

 

OP 
RSO E SSO na Governança 

Organizacional 

    
RSO 

    
A RSO e suas dimensões 

    
A ISO 26000 

    
SSO 

     

SSO no escopo da RSO 

 

    
QVT e Saúde do Trabalhador 

Fonte: o autor / SP- Situação-Problema / HP- Hipótese de Pesquisa / Q- Questões / OP- 

Objetivo da pesquisa 
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Quadro 7– Referencial de abordagem teórica 

Áreas Temáticas Referencial de abordagem teórica 

RSO E SSO na 
Governança 

Organizacional 

IBGC (2014); 

IBGC (2009) 

RSO 

QUELHAS et al (2012); KOSKELA (2014); KAREH, 

MIRMEHDI e ERAM(2013); CHEIBUB e LOCKE (2002); 

Instituto ETHOS (2005); REIS (2007); CARROL (1979); 

FRIEDMAN (1982); BARBIERI E CAJAZEIRA (2012); 

OEBERSEDER, SCHLEGELMILCH e MURPHY (2013); 

MARTINS (2009); ANDRADE, GOSLING e XAVIER 

(2010) 

A RSO e suas 

dimensões 

LIVRO VERDE (2001); CRUZ et al (2012); FUKUNAGA 

(2009); AL-BDOUR; NASRUDDIN e LIN(2010); 

FORSMAN-HUGG et al (2013); RODRIGUES e DUARTE 

(2012); CRUZ et al (2012); DUARTE (2013); FARIA e 

SAUERBRONN (2008); FURTADO e PENA (2006); 

DENIZOT et al (2015); JONES et al (2005); ANSARI e 

TEIMOURI (2009); ASIF et al (2009); METCALF e BENN 

(2012) 

A ISO 26000 
COSTA (2011); HEMPHILL (2011); NA et al (2013); 

ABNT NBR ISO 26000 (2010); SA 8000 (2008) 

SSO 

Instituto ETHOS (2013); BLEWEET e O’KEEFFE (2011); 

SESI (2008); OIT (2015); COSTA (2011); MTE (2015); 

LIVRO VERDE (2001) 

SSO no escopo 

da RSO 

SESI (2008); HADJIMANOLIS e BOUSTRAS (2013); 

BRUNORO (2013); MONTERO, ARAQUE e REY(2009); 

PETROVIC-LAZAREVIC (2008); ABERGO (2014); IEA 

(2014); HFES (2014); DUL e NEUMANN (2009); VIDAL 

(1992); BAUDEL (2005); FERREIRA (2008); SILVEIRA e 

BRANDÃO (2012) MÁSCULO e VIDAL (2011); OIT 

(1981); ILO-OHS (2001); COSTA (2011); DENIZOT et al 

(2015); VILELA et al (2012); RIVILIS et al (2008) 
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QVT e Saúde 

do Trabalhador 

HAEFELI (2011); ALVES (2010); BOLIS, BRUNORO e 

SZNELWAR(2014); ANDRADE e VEIGA (2012); DELP e 

WANG (2013); GRANDE et al (2013); PAPINI et al 

(2010); LEÃO et al (2011); TODESCHINI e FERREIRA 

(2013); MARTIMO et al (2010); FERREIRA et al (2009); 

WALTON (1973); HACKMAN e OLDHAM (1975); SILVA 

e FERREIRA (2013); OGRIN e KRALJ (2009); FARAH et 

al (2013) 

Fonte: o autor  

 

A abordagem quantitativa do trabalho foi contemplada pela análise estatística 

dos dados levantados através da aplicação de questionário, submetido a um grupo 

de profissionais de organizações públicas e privadas dos segmentos industriais de 

manufatura e serviço. Nessa abordagem, procurou-se evitar a tendência em 

restringir-se a análise estritamente aos dados estatísticos, buscando-se avançar 

numa análise mais ampla, ou seja, enxergar além dos números. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada pois está voltada para a aquisição de 

conhecimentos com vistas à aplicação em uma situação específica (GIL, 2010). 

Ainda segundo o autor, será exploratória quanto aos seus objetivos pois têm como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses.  

As atividades conduzidas, tanto na revisão de literatura quanto na elaboração 

do questionário, não seguiram uma lógica de etapas claramente definidas. Ao 

contrário, o processo foi constituído por macro atividades com interconexões entre si 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Macro Atividades do Método de Pesquisa 

 

Fonte: o autor. 

 

3.2  MÉTODO DE ABORDAGEM 

 

A presente pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo de abordagem 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). Esse modelo gera, segundo Gerhardt e Silveira 

(2009), as hipóteses, conceitos e indicadores para os quais serão necessários 

buscar correspondentes no real. A inferência dedutiva vai do geral ao particular, das 

espécies aos indivíduos, das leis aos fatos (RICHARDSON, 1999).  

 

Figura 3 – Ilustração do Método Hipotético-dedutivo 

 

                              Fonte: Gerhardt e Silveira, 2009. 
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Figura 4 – Aplicação do Método Hipotético-dedutivo 

 

                           Fonte: O autor. 

 

Observando as figuras 3 e 4, nota-se que ambas esboçam modelos que 

partem do geral ao particular. Nesta pesquisa, primeiramente é feita uma abordagem 

geral sobre a RSO para contextualização do tema (Modelo) suscitando, 

então,ahipótese de pesquisa. A partir daí, para melhor entendimento dos temas 

abordados, serão descritos alguns conceitos importantes (RSO e SSO) e define-se a 

RSO interna como dimensão a ser focada, com atenção especial ao stakeholder 

interno (trabalhador).  Sendo assim, de posse desse arcabouço teórico surgem as 

ferramentas necessárias para fundamentar a relação entre RSO e SSO, 

possibilitando a criação de um instrumento de pesquise que viabilize a investigação 

e teste das hipóteses de pesquisa. 
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3.3  PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

3.3.1  Pesquisa com survey 

 

É a pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse a 

respeito dos dados que se deseja obter (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). A 

pesquisa com surveypode ser referida como sendo a obtenção de dados ou 

informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representantes de uma população-alvo, utilizando um 

questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002). 

 

3.3.2  Questionário 

 

O questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas que devem ser respondidas sem a presença do 

entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 2003). Junto com o questionário deve-se 

enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a 

necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no 

sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. 

 

3.3.2.1  Vantagens e Desvantagens 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), o questionário apresenta uma série de 

vantagens e desvantagens, assim como toda técnica de coleta de dados.  

Dentre as vantagens destacam-se, dentre outras, a economia de tempo e 

dinheiro, uma maior abrangência geográfica, maior número de respondentes, maior 

liberdade nas respostas em razão do anonimato e etc.  

Como desvantagens, destacam-se, dentre outras, a pequena porcentagem de 

questionários que voltam, a impossibilidade de ajudar o respondente em questões 

mal compreendidas, um grande número de perguntas sem respostas e etc. 
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3.4  UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Nesta pesquisa, a amostra assumiu o formato de não-probabilística, 

selecionada ao menos em parte segundo o julgamento do pesquisador (MATTAR, 

1996). Foram selecionados profissionais atuantes no mercado de trabalho, 

brasileiros, funcionários de organizações situadas na região Sudeste do Brasil, do 

setor público e privado, nos segmentos industriais de manufatura (como por exemplo 

petróleo e gás, siderurgia, construção e mineração) e serviço (como por exemplo 

educação, saúde, bancário e comércio).  

O Quadro 8 resume os formatos de amostragens e suas principais 

características. Em destaque, o tipo de amostragem utilizada neste estudo. 

 

Quadro 8 – Formatos de amostragens probabilísticas e não-probabilísticas 

AMOSTRA PROBABILÍSTICA   

 Amostra aleatória simples Cada membro da população tem uma chance 

conhecida e igual de ser escolhido. 

 Amostra estratificada  A população é dividida em grupos 

mutualmente excludentes (como grupos de 

idade) e amostras randômicas são sorteadas 

para cada grupo. 

 Amostra por conglomerado A população é dividida em grupos 

mutualmente excludentes (como quarteirões) 

e o pesquisador sorteia uma amostra de 

grupos para ser entrevistada. 

AMOSTRA NÃO PROBABILÍSTICA   

 Amostra por conveniência O pesquisador seleciona membros da 

população mais acessíveis. 
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 Amostra por julgamento O pesquisador usa o seu julgamento para 

selecionar os membros da população que são 

boas fontes de informação precisa. 

