
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO -  
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NGÓCIOS & MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 
 
 
 
 

 
 

WELLINGTON CARLOS DI PACE 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO: ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 
 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Sistemas da Gestão da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para obtenção 
do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão Área de 
Concentração Organizações e Estratégia Linha de 
Pesquisa Sistemas de Gestão da Segurança do 
Trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: 
 
 

Prof. Sérgio Luiz Braga França, D. Sc. 
 
 
 
 

Niterói 
2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 D596a  Di Pace, Wellington Carlos   

                  Análise do desempenho da gestão de segurança e saúde no trabalho: 

            estudo de caso de uma empresa na construção civil  /  Wellington  

            Carlos Di Pace.  --  Niterói, RJ:  [s.n],  2015. 

                  134 f.: il.: graf.: fotos 

         

               Orientador: Sérgio Luiz Braga França 

                  Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão)  --  Universidade 

           Federal Fluminense. Niterói RJ, 2015.  

               Referências. f. 103-113 

              

     1. Segurança do trabalho – Prevenção – Brasil. 2. Acidentes de  

    trabalho – Legislação – Brasil. 3. Construção civil- Medidas de   

    segurança. 4. Normas técnicas. I Título.  

                                                                                      CDD 338.27282098153                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                     



 

 

 

 



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico essa realização à minha esposa, Maria Inês, pelo incentivo, apoio e 

compreensão, nessa árdua missão. 

 

À minha filha, Isabella, pela motivação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus agradeço por me dar forças nos momentos mais difíceis. 

 

Aos meus pais, in memoriam, pela difícil e árdua tarefa de me criar e educar na 

persistência e obstinação. 

 

Ao meu orientador Prof. Dr. Sérgio Luiz Braga França pelo apoio e incentivo, para 

que eu pudesse atingir este objetivo. 

 

Aos colegas da 17ª turma do LATEC, um grupo heterogêneo em sua formação 

acadêmica, que nas viagens a Niterói, nos fins de semanas letivos conseguiu formar 

laços de camaradagem. 

 

Ao engenheiro Selmo Coelho, e demais colaboradores pela presteza e por abrir as 

informações de SST da empresa, informações fundamentais para o 

desenvolvimento dessa pesquisa de dissertação.  

 

Aos colegas do LATEC que direta ou indiretamente contribuíram para a elaboração 

desta dissertação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que não se conhece não se pode controlar. O que 
não se controla não se pode mensurar. O que não se 
mensura não se pode gerenciar. O que não se 
gerencia não se pode aprimorar.  

Eng. Morris A. Cohen  
  



 

 

 

 RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o desempenho da gestão de 
Segurança e Saúde do Trabalho – SST de uma empresa de construção civil, 
quantificando os indicadores de controle que relaciona os recursos utilizados ao 
desempenho em saúde e segurança do trabalho, contribuindo para a valorização da 
empresa e o aumento da qualidade de vida dos seus funcionários. No ambiente de 
trabalho, nos diversos segmentos industriais e de produção, o trabalhador pode 
estar exposto a agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos, todavia, na 
Construção Civil, esta exposição apresenta-se, na maioria das vezes, em maior grau 
em relação aos demais segmentos industriais quanto aos riscos ocupacionais, 
contribuindo assim num elevado índice de acidentes de trabalho, decorrentes de 
condições inseguras no meio ambiente de trabalho ou ainda porque estes não 
possuem a correta orientação acerca do cumprimento das normas de Prevenção de 
Acidentes. Neste contexto, quando se investe, técnica e financeiramente, em 
segurança do trabalho, uma empresa, além estar cumprindo com a legislação 
trabalhista vigente, estará colocando em prática as questões preconizadas pelos 
programas de segurança exigidos por lei, incitando nos trabalhadores uma postura 
preventiva no local de trabalho, atentos aos riscos ocupacionais a que estão 
expostos, além do respeito às normas de segurança, aumentando assim a sua 
produtividade e, consequentemente, o retorno financeiro para as empresas. Assim 
sendo, a fim de subsidiar a temática proposta pela presente dissertação, de caráter 
qualitativo, exploratório e descritivo, inicialmente far-se-á Revisão de Literatura a 
partir de uma Pesquisa Bibliográfica realizada em diversas publicações sobre o 
assunto, a fim de discorrer sobre as questões elencadas nos objetivos específicos.  
Em seguida, apresenta-se um estudo de caso de uma construtora, sendo analisados 
os dados documentais referentes à gestão de SST. Acrescenta-se ainda à pesquisa, 
a aplicação de questionários para verificação dos procedimentos de SST realizado 
com a direção e coordenação de segurança e saúde do trabalho da construtora, 
concluindo que as ações de SST desenvolvidas pela construtora correspondem à 
implementação dos requisitos propostos pela OHSAS 18001:2007. Por fim, conclui-
se que na avaliação do desempenho do SST da empresa, embasados nas principais 
diretrizes: OIT, Nacionais e específicas sobre o SGSST, verificou-se o cumprimento 
da mesma quanto aos requisitos estabelecidos pela OHSAS 18001:2007. 
 