 Amostra por quota O pesquisador entrevista um número 

predefinido de pessoas em cada uma das 

várias categorias. 

Fonte: Schiffman e Kanuk, 2000. 

 

3.5  ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para a elaboração do instrumento de pesquisa, foram observadas as 

seguintes etapas e atividades: 

 

Etapa 1 – Elaboração da parte introdutória do questionário e de sua 

estrutura  

 

Inicialmente, foi elaborada a parte introdutória do instrumento, como objetivos, 

justificativas, público-alvo, conceitos, etc. Além da mensagem inicial para os 

respondentes, foi solicitado que apresentassem informações resumidas do seu 

Curriculum Vitae, tais como formação acadêmica (graduação, pós-graduação, 

mestrado, doutorado, etc.) e cargo e/ou função que exercem na empresa. Foram 

solicitadas também informações preliminares sobre a empresa, tais como: 

 

- declaração da Responsabilidade Social nos níveis estratégicos (missão e visão); 

- ramo industrial que sua empresa se insere (manufatura ou serviço); 

- setor em que a empresa se insere (público ou privado); 

 

A parte introdutória do questionário traz, ainda, a Escala Likert (LIKERT, 

1932), um tipo de escala psicométrica usada para as respostas, tendo como foco 

definir o nível de relevância dos itens investigados. A escala citada foi desenvolvida 

como forma de medir o julgamento dos respondentes em relação às ações 

identificadas, cabendo a eles pontuá-las em função de sua prática (ou não) na 

empresa.   
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A escala apresentada está representada no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Escala de Likert utilizada para resposta ao questionário 

Concordo 

totalmente 

A ação é frequentemente percebida pelo respondente na empresa 

em que trabalha 

Concordo A ação é percebida pelo respondente na empresa em que trabalha 

Indiferente O respondente não sabe ou não tem uma opinião definida 

Discordo A ação não é percebida pelo respondente na empresa em que 

trabalha 

Discordo 

totalmente 

A ação nunca é percebida pelo respondente na empresa em que 

trabalha 

Fonte: o autor. 

 

Etapa 2 – Identificação dos requisitos a serem observados pelos respondentes 

 

Nesta etapa, foram apurados os requisitos a serem investigados através do 

instrumento de pesquisa. Foram utilizados como base de dados: 

 ISO 26000: norma voluntária não-certificável, é o marco da Responsabilidade 

Social e serve como diretriz e recurso para as empresas que querem alcançar 

a sustentabilidade (ver item 2.4);  

 SA 8000: Trata-se de uma norma de auditoria que estabelece requisitos 

voluntários a serem cumpridos pelos empregados nos locais de trabalho (SA 

8000, 2008). Seu propósito é fornecer um padrão, baseado nas normas 

internacionais de direitos humanos e na legislação trabalhista norte-

americana. Seus requisitos estão em conformidade com a responsabilidade 

social e têm aplicação universal, independente do tamanho da empresa, 

localização geográfica ou área de atuação;  

 Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis: ferramenta de gestão que visa 

apoiar as organizações na incorporação da sustentabilidade e da RSO em 

suas estratégias de negócio, de modo que esta venha a ser sustentável e 

responsável (ETHOS, 2005). Procura integrar os princípios e comportamentos 

da RSO com os objetivos para a sustentabilidade,baseando-se num 

conceito de negócios sustentáveise responsáveis ainda em 

desenvolvimento.Os Indicadores Ethos  têm como foco avaliar o quanto a 
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sustentabilidadee a responsabilidade social têm sido incorporadas 

nosnegócios, auxiliando a definição de estratégias, políticas eprocessos. 

 

 Nestes documentos foram selecionados itens referentes à práticas 

trabalhistas, com ênfase da SSO e QVT. O material, assim elaborado e com as 

referências que o embasaram, está registrado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Instrumento de pesquisa com as respectivas referências 

Referência Item Descrição 

  1 

Dispõe de instalações apropriadas que permitam a realização do 

trabalho de forma eficaz e sem interferências 

  2 

Promove e mantém o mais alto nível de bem-estar físico, mental 

e social dos trabalhadores 

  3 Promove períodos regulares de descanso 

  4 

desenvolve, implementa e mantém uma política de saúde e 

segurança no trabalho baseada no princípio de que normas de 

saúde e segurança e desempenho organizacional sólidos se 

apóiam e reforçam mutuamente 

  5 

compreende e aplica princípios de gestão de saúde e segurança, 

entre os quais a hierarquia de controles: eliminação, substituição, 

controles de engenharia, controles administrativos, 

procedimentos de trabalho e equipamentos de proteção individual 

  6 

analisa e controla os riscos à saúde e à segurança envolvidos em 

suas atividades 

  7 

comunica a exigência de que convém que os trabalhadores sigam 

todas as práticas de segurança o tempo todo e garanta que os 

trabalhadores sigam os procedimentos adequados 

ISO 26000 8 

fornece os equipamentos de segurança necessários, inclusive 

equipamentos de proteção individual, para a prevenção de 

lesões, doenças e acidentes ocupacionais e também para lidar 

com emergências 

  9 

registra e investiga todos os incidentes e problemas de saúde e 

segurança, visando minimizá-los ou eliminá-los 

  10 

contempla que as formas específicas como os riscos de saúde e 

segurança no trabalho (SST) afetam diferentemente mulheres e 

homens, ou trabalhadores em circunstâncias especiais como 

pessoas com deficiência e trabalhadores inexperientes ou mais 

jovens 
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  11 

oferece igual proteção à saúde e à segurança para trabalhadores 

em regime de tempo parcial e temporários, assim como para 

trabalhadores terceirizados 

  12 

esforça-se para eliminar perigos psicossociais no local de 

trabalho que contribuam ou levem a estresse e doenças 

  13 

respeita o princípio que não convém que medidas de saúde e 

segurança no local de trabalho envolvam gastos por parte dos 

trabalhadores 

  14 

baseia seus sistemas de saúde e segurança na participação dos 

trabalhadores envolvidos 

  15 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a obter 

informações tempestivas, completas e precisas referentes a 

riscos à saúde e à segurança e às melhores práticas usadas para 

enfrentar esses riscos 

  16 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a livremente 

perguntar e ser consultados sobre todos os aspectos de sua 

saúde e segurança relacionados ao seu trabalho 

  17 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a recusar 

trabalho que seja razoavelmente considerado trabalho que 

ofereça perigo iminente ou grave à sua vida ou saúde ou à vida e 

saúde dos outros 

  18 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a relatar 

assuntos de saúde e segurança para autoridades competentes 

  19 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a participar de 

decisões e atividades de saúde e segurança, inclusive da 

investigação de incidentes e acidentes 

  20 

Nomeia um representante da alta administração como 

responsável por assegurar um ambiente seguro e saudável do 

local de trabalho  

SA 8000 21 

estabelece um Comitê de Saúde e Segurança, composta por um 

grupo bem equilibrado de representantes da administração e dos 

trabalhadores 

  22 

oferece banheiros limpos, água potável, espaços adequados para 

intervalos para refeição e armazenamento de alimentos 

  23 

oferece dormitórios decentes (limpos, seguros e que atendem às 

necessidades básicas) 

  24 

 mantém todos os documentos legais relativos a Saúde e 

Segurança do Trabalho (SST) atualizados e completos (como 

Relatórios de Saúde Ocupacional, Análise de Riscos Ambientais, 

Relatórios de Incidentes e Acidentes, entre outros). 
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  25 

 atende às exigências das Normas Regulatórias ou tem um plano 

de ação para garantir o seu cumprimento, especialmente no que 

se refere a emergências e riscos de incêndio 

  26 

 possui um compromisso ou uma política de saúde e segurança 

que integra o tema como prática corporativa e monitora os 

indicadores e taxas referentes ao tema. 

  27 

 realiza regularmente treinamentos em saúde e segurança com 

empregados 

  28 

 realiza campanhas regulares de sensibilização para o tema e/ou 

campanhas que visam o bem-estar dos empregados 

  29 

considera os indicadores do sistema de gestão de saúde e 

segurança do trabalhador como parte dos indicadores-chave de 

desempenho 

Indicadores 30 

 tem um sistema de gestão de SST certificado por terceira parte 

(Ex:. OHSAS18001, SA8000 ou BS8800). 

Ethos 31 

 realiza análises de risco referentes a saúde e segurança para 

todos os novos processos e projetos 

  32 

 desenvolve programas que têm como objetivo a redução de 

riscos e melhorias no ambiente de trabalho que beneficiam os 

empregados e prestadores de serviços 

  33 

 possui um programa de acompanhamento da sua cadeia de 

valor e desenvolve iniciativas para apoiá-la na melhoria das 

condições de saúde e segurança 

  34  promove exercícios físicos em horário de trabalho 

  35 

 é reconhecida por suas boas práticas em qualidade de vida e por 

uma jornada de trabalho equilibrada 

Fonte: o autor. 

 

Etapa 3 – Validação do questionário e teste da sua versão piloto 

 

Nesta fase, o questionário, ainda em sua versão inicial confeccionada em 

Microsoft Word®, foi submetido a seis especialistas: três da área acadêmica e três 

consultores. Adotou-se como critério para a escolha destes especialistas a 

experiência e proximidade com as áreas de pesquisa. O grupo de acadêmicos foi 

constituído por professores universitários, pesquisadores da área de 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Já o grupo de consultores foi 

constituído por profissionais atuantes no ramo de SSO. Os profissionais de ambos 
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os grupos possuíam, no mínimo, 10 anos de experiência em seus respectivos 

segmentos de atuação. 

De forma geral, o questionário foi considerado adequado para os fins 

propostos, com algumas ressalvas e sugestões. Alguns especialistas destacaram o 

grande número de questões do instrumento. Optou-se por proceder a ajustes, porém 

não foi possível reduzir significativamente o número de questões, pois o estudo dos 

documentos utilizados como referência para a construção do instrumento gerou 

extenso rol de questões, que recebeu tratamento visando aglutinar aqueles que 

tinham significado semelhante. Estes conteúdos teriam que ser testados através do 

questionário, e uma possível extração de itens poderia gerar lacunas na pesquisa. 

Além da consideração acima citada, foram adotadas as seguintes sugestões 

levantadas no teste piloto: 

- Redução do número de questões opcionais e junção de questões; 

- Simplificação da estrutura do instrumento; 

- Exclusão de informações repetidas; 

- Melhorias na identificação da escala. 

 

Em seguida, foi feita a aplicação do piloto para três respondentes que 

atendiam aos critérios de seleção da amostra, sendo que o mesmo foi considerado 

satisfatório. 

 

Etapa 4- Preparação do questionário e inserção na plataforma online 

 

Após a validação, foram feitos os ajustes e, em seguida, o questionário foi 

preparado para a inserção em plataforma online, através de software de pesquisa. A 

escolha dessa forma de aplicação decorre da sua praticidade para os respondentes. 

Objetiva também possibilitar o envio para maior número de destinatários, facilitando 

a obtenção de maior número de respostas. Foram testados três softwares, optando-

se pelo SurveyMonkey®, que se mostrou mais adequado para a finalidade da 

pesquisa e o tipo de instrumento utilizado.  
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Etapa 5- Envio do questionário e gerenciamento das respostas 

 

Respeitando o cronograma de pesquisa, ficou estipulado um prazo de 30 dias  

para envio dos questionários. Dentro deste prazo, compreendido entre  21/04 e 

21/05/2015, o questionário foi enviado via internet a 132 respondentes, para que os 

mesmos pontuassem os itens em função das práticas (ou não) das ações descritas 

em suas respectivas empresas, com base em escala apresentada e utilizando-se 

perguntas fechadas. A partir da data de envio, foi estipulado um prazo de sete dias 

para a resposta, com possível prorrogação por mais sete caso o questionário não 

fosse respondido. 

Do total de questionários enviados, 86 foram respondidos de forma completa, 

14 foram respondidos de forma incompleta e 32 não retornaram. Estes dados 

corroboram com as desvantagens da aplicação de um survey, descritas por Marconi 

e Lakatos (2003) e citadas na sessão 3.3.2.1 deste trabalho. Entre os possíveis 

motivos para as dificuldades em obter retorno, estão: 

- A relativa complexidade do questionário (bem como sua extensão); 

- O fato de parte dos respondentes julgarem não se encaixar no perfil da pesquisa; 

- O extravio dos e-mails enviados, supostamente desviados automaticamente para 

o lixo eletrônico na forma de Spams. 

 

3.6  PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Existem muitas medidas que quantificam a associação entre variáveis 

qualitativas. Neste trabalho, para avaliar tais variáveis (percepção do profissional e o 

setor/segmento industrial), utilizou-se o teste de Qui-Quadrado de Pearson, por ser o 

teste mais apropriado para verificar a dependência entre duas variáveis qualitativas 

(MORETTIN; BUSSAB, 2004). 

Para os cenários nos quais não foram satisfeitas as pressuposições para 

aplicação do teste de Qui-Quadrado, isto é, foram encontradas muitas caselas com 

frequências esperadas inferiores a 5 (cinco), optou-se por utilizar o teste exato de 

Fisher (FISHER, 1938), que atende ao mesmo objetivo e mostra-se como alternativa 

para pesquisas que trabalham com amostras pequenas, que é o caso deste estudo 

empírico.  
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Para avaliar o grau de associação (dependência) entre a percepção do 

profissional sobre os itens testados e o setor em que a organização se insere, 

consideram-se as seguintes hipóteses: 

 H0: Não existe dependência entre a percepção do funcionário sobre o item X e 

o setor da empresa;  

 H1: Existe dependência entre a percepção do funcionário sobre o item X e o 

setor da empresa. 

 

Bem como para avaliar o grau de associação (dependência) entre a 

percepção do profissional sobre os itens testados e o segmento industrial em que a 

empresa se insere (manufatura ou serviço) considera-se as seguintes hipóteses:  

 H0: Não existe dependência entre a percepção do funcionário sobre o item X e 

o segmento industrial em que a empresa se insere;  

 H1: Existe dependência entre a percepção do funcionário sobre o item X e o 

segmento industrial em que a empresa se insere. 

 

O item X esta representando cada um dos 35 quesitos contidos no 

Questionário (ver Apêndice).  

Neste trabalho optou-se por transformar a escala de 5 pontos utilizada no 

questionário em uma escala de 3 pontos, isto é, as categorias concordo e concordo 

parcialmente foram consideradas como uma única categoria, bem como as 

categorias discordo e discordo parcialmente. Isto se fez necessário, principalmente 

pelo tamanho da amostra disponível neste trabalho.  

Adotou-se um nível de significância de 5% para todos os testes de hipóteses. 

As análises foram conduzidas utilizando o software estatístico R Core Team® 2015. 

 

3.7  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A técnica utilizada para a coleta de dados apresenta vantagens, mas também 

algumas desvantagens (ver 3.3.2.1). Além disso, a opção por utilizar perguntas 

fechadas limita e, de alguma forma, condiciona as respostas obtidas. Além disso, 

não se permite explorar os significados subjetivos associados a cada questão, nem 

elucidar ao entrevistado o sentido da pergunta, já que a coleta de dados não ocorre 

de forma presencial. 
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No entanto, realizar uma pesquisa com um questionário de respostas abertas 

dificultaria a análise dos resultados, além de torná-la influenciável pelas opiniões do 

pesquisador. A pesquisa presencial, na forma de entrevista, tornaria o processo 

muito demorado devido ao tamanho da amostra selecionada. Tais limitações 

justificam o método utilizado para a coleta de dados. 

A escolha da amostra revela-se neste estudo como fator limitante da 

pesquisa. Apesar da impossibilidade de generalização de resultados, uma amostra 

não probabilística pode ser útil e até mesmo preferível em relação a amostra 

probabilística em uma série de situações. O importante é que suas limitações 

estejam claras para que não haja erros na análise dos resultados. 

A obtenção de uma amostra de dados que reflitam precisamente a população 

não foi o propósito principal da pesquisa. Se não houver intenção de generalizar os 

dados obtidos na amostra para a população, então não haverá preocupações quanto 

à amostra ser mais ou menos representativa da população. Este fator deve ser 

levado em consideração como justificativa da escolha da amostra. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A gestão da RSO Interna, com foco no trabalhador e nas práticas de 

gestão de SSO, confere benefícios tanto ao empregador quanto ao empregado, 

conforme descrito na revisão de literatura deste trabalho. Desta forma, infere-

se como hipótese de pesquisa que as práticas trabalhistas descritas nas 

principais normas e diretrizes que regem a Responsabilidade Social deveriam 

ser praticadas pelas organizações, independente do setor ou segmento 

industrial a que pertencem. 