 
Palavras-chave: Segurança e Saúde do Trabalho. Construção Civil. Sistema de 
Gestão. OSHAS 18001:2007. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This work has as main objective to analyze the performance of Safety and 
Occupational Health management - OSH a construction company, quantifying the 
control indicators that list the resources used to performance in health and safety, 
contributing to the promotion of the company and increasing the quality of life of its 
employees. On the desktop, in the various industrial and production segments, the 
worker may be exposed to physical, chemical, mechanical and biological, however, in 
Construction, this exhibition presents, for the most part, to a greater degree relative 
the other industrial segments as occupational hazards, thus contributing to a high 
rate of accidents resulting from unsafe conditions in the work environment or 
because they do not have the right guidance about compliance with accident 
prevention regulations. In this context, when investing, technically and financially, in 
safety, a company, be beyond complying with current labor legislation, will be putting 
into practice the issues advocated by the security programs required by law, urging 
the workers a preventive stance in workplace, aware of the occupational hazards 
they are exposed to and the respect to safety standards, thus increasing their 
productivity and consequently the financial return for business. Therefore, in order to 
support the proposed theme for this thesis, qualitative, exploratory and descriptive, 
initially far shall be Literature Review from a bibliographical research conducted in 
several publications on the subject in order to discuss the issues listed in the specific 
objectives. Then presents a case study of a construction company, and analyzed the 
documentary evidence relating to OSH management. It adds up to research further 
the application of questionnaires to verify the OSH procedures performed with the 
direction and coordination of health and safety of the construction work, concluding 
that OSH actions developed by the construction correspond to the implementation of 
the requirements proposed by the OHSAS 18001: 2007. Finally, it is concluded that 
the assessment of the company's OSH performance, based on the main guidelines: 
ILO, national and specific about the HSMS, it was the fulfillment of the same as the 
requirements of the OHSAS 18001: 2007.  
 
 
Keywords: Safety and Health at Work.  Civil Construction.  Management system. 
OSHAS 18001: 2007. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

Forte indicadora de aquecimento ou desaceleração econômica, a Indústria da 

Construção Civil tem apresentado nos últimos anos projeção e destaque no setor 

econômico do Brasil, devido ao seu volume, ao elevado capital investido e pelo 

significativo número de empregados, atuando como termômetro da economia 

brasileira. 

De acordo com Mello e Amorim (2009) a Indústria da Construção Civil é 

classificada em subsetores, sendo estes denominados: materiais de construção, 

edificações, construção pesada, montagem industrial, sendo o subsetor de 

edificações (as construtoras) o que contem mais empresas. Para os autores, o 

segmento da construção civil é considerado de extrema importância para o 

crescimento e desenvolvimento do país em razão das suas especificidades, como por 

exemplo:  

1)  têm elevado efeito multiplicador; 

2)   menor necessidade de investimento, devido à baixa relação capital/produto;  

3)  utilização intensiva de mão de obra, incluindo a não qualificada;  

4)  significativa porção dos investimentos e; 

5)  reduzido coeficiente de importação. 

 

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em 2010 o 

setor da construção civil teve o resultado mais expressivo dos últimos 24 anos, tendo 

o seu produto interno bruto (PIB) atingido 11,6%, enquanto o PIB nacional alcançou 

7,3%. Para Cardoso (2013) este crescimento deveu-se ao grande investimento que foi 

direcionado ao setor, com incentivo do Governo Federal brasileiro que promoveu a 

partir de 2007 a retomada do planejamento e execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu 

desenvolvimento acelerado e sustentável, por meio do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). 
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No entanto, apesar da atividade na construção desacelerar nos anos seguintes, 

mesmo assim, a expansão do setor foi superior do PIB brasileiro que havia registrado. 

Esta desaceleração pode ser explicada, pelo desaquecimento da economia mundial, 

que contribuiu para o menor crescimento da economia brasileira, repercutindo no 

setor da construção, conforme demonstra o gráfico 1 (TINOCO, 2013).  