O questionário formulado e devidamente validado através de teste-piloto 

foi enviado via e-mail para 132 respondentes em potencial, que atendiam aos 

critérios de seleção da amostra desta pesquisa. Deste total, 86 questionários 

retornaram devidamente preenchidos e de forma completa, sendo então 

utilizados como base de dados a serem analisados. 

Alguns dados preliminares foram coletados, visando caracterizar o perfil 

da amostra e das organizações pesquisadas.  

 

4.1  PERFIL DA AMOSTRA 

 

4.1.1  Grau de formação dos profissionais respondentes ao questionário 

 

A amostra estudada apresentou o seguinte perfil, segundo o grau de 

formação dos profissionais respondentes ao questionário (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Grau de formação dos profissionais respondentes ao questionário 

 

                  Fonte: o autor 
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Analisar o perfil dos profissionais quanto ao grau de escolaridade torna-se 

importante, na medida em que o entendimento de algumas questões a serem 

respondidas no questionário dependia de considerável conhecimento intelectual e 

operacional. Como pode ser visto no Gráfico 1, mais de 60% dos profissionais são 

graduados (com ou sem espacialização). Quase 30% possuem Mestrado ou 

Doutorado e menos de 10% são técnicos. Neste caso, só foram considerados os 

profissionais respondentes de nível técnico porque suas atividades na organização 

estavam diretamente relacionadas ao objeto de pesquisa, ou seja, todos eram 

Técnicos em SSO. 

 

4.1.2 Declaração da Responsabilidade Social nos níveis estratégicos da 

organização 

 

A maioria dos profissionais relatou que a organização em que trabalham 

declara a Responsabilidade Social em seus níveis estratégicos (missão e visão). 

Vale ressaltar que, no Brasil, a maior parte das informações sobre as atividades 

sociais das organizações é divulgada de maneira voluntária, mas a simples 

divulgação de notícias em seus websites sobre a existência de políticas e programas 

sociais, sem a evidenciação dos fatos, não comprova o comprometimento nem 

dimensiona as ações sociais da organização junto aos diferentes públicos (MILANI 

FILHO, 2008). 

O Gráfico 2 ilustra esta distribuição dentre os 86 profissionais respondentes. 

 

Gráfico 2 – Declaração da Responsabilidade Social nos níveis estratégicos da organização 

 

                   Fonte: o autor 
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4.1.3  Setor em que a organização se insere 

 

Considerando que a análise do setor em que a organização se insere é de 

suma importância para testar as hipóteses de estudo, torna-se fundamental ilustrar a 

distribuição da amostra segundo este quesito.  

 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra, segundo setor em que a organização se insere 

 

                  Fonte: o autor. 

 

Nota-se no Gráfico 3 a predominância de organizações do setor privado. Tal 

distribuição desigual se deve, em parte, à dificuldade encontrada pelo pesquisador 

em extrair informações de profissionais de organizações do setor público. Estes 

relatavam certo receio de não terem o seu anonimato respeitado, afirmando que as 

informações solicitadas eram sigilosas para a organização. 

 

4.1.4  Segmento industrial em que a organização se insere 

 

Assim como o setor, a análise do segmento industrial em que a organização 

se insere também é de suma importância para testar as hipóteses de pesquisa. Esta 

distribuição encontra-se ilustrada no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Distribuição da amostra, segundo segmento industrial em que a organização se insere 

 

                 Fonte: o autor 

 

É possível identificar por meio do gráfico certa igualdade na distribuição, 

revelando uma amostra mais equilibrada com relação aos segmento industriais 

estudados. 

 

4.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

 

  Primeiramente, antes de realizar análises que possibilitem verificar as 

hipóteses de pesquisa, já anteriormente mencionadas, torna-se importante analisar 

de forma mais abrangente a percepção dos profissionais acerca dos itens 

pesquisados por meio do questionário. O intuito desta análise é obter um overview 

das respostas obtidas, sem entrar no mérito sobre o setor ou segmento industrial 

estudado. 

Os itens descritos no Questionário (ver Apêndice) foram apresentados aos 

profissionais respondentes na forma de afirmações e não de perguntas. Por 

exemplo, o item Q1 foi apresentado da seguinte forma: 

- “Minha empresa dispõe de instalações apropriadas que permitam a realização 

do trabalho de forma eficaz e sem interferências”. 

Baseado nesta afirmação, o respondente faz o seu julgamento conforme sua 

percepção desta prática na sua organização, e assinala sua resposta na escala 

psicométrica de Likert (LIKERT, 1932): 

- “Concordo Totalmente” - A ação é frequentemente percebida pelo 

respondente na empresa em que trabalha; 

- “Concordo” - A ação é percebida pelo respondente na empresa em que 

trabalha; 
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- “Indiferente”  - O respondente não sabe ou não tem uma opinião definida; 

- “Discordo”  - A ação não é percebida pelo respondente na empresa em que 

trabalha; 

- “Discordo Totalmente” - A ação nunca é percebida pelo respondente na 

empresa em que trabalha. 

 

A Tabela 2 apresenta a distribuição das respostas dos n profissionais 

respondentes em valores percentuais. Conforme descrito na seção 3.6 

(procedimento para tratamento dos dados), para melhor entendimento e 

aplicabilidade das ferramentas estatísticas, houve uma adaptação da escala 

psicométrica utilizada, transformando-a em uma escala de 3 pontos. Com isso, 

considerou-se 3 opções de resposta (Discordo, Indiferente e Concordo). 

 

Tabela 2 – Distribuição das respostas dos n respondentes em valores percentuais, segundo escala 

psicométrica de Likert adaptada 

Item Discordo 

n (%) 

Indiferente 

n (%) 

Concordo 

n (%) 

Q1 9 (10,5%) 3 (3,5%) 74 (86%) 

Q2 18 (20,9%) 12 (14%) 56 (65,1%) 

Q3 11 (12,8%) 9 (10,5%) 66 (76,7%) 

Q4 12 (14%) 7 (8,1%) 67 (77,9%) 

Q5 9 (10,5%) 10 (11,6%) 67 (77,9%) 

Q6 7 (8,1%) 9 (10,5%) 70 (81,4%) 

Q7 5 (5,8%) 14 (16,3%) 67 (77,9%) 

Q8 10 (11,6%) 6 (7%) 70 (81,4%) 

Q9 10 (11,6%) 13 (15,1%) 63 (73,3%) 

Q10 7 (8,1%) 18 (20,9%) 61 (70,9%) 

Q11 9 (10,5%) 13 (15,1%) 64 (74,4%) 

Q12 20 (23,3%) 16 (18,6%) 50 (58,1%) 

Q13 7 (8,2%) 17 (20%) 61 (71,8%) 

Q14 6 (7,1%) 16 (18,8%) 63 (74,1%) 

Q15 9 (10,5%) 12 (14%) 65 (75,6%) 

Q16 10 (11,6%) 12 (14%) 64 (74,4%) 

Q17 9 (10,6%) 9 (10,6%) 67 (78,8%) 

Q18 11 (12,8%) 10 (11,6%) 65 (75,6%) 

Q19 10 (11,6%) 9 (10,5%) 67 (77,9%) 

Q20 16 (18,8%) 9 (10,6%) 60 (70,6%) 
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Q21 19 (22,6%) 10 (11,9%) 55 (65,5%) 

Q22 9 (10,7%) 3 (3,6%) 74 (85,7%) 

Q23 10 (11,8%) 41 (48,2%) 34 (40%) 

Q24 8 (9,3%) 14 (16,3%) 64 (74,4%) 

Q25 6 (7%) 9 (10,5%) 71 (82,6%) 

Q26 9 (10,7%) 17 (20,2%) 58 (69%) 

Q27 19 (22,1%) 10 (11,6%) 57 (66,3%) 

Q28 15 (18,1%) 12 (14,5%) 56 (67,5%) 

Q29 19 (22,4%) 12 (14,1%) 54 (63,5%) 

Q30 31 (36%) 17 (19,8%) 38 (44,2%) 

Q31 18 (20,9%) 10 (11,6%) 58 (67,4%) 

Q32 16 (18,6%) 12 (14%) 58 (67,4%) 

Q33 21 (24,4%) 17 (19,8%) 48 (55,8%) 

Q34 43 (50%) 17 (19,8%) 26 (30,2%) 

Q35 25 (29,1%) 17 (19,8%) 44 (51,2%) 

Fonte: o autor. 

 

Na Tabela 2, os valores com maior predominância, em cada item avaliado, 

encontram-se destacados em negrito. Desta forma, fica bastante evidente uma 

percepção positiva dos profissionais a respeito das práticas socialmente 

responsáveis em SSO em suas respectivas organizações. Em 82,9% dos itens 

avaliados, a percepção de concordância dos profissionais é superior a 50%. As 

exceções foram os itens Q23 e Q34.  

No item Q23, que avalia se a organização oferece dormitórios decentes, 41 

profissionais respondentes (48,2% da amostra) julgaram como Indiferente a 

percepção sobre tal questão. Isso não implica inferir que a organização não oferece 

dormitórios. Muito provavelmente este benefício não se faz necessário (já que 

grande parte das organizações são prestadoras de serviço e funcionam em horário 

comercial). Outra possibilidade é considerar que o respondente não usufrui de tal 

benefício, mesmo que este seja oferecido. 

Quanto ao item Q34, que avalia se a organização promove exercícios físicos 

em horário de trabalho, 50% da amostra assinalou Discordo em seu julgamento. Um 

primeiro olhar sobre estes dados sugere que a organização não está preocupada 

com este item, segundo julgamento do respondente. No entanto, tal análise deve ser 

considerada, também, sobre outros dois aspectos: 

- A organização promove exercícios físicos fora dos horários de trabalho, ou; 
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- A organização não promove, mas incentiva seus profissionais a praticarem 

atividades físicas. Segundo vivência e experiência prática do pesquisador, 

algumas organizações financiam (total ou parcialmente) os custos com 

atividade física dos seus funcionários. 

 

Deve-se ainda considerar que, em um ambiente corporativo de extrema 

concorrência e competição, dificilmente as organizações estimulariam tal prática 

durante o expediente de trabalho.   

 

4.3 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOSPROFISSIONAIS SOBRE OS ITENS DO 

QUESTIONÁRIO 

 

Feita a análise do perfil da amostra e um overview sobre os dados coletados, 

inicia-se o processo de análise da percepção dos profissionais acerca dos itens 

testados. Tal análise faz-se necessária para atender aos objetivos específicos desta 

pesquisa, além de possibilitar responder as questões levantadas a partir de então. 

Considerando que a elaboração do Questionário de pesquisa foi embasada 

em instrumentos que evidenciam e certificam práticas socialmente responsáveis, e 

que mais de 80% das organizações da amostra declaram a Responsabilidade Social 

em seus níveis estratégicos (segundo percepção dos profissionais que responderam 

ao Questionário), espera-se que, supostamente, não existam dependência entre as 

variáveis estudadas, ou seja,  os quesitos em questão deveriam ser adotados e 

praticados visando a melhoria das condições de saúde e segurança dos 

trabalhadores, independente de setor ou segmento industrial em que a organização 

se insere. 

 

4.3.1 Nível de dependência entre a percepção do profissional sobre os itens 

relacionadose o setor em que a organização se insere 

 

Primeiramente analisa-se se existe ou não dependência entre a percepção do 

profissional sobre o item X (ver Apêndice) e o setor em que a organização se insere.  

A Tabela 3 apresenta os percentuais de discordância, indiferença e 

concordância para cada item dentro dos setores público e privado, além do p-valor 

calculado segundo o teste exato de Fisher (FISHER, 1938).  



 

70 

 

 

Nota-se que, quanto mais diferentes os percentuais de concordância, 

indiferença e discordância de um item entre os setores público e privado, isto 

implicará numa dependência entre a percepção dos profissionais sobre este item e o 

setor, uma vez que o comportamento da distribuição dos percentuais dependeria do 

setor que estaria sendo avaliado.  

 

Tabela 3- Comparação dos indicadores por setor e p-valor calculado segundo teste exato de Fisher 

 Itens 
Setor 

p-valor 
Publico (%) Privado (%) 

Q1 

Discordo 27,8 6 

0,032 Indiferente 0 4,5 

Concordo 72,2 89,6 

Q2 

Discordo 50 13,4 

0,005 Indiferente 5,6 16,4 

Concordo 44,4 70,1 

Q3 

Discordo 27,8 9 

0,052 Indiferente 0 13,4 

Concordo 72,2 77,6 

Q4 

Discordo 33,3 9 

0,017 Indiferente 11,1 7,5 

Concordo 55,6 83,6 

Q5 

Discordo 22,2 7,5 

0,027 Indiferente 22,2 9 

Concordo 55,6 83,6 

Q6 

Discordo 16,7 6 

0,146 Indiferente 16,7 9 

Concordo 66,7| 85,1 

Q7 

Discordo 16,7 3 

0,022 Indiferente 27,8 13,4 

Concordo 55,6 83,6 

Q8 

Discordo 27,8 7,5 

0,006 Indiferente 16,7 4,5 

Concordo 55,6 88,1 

Q9 

Discordo 22,2 9 

0,029 Indiferente 27,8 11,9 

Concordo 50 79,1 
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Q10 

Discordo 16,7 6 

0,094 Indiferente 5,6 25,4 

Concordo 77,8 68,7 

Q11 

Discordo 33,3 4,5 

0,005 Indiferente 11,1 16,4 

Concordo 55,6 79,1 

Q12 

Discordo 50 16,4 

0,001 Indiferente 27,8 16,4 

Concordo 22,2 67,2 

Q13 

Discordo 11,1 7,6 

0,197 Indiferente 33,3 16,7 

Concordo 55,6 75,8 

Q14 

Discordo 23,5 3 

0,023 Indiferente 17,6 19,4 

Concordo 58,8 77,6 

Q15 

Discordo 16,7 9 

0,01 Indiferente 33,3 9 

Concordo 50 82,1 

Q16 

Discordo 27,8 7,5 

0,02 Indiferente 22,2 11,9 

Concordo 50 80,6 

Q17 

Discordo 11,1 10,6 

0,028 Indiferente 27,8 6,1 

Concordo 61,1 83,3 

Q18 

Discordo 11,1 13,4 

1 Indiferente 11,1 11,9 

Concordo 77,8 74,6 

Q19 

Discordo 22,2 9 

0,021 Indiferente 22,2 6 

Concordo 55,6 85,1 

Q20 

Discordo 35,3 14,9 

0,004 Indiferente 23,5 6 

Concordo 41,2 79,1 

Q21 

Discordo 38,9 18,2 

0,098 Indiferente 16,7 10,6 

Concordo 44,4 71,2 

Q22 Discordo 22,2 7,7 0,206 
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Indiferente 0 4,6 

Concordo 77,8 87,7 

Q23 

Discordo 22,2 9,1 

0,289 Indiferente 38,9 50 

Concordo 38,9 40,9 

Q24 

Discordo 22,2 6 

0,023 Indiferente 27,8 13,4 

Concordo 50 80,6 

Q25 

Discordo 27,8 1,5 

0,002 Indiferente 5,6 11,9 

Concordo 66,7 86,6 

Q26 

Discordo 22,2 7,7 

0,032 Indiferente 33,3 16,9 

Concordo 44,4 75,4 

Q27 

Discordo 50 14,9 

0,005 Indiferente 0 13,4 

Concordo 50 71,6 

Q28 

Discordo 31,2 15,2 

0,359 Indiferente 12,5 13,6 

Concordo 56,2 71,2 

Q29 

Discordo 50 15,2 

0,009 Indiferente 11,1 13,6 

Concordo 38,9 71,2 

Q30 

Discordo 44,4 32,8 

0,735 Indiferente 16,7 20,9 

Concordo 38,9 46,3 

Q31 

Discordo 44,4 14,9 

0,002 Indiferente 22,2 9 

Concordo 33,3 76,1 

Q32 

Discordo 50 10,4 

<0,001 Indiferente 0 17,9 

Concordo 50 71,6 

Q33 

Discordo 44,4 17,9 

0,045 Indiferente 22,2 19,4 

Concordo 33,3 62,7 

Q34 
Discordo 72,2 44,8 

0,025 
Indiferente 0 25,4 
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Concordo 27,8 29,9 

Q35 

Discordo 55,6 22,4 

0,009 Indiferente 22,2 19,4 

Concordo 22,2 58,2 

Fonte: o autor 

 

Para tanto, será considerado: 

 H0: Não existe dependência entre a percepção do profissional sobre o item X 

e o setor em que a organização se insere;  

 H1: Existe dependência entre a percepção do profissional sobre o item X e o 

setor em que a organização se insere. 

Adotou-se um nível de significância de 5% como critério para verificar as 

hipóteses acima. Desta forma, quando o p-valor for menor do que este limite (p-

valor<0,05), rejeita-se H0 e considera-se a hipótese de haver dependência entre as 

variáveis “percepção do profissional” e “setor em que a organização se insere”. Caso 

contrário (p-valor>0,05), não rejeita-se H0  e confirma-se a hipótese de pesquisa. 

Observa-se na Tabela 3 que os valores de p-valor em negrito rejeitam a 

hipótese de pesquisa (H0 ), pois são menores que o nível de significância adotado. 

Isso nos permite interpretar que a percepção do profissional a respeito do item X 

depende do setor em que sua organização se insere. Este comportamento foi 

verificado em 25 dos 35 itens testados, o que nos leva acreditar que exista certa 

divergência de comportamento entre as organizações públicas e privadas analisadas 

com relação a adoção e/ou prática destes itens.  

Conforme demonstrado na Tabela 3, a percepção com relação aos itens foi 

positiva na maioria dos casos, com a resposta “Concordo” sendo predominante em 

ambos os setores. Porém, para os indicadores Q4, Q5, Q7, Q8, Q9, Q11, Q13, Q14, 

Q15, Q16, Q19, Q20, Q21, Q24, Q26, Q27, Q29, Q31, Q32, Q33 e Q35 essa 

proporção foi significativamente maior (mais de 20 pontos percentuais) no setor 

privado.  

Já ao analisar os itens Q2, Q12, Q29, Q30, Q31, Q33 e Q35, percebe-se um 

comportamento diferente dos itens citados anteriormente, pois para os mesmos foi 

observado um maior percentual de discordância, entre as organizações públicas, 

enquanto que nas privadas, o maior percentual continuou sendo de concordância, o 

que reforça a ideia de que exista certa divergência de comportamento entre as 
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organizações públicas e privadas analisadas com relação a percepção dos 

profissionais sobre a adoção e/ou prática destes itens.  

O maior percentual de concordância dos respondentes de organizações 

públicas foram registrados nos itens Q10, Q18 e Q22, enquanto nas organizações 

privadas este índice foi observado no item Q1.  

A percepção negativa ao item Q34, constatada devido à maioria das 

respostas “Discordo” (ver Tabela 2), é confirmada na Tabela 3. Ainda sobre este 

item, cabe a observação de que esta percepção negativa obteve 72,2% das 

respostas dos profissionais das organizações públicas, contra 44,8% dos 

profissionais de organizações privadas. 

A hipótese de pesquisa foi confirmada em 10 dos 35 itens testados, os quais 

encontram-se destacados em cinza na Tabela 3. Isso indica que a percepção do 

profissional sobre estes itens não depende do setor em que a organização se insere. 

Esta percepção foi positiva em ambos os setores, com exceção do item Q23, que 

obteve percepção “Indiferente” com maior percentual de predominância. 

Os dados apresentados na comparação entre setores permitem interpretar 

que, segundo a amostra desta pesquisa, observa-se uma maior adesão das 

organizações privadas às práticas de gestão em SSO, em sinergia com a RSO. 

Somente 28,6% dos itens apresentaram independência com o setor estudado, um 

percentual relativamente pequeno considerando-se a quantidade de itens 

incorporados ao Questionário. 

 

4.3.2 Nível de dependência entre a percepção do profissional sobre os itens 

relacionados e o segmento industrial em que a organização se insere 

 

Sob a luz dos mesmos critérios adotados anteriormente, analisaremos a 

existência ou não de dependência entre a percepção do funcionário sobre o item X e 

o segmento industrial em que a organização se insere. A Tabela 4 apresenta os 

percentuais de discordância, indiferença e concordância para cada item dentro do 

segmento industrial de manufatura ou serviço, além do p-valor calculado segundo o 

teste de Qui-Quadrado de independência. Assim como na análise entre setores, 

utilizou-se o teste exato de Fisher (1938) quando as frequências esperadas nas 

caselas das tabelas eram menores do que 5, indicando uma inadequação do teste 

de Qui-Quadrado. 
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Tabela 4- Comparação dos indicadores por segmento industrial e p-valor calculado segundo teste 

exato de Fisher e teste de Qui-Quadrado de independência(*) 

 Itens 

Segmento industrial 

p-valor 
Manufatura (%) Serviço (%) 

Q1 

Discordo 2,3 19,5 

0,017 Indiferente 4,5 2,4 

Concordo 93,2 78 

Q2 

Discordo 11,4 29,3 

0,119* Indiferente 15,9 12,2 

Concordo 72,7 58,5 

Q3 

Discordo 9,1 17,1 

0,209 Indiferente 15,9 4,9 

Concordo 75 78 

Q4 

Discordo 6,8 22 

0,046 Indiferente 4,5 12,2 

Concordo 88,6 65,9 

Q5 

Discordo 2,3 19,5 

0,006 Indiferente 6,8 17,1 

Concordo 90,9 63,4 

Q6 

Discordo 0 17,1 

<0,001 Indiferente 4,5 17,1 

Concordo 95,5 65,9 

Q7 

Discordo 0 12,2 

<0,001 Indiferente 4,5 29,3 

Concordo 95,5 58,5 

Q8 

Discordo 0 24,4 

<0,001 Indiferente 0 14,6 

Concordo 100 61 

Q9 

Discordo 2,3 19,5 

<0,001 Indiferente 4,5 26,8 

Concordo 93,2 53,7 

Q10 

Discordo 4,5 12,2 

0,46 Indiferente 22,7 19,5 

Concordo 72,7 68,3 

Q11 

Discordo 2,3 19,5 

<0,001 Indiferente 6,8 24,4 

Concordo 90,9 56,1 
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Q12 

Discordo 9,1 36,6 

0,009* Indiferente 20,5 17,1 

Concordo 70,5 46,3 

Q13 

Discordo 4,7 12,2 

0,007 Indiferente 9,3 31,7 

Concordo 86 56,1 

Q14 

Discordo 0 15 

0,005 Indiferente 13,6 25 

Concordo 86,4 60 

Q15 

Discordo 4,5 14,6 

<0,001 Indiferente 2,3 26,8 

Concordo 93,2 58,5 

Q16 

Discordo 4,5 17,1 

0,011 Indiferente 6,8 22 

Concordo 88,6 61 

Q17 

Discordo 6,8 12,5 

0,081 Indiferente 4,5 17,5 

Concordo 88,6 70 

Q18 

Discordo 11,4 14,6 

0,934 Indiferente 11,4 12,2 

Concordo 77,3 73,2 

Q19 

Discordo 2,3 22 

0,001 Indiferente 4,5 17,1 

Concordo 93,2 61 

Q20 

Discordo 6,8 30 

0,005 Indiferente 6,8 15 

Concordo 86,4 55 

Q21 

Discordo 11,6 32,5 

0,057 Indiferente 11,6 12,5 

Concordo 76,7 55,5 

Q22 

Discordo 9,1 12,8 

0,328 Indiferente 6,8 0 

Concordo 84,1 87,2 

Q23 

Discordo 2,3 22 

0,013 Indiferente 48,8 46,3 

Concordo 48,8 31,7 

Q24 Discordo 4,5 14,6 0,026 
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Indiferente 9,1 24,4 

Concordo 86,4 61 

Q25 

Discordo 0 14,6 

0,002 Indiferente 4,5 17,1 

Concordo 95,5 68,3 

Q26 

Discordo 2,3 17,5 

<0,001 Indiferente 4,7 37,5 

Concordo 93 45 

Q27 

Discordo 9,1 34,1 

<0,001 Indiferente 2,3 22 

Concordo 88,6 43,9 

Q28 

Discordo 6,8 28,9 

0,022* Indiferente 13,6 15,8 

Concordo 79,5 55,3 

Q29 

Discordo 4,5 42,5 

<0,001* Indiferente 6,8 22,5 

Concordo 88,6 35 

Q30 

Discordo 20,5 51,2 

0,001* Indiferente 15,9 24,4 

Concordo 63,6 24,4 

Q31 

Discordo 6,8 36,6 

<0,001 Indiferente 2,3 22 

Concordo 90,9 41,5 

Q32 

Discordo 4,5 34,1 

<0,001* Indiferente 11,4 17,1 

Concordo 84,1 48,8 

Q33 

Discordo 11,4 36,6 

<0,001* Indiferente 11,4 29,3 

Concordo 77,3 34,1 

Q34 

Discordo 38,6 61 

0,11* Indiferente 22,7 17,1 

Concordo 38,6 22 

Q35 

Discordo 15,9 41,5 

0,025* Indiferente 20,5 19,5 

Concordo 63,6 39 

Fonte: o autor 
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Assim como na análise por setor, será feita a análise por segmento industrial 

considerando as seguintes hipóteses: 

 H0: Não existe dependência entre a percepção do funcionário sobre o item X e 

o segmento industrial em que a organização se insere;  

 H1: Existe dependência entre a percepção do funcionário sobre o item X e o 

segmento industrial em que a organização se insere. 

O mesmo nível de significância foi adotado (5%) como critério para verificar 

as hipóteses acima, rejeitando-se H0 quando o p-valor for menor do que este limite 

(p-valor<0,05) e aceitando-se H0 quando p-valor for maior que o nível de 

significância adotado (p-valor>0,05). 

Observa-se na Tabela 4 que os valores de p-valor em negrito rejeitam a 

hipótese de pesquisa (H0 ), pois são menores que o nível de significância adotado. 

Isso significa supor que a percepção do funcionário a respeito do item X depende 

também do segmento industrial em que sua organização se insere. Este 

comportamento foi verificado em 27 dos 35 itens testados, o que nos leva acreditar 

que exista certa divergência de comportamento entre as organizações de 

manufatura e serviço analisadas com relação a adoção e/ou prática destes itens.  

Note pela Tabela 4, que a percepção com relação aos itens foi positiva na 

grande maioria dos casos, com a resposta “Concordo” sendo predominante, tanto 

para organizações de manufatura quanto de serviço. Porém, para os indicadores Q4, 

Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q19, Q20, Q21, Q24, Q25, 

Q26, Q27, Q29, Q31 e Q32 essa percepção foi significativamente maior (mais de 20 

pontos percentuais) no segmento de manufatura.  

Já ao analisar os itens Q29, Q30, Q33 e Q35, percebe-se um comportamento 

diferente dos itens citados anteriormente, pois nestes casos o nível de discordância 

foi maior do que o de concordância nas organizações de serviço, enquanto que na 

de manufatura, ocorre justamente o contrário, um maior percentual para o nível de 

concordância, reforçando a ideia de que exista certa divergência de comportamento 

com relação a adoção e/ou prática destes itens quando analisamos diferentes 

segmentos industriais.  

O maior nível de concordância dos respondentes de organizações de 

manufatura foi registrado no item Q8. Um fato importante e que merece destaque, 

pois este item se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual) e 

obteve 100% de concordância entre os profissionais. Já nas organizações de 
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serviço, o maior nível de concordância foi observado no item Q22, que aborda 

questões de infra-estrutura do local de trabalho (banheiros limpos, água potável, 

local para armazenamento de alimentos etc.) 

A percepção negativa ao item Q34, constatada devido à maioria das 

respostas “Discordo” (ver Tabela 2), é confirmada na Tabela 4. Ainda sobre este 

item, cabe a observação de que esta percepção negativa obteve 61% das respostas 

dos profissionais das organizações de serviço, contra 38,6% dos profissionais de 

organizações de manufatura. 

A hipótese de pesquisa foi confirmada em 8 dos 35 itens testados, os quais 

encontram-se destacados em cinza na Tabela 4. Isso indica que a percepção do 

funcionário sobre estes itens não depende do segmento industrial em que a 

organização se insere. Esta percepção foi positiva em ambos os segmentos, com 

exceção do item Q23, que obteve percepção “Indiferente”. 

 Os dados apresentados na comparação entre segmentos industriais 

permiteminterpretar que, segundo a amostra desta pesquisa, observa-seuma maior 

adesão das organizações de manufatura em relação às organizações de serviço, 

com as práticas de gestão em SSO, em sinergia com a RSO. Somente 22,9% dos 

indicadores apresentaram independência com o setor estudado, um percentual 

relativamente pequeno considerando-se a quantidade de itens incorporados ao 

Questionário. 
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5  CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar se existe dependência entre as práticas 

de gestão de SSO, em sinergia com a RSO, e o setor (público ou privado) ou 

segmento industrial (manufatura ou serviço) em que as organizações se inserem. 

Esta análise foi feita segundo percepção de profissionais que atuam em 

organizações do setor público e privado, nos segmentos industriais de manufatura e 

serviço. Tais profissionais compuseram uma amostra não-probabilística de 86 

respondentes a um questionário (survey), elaborado a partir de revisão de literatura 

e validado conforme critérios descritos no item 3.5 (Etapa 3). Os itens deste 

questionário abordavam as práticas de gestão em SSO e foram extraídos de normas 

(ISO 26000 e SA 8000) e dos Indicadores Ethos (ETHOS, 2005) de 

Responsabilidade Social. 

A revisão da literatura constatou uma importante tendência para a inserção da 

SSO no escopo da dimensão interna da RSO – embora com performance ainda 

muito aquém do desejável -  demonstrando os impactos significativos desta política 

sobre as organizações referenciadas e sobre a sua força de trabalho. Redução nos 

índices de absenteísmo, maior satisfação no ambiente de trabalho, maior 

produtividade e redução dos custos da organização referentes à danos causados 

por acidentes ou doenças são alguns dos benefícios que podem ser alcançados 

caso haja a inserção das práticas de gestão de SSO em sinergia com a RSO na 

estratégia das organizações. 

A pesquisa de campo evidenciou que as organizações estudadas inserem a 

Responsabilidade Social em seus níveis estratégicos (missão e visão), segundo a 

percepção de 83% dos profissionais respondentes ao questionário. Estes dados 

respondem à primeira questão de pesquisa deste trabalho, embora não sejam 

suficientes para classificar estas organizações como socialmente responsáveis, já 

que as respostas obtidas são resultado da percepção dos profissionais, e não de 

auditorias ou documentos de certificação. 

Também ficou evidente na pesquisa de campo uma percepção positiva dos 

profissionais respondentes a respeito das práticas de gestão em SSO, em sinergia 

com a RSO, em suas respectivas organizações. Para a maioria dos itens avaliados, 

a percepção positiva e que sinalizava concordância quanto a adesão das 

organizações à tais práticas foi superior a 50%. Este significativo índice de respostas 
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positivas responde à segunda questão de pesquisa deste trabalho, e permite-se 

interpretar que, ao menos na amostra estudada, foi verificada sinergia entre as 

práticas de gestão em SSO e a RSO. 

No entanto, o estudo nos mostra que esta sinergia depende do setor em que 

a organização está inserida, segundo percepção dos profissionais respondentes. 

Esta tendência foi confirmada em 25 dos 35 itens testados, e permite-se interpretar 

que exista certa divergência de comportamento entre as organizações públicas e 

privadas analisadas com relação a adoção e/ou prática destes itens. Segundo a 

amostra da pesquisa, observa-se uma maior adesão das organizações privadas às 

práticas de gestão em SSO, em sinergia com a RSO. Somente 28,6% dos 

indicadores apresentaram independência com o setor estudado, um percentual 

relativamente pequeno considerando-se a quantidade de itens incorporados ao 

Questionário. 

O mesmo foi observado ao considerar o segmento industrial no qual a 

organização se insere. A dependência entre a percepção do profissional e esta 

variável foi verificada em 27 dos 35 itens testados, e permite-se interpretar que 

exista certa divergência de comportamento entre as organizações de manufatura e 

serviço analisadas com relação a adoção e/ou prática destes itens. Os dados 

apresentados, segundo a amostra desta pesquisa, mostram uma maior adesão das 

organizações de manufatura às práticas socialmente responsáveis de SSO, 

comparadas com as organizações do segmento industrial de serviço. Somente 

22,9% dos indicadores apresentaram independência com o setor estudado, um 

percentual relativamente pequeno considerando-se a quantidade de itens 

incorporados ao Questionário. 

Sendo assim, embora mais de 80% dos respondentes tenham afirmado que 

suas respectivas organizações declaram a Responsabilidade Social em seus níveis 

estratégicos, e mesmo com um alto índice de percepções positivas acerca dos itens 

mencionados no questionário, devemos observar que o alinhamento do 

comportamento da organização com as práticas de gestão em SSO, em sinergia 

com a RSO,apresenta dependência ao setor e ao segmento industrial no qual a 

organização se insere. O resultado desta avaliação, que atende ao objetivo desta 

pesquisa, foi baseada na percepção dos profissionais que compunham a amostra, 

não sendo possível replicar estes resultados de forma generalizada no cenário 

industrial. 
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Como proposta de trabalhos futuros, pode-se considerar a possibilidade da 

realização de novos estudos que investiguem a aderência das organizações que são 

consideradas como socialmente responsáveis às práticas de gestão em SSO 

integradas à RSO.  

O foco da pesquisa também pode ser ampliado, considerando por exemplo, a 

abrangência de outras regiões brasileiras, com um estudo comparativo intra ou inter 

regiões. Outra possibilidade sugerida seria a de investigar as razões que justifiquem 

diferentes comportamentos de organizações públicas e privadas, de manufatura e 

serviço,  na adesão às práticas investigadas nesta pesquisa. 
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APÊNDICE 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Questionário para profissionais atuantes em empresas públicas e/ou privadas 

– avaliação do nível de aderência das práticas empresariais de 

Responsabilidade Social Organizacional com foco na Saúde e Segurança 

Ocupacional. 

 

Niterói, XX de XXXXXXX de 2015 

 

Caro (a) profissional, 

Meu nome é Savio Luís Oliveira da Silva e sou mestrando em Sistemas de 

Gestão pela Universidade Federal Fluminense. 

Preciso muito da sua ajuda para viabilizar esta pesquisa, que busca analisar o 

nível de aderência das práticas empresariais de Responsabilidade Social 

Organizacional com foco na Saúde e Segurança Ocupacional. Para tanto, peço que 

responda este questionário, cujo conteúdo foi construído a partir de revisão da 

literatura. 

Este questionário destina-se a profissionais atuantes em empresas públicas 

e/ou privadas, nos segmentos industriais de manufatura e/ou serviço. 

Apresenta duas seções: 

Seção A- Informações Preliminares: Visa caracterizar o público respondente, 

em termos profissionais e acadêmicos. 

Seção B- Apresenta as questões a serem respondidas, relativas às práticas 

de Saúde e Segurança Ocupacional praticadas (ou não) pela empresa. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima, já que o sistema não 

permite a identificação dos respondentes. 

O questionário preenchido deve ser enviado até o dia XX de XXXXX de 2015. 
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Seção A - Informações Preliminares 

 

As questões a seguir visam caracterizar o perfil profissional e/ou acadêmico 

dos especialistas que respondem à pesquisa, além obter informações sobre a 

empresa pesquisada. 

 

Curriculum Resumido 

1- Formação acadêmica (graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc.); 

2- Cargo e/ou função e/ou atividade atual. 

 

Informações sobre a empresa 

3- Sua empresa declara a Responsabilidade Social nos níveis estratégicos 

(missão e visão)? 

4- Qual o segmento industrial em que sua empresa se insere (manufatura ou 

serviço)? 

5- Qual o setor (público ou privado)? 

 

Questionário 

 

A Tabela a seguir contém uma lista geral de diretrizes de Responsabilidade 

Social Organizacional (RSO) Interna, com foco na Saúde e Segurança Ocupacional 

(SSO). Seu conteúdo foi apurado com base em revisão bibliográfica. Ao responder 

ao questionário, você estará contribuindo para que esses itens possam ser 

priorizados, de acordo com sua importância para a RSO Interna e SSO, realizando 

um diagnóstico sobre a aplicação destas práticas nas organizações. 

Para responder ao questionário, informe qual é o nível aplicabilidade 

organizacional de cada um dos itens apresentados na Tabela 1, já citada, , usando a 

seguinte escala:  

- Concordo Totalmente 

- Concordo 

- Indiferente 

- Discordo 

- Discordo Totalmente 
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Nota: Esta escala está apresentada, de forma resumida, em cada tópico.  

 

Item Descrição 

Q1 

Dispõe de instalações apropriadas que permitam a realização do trabalho 

de forma eficaz e sem interferências 

Q2 

Promove e mantém o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social 

dos trabalhadores 

Q3 Promove períodos regulares de descanso 

Q4 

desenvolve, implementa e mantém uma política de saúde e segurança no 

trabalho baseada no princípio de que normas de saúde e segurança e 

desempenho organizacional sólidos se apóiam e reforçam mutuamente 

Q5 

compreende e aplica princípios de gestão de saúde e segurança, entre os 

quais a hierarquia de controles: eliminação, substituição, controles de 

engenharia, controles administrativos, procedimentos de trabalho e 

equipamentos de proteção individual 

Q6 

analisa e controla os riscos à saúde e à segurança envolvidos em suas 

atividades 

Q7 

comunica a exigência de que convém que os trabalhadores sigam todas as 

práticas de segurança o tempo todo e garanta que os trabalhadores sigam 

os procedimentos adequados 

Q8 

fornece os equipamentos de segurança necessários, inclusive 

equipamentos de proteção individual, para a prevenção de lesões, doenças 

e acidentes ocupacionais e também para lidar com emergências 

Q9 

registra e investiga todos os incidentes e problemas de saúde e segurança, 

visando minimizá-los ou eliminá-los 

Q10 

contempla que as formas específicas como os riscos de saúde e segurança 

no trabalho (SST) afetam diferentemente mulheres e homens, ou 

trabalhadores em circunstâncias especiais como pessoas com deficiência e 

trabalhadores inexperientes ou mais jovens 

Q11 

oferece igual proteção à saúde e à segurança para trabalhadores em 

regime de tempo parcial e temporários, assim como para trabalhadores 

terceirizados 
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Q12 

esforça-se para eliminar perigos psicossociais no local de trabalho que 

contribuam ou levem a estresse e doenças 

Q13 

respeita o princípio que não convém que medidas de saúde e segurança no 

local de trabalho envolvam gastos por parte dos trabalhadores 

Q14 

baseia seus sistemas de saúde e segurança na participação dos 

trabalhadores envolvidos 

Q15 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a obter informações 

tempestivas, completas e precisas referentes a riscos à saúde e à 

segurança e às melhores práticas usadas para enfrentar esses riscos 

Q16 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a livremente perguntar e 

ser consultados sobre todos os aspectos de sua saúde e segurança 

relacionados ao seu trabalho 

Q17 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a recusar trabalho que 

seja razoavelmente considerado trabalho que ofereça perigo iminente ou 

grave à sua vida ou saúde ou à vida e saúde dos outros 

Q18 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a relatar assuntos de 

saúde e segurança para autoridades competentes 

Q19 

reconhece e respeita os direitos dos trabalhadores a participar de decisões 

e atividades de saúde e segurança, inclusive da investigação de incidentes 

e acidentes 

Q20 

Nomeia um representante da alta administração como responsável por 

assegurar um ambiente seguro e saudável do local de trabalho  

Q21 

estabelece um Comitê de Saúde e Segurança, composta por um grupo bem 

equilibrado de representantes da administração e dos trabalhadores 

Q22 

oferece banheiros limpos, água potável, espaços adequados para intervalos 

para refeição e armazenamento de alimentos 

Q23 

oferece dormitórios decentes (limpos, seguros e que atendem às 

necessidades básicas) 

Q24 

 mantém todos os documentos legais relativos a Saúde e Segurança do 

Trabalho (SST) atualizados e completos (como Relatórios de Saúde 

Ocupacional, Análise de Riscos Ambientais, Relatórios de Incidentes e 

Acidentes, entre outros). 

Q25  atende às exigências das Normas Regulatórias ou tem um plano de ação 
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para garantir o seu cumprimento, especialmente no que se refere a 

emergências e riscos de incêndio 

Q26 

 possui um compromisso ou uma política de saúde e segurança que integra 

o tema como prática corporativa e monitora os indicadores e taxas 

referentes ao tema. 

Q27  realiza regularmente treinamentos em saúde e segurança com empregados 

Q28 

 realiza campanhas regulares de sensibilização para o tema e/ou 

campanhas que visam o bem-estar dos empregados 

Q29 

considera os indicadores do sistema de gestão de saúde e segurança do 

trabalhador como parte dos indicadores-chave de desempenho 

Q30 

 tem um sistema de gestão de SST certificado por terceira parte (Ex:. 

OHSAS18001, SA8000 ou BS8800). 

Q31 

 realiza análises de risco referentes a saúde e segurança para todos os 

novos processos e projetos 

Q32 

 desenvolve programas que têm como objetivo a redução de riscos e 

melhorias no ambiente de trabalho que beneficiam os empregados e 

prestadores de serviços 

Q33 

 possui um programa de acompanhamento da sua cadeia de valor e 

desenvolve iniciativas para apoiá-la na melhoria das condições de saúde e 

segurança 

Q34  promove exercícios físicos em horário de trabalho 

Q35 

 é reconhecida por suas boas práticas em qualidade de vida e por uma 

jornada de trabalho equilibrada 

 

 

 