 

Gráfico 1 - PIB Brasil x PIB Construção civil (variação %) - 2004 / 2013 

 

Fonte: TINOCO, 2013 

 
Além disso, o mercado da construção civil foi incrementado e alavancado 

devido à criação de programas sociais - entre eles o Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV), como da ampliação da oferta de crédito para aquisição do primeiro 

imóvel (CARTISANO, ROLLERI, 2010). Segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), só no ano de 2013, o PMCMV representou 32,1% do 

total das construções de moradias, demonstrando assim a importância do setor da 

construção civil para o desenvolvimento econômico do país (CBIC, 2013). 

Cabe mencionar ainda que o aquecimento é positivo sob os vários aspectos, 

além do incentivo ao poder de compra, o aquecimento contribuiu também para o 

aumento do número de empregos oferecidos pelas construtoras (CARTISANO, 

ROLLERI, 2010). De fato, diante de todo o “boom” positivo causado pelo setor da 

construção civil na economia brasileira, nos últimos anos, o setor tem sido 
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responsável é pela geração e absorção de grande quantidade de mão de obra, seja 

ela especializada ou não, e na sua maioria mão de obra de baixa escolaridade, em 

razão dos inúmeros serviços desenvolvidos no canteiro de obras. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2004) definiu a indústria da 

construção civil como “um conjunto flexível de agentes e atividades que podem 

internacionalizar-se ou regionalizar-se de diversas maneiras”, sendo essa definição 

fundamentada nas diferentes atividades e produtos envolvidos no setor, “que traz 

consigo uma diversidade similar de agentes, ou profissionais, que interagem sobre o 

mesmo” (BARKOKÉBAS JUNIOR, 2007, p.2). 

Entretanto, esse setor é considerado o que mais tem apresentado situações 

que divergem no que preconiza a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, haja 

vista as inúmeras contratações irregulares, com “funcionários ludibriados por falsas 

promessas de empregos, que acabam sendo submetidos a condições injustas” e 

insalubres de trabalho (CARDOSO, 2013, p.6). 

Para Mangas, Gomes, Thedim - Costa (2008), o cenário adquire ainda maior 

relevância a partir da constatação de que devida a grande demanda de obras, 

impulsionado pela ordem econômica e produtiva a partir de 2006, o setor passou 

utilizar com mais intensidade da terceirização dos serviços, visando à redução de 

custos e objetivando obter mais lucros. E isto se reflete: “na transferência de 

responsabilidades das empresas principais para empreiteiras, subempreiteiras e, 

frequentemente, para organizações irregulares ou até mesmo ilegais, colocando os 

trabalhadores em situações de desproteção social e de insegurança” (MANGAS, 

GOMES, THEDIM-COSTA, 2008, p.49). 

De forma oportuna, cabe ressaltar que a terceirização tem se apresentado 

como uma relação trabalhista comum ao cenário econômico atual, tendo sua origem a 

partir das mudanças ocorridas no sistema econômico, assim como, da flexibilização 

das normas, apesar da inexistência de uma lei específica que a regulamente. No 

entanto, a terceirização é um tema que tem promovido uma intensa discussão ao 

longo dos últimos 10 anos, sendo sua base legal o Projeto de Lei nº 4.330/2004 com 

atual denominação de Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 30/2015 (CALCINI, 2015).  

Barbosa (2010, p.54) traz uma definição para terceirização, a partir do Código 

Civil Brasileiro, ao considerar que: 

(...) a subcontratação é definida como a transferência de atividades ligadas à 
produção para pessoas físicas contratadas para a execução de partes 
definidas do empreendimento com anuência e sob a responsabilidade técnica 
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do empreiteiro principal. No caso da terceirização, as pessoas físicas ou 
jurídicas contratadas possuem total autonomia e os riscos e garantias são de 
responsabilidade do contratado. 

Com relação às vantagens e desvantagens de contratação de sub empreitada, 

considera a definição de Cardoso (2003) ao citar que:  

(...) pode trazer algumas vantagens como o aumento da qualidade do 
produto, um maior controle da produção, o nivelamento dos recursos, o 
atendimento aos prazos da obra, a adoção de novas tecnologias, a 
flexibilidade e adaptação às mudanças estruturais, além de possíveis 
diminuições de problemas com mão de obra. (...) ainda segundo esse autor, 
algumas desvantagens também podem ocorrer, apesar das vantagens 
identificadas acima. São elas: 

 Degradação das condições de trabalho; 

 Perda da capacidade da mão de obra (BARBOSA, 2010, p.54 - 55). 

Em razão disso, frente à grande demanda de serviços e por, na maioria das 

vezes o setor abarcar grande quantidade de mão de obra desqualificada, a 

Construção Civil é considerada um dos setores da atividade econômica que mais 

registra acidentes de trabalho e, onde há maior risco de exposição aos acidentes, 

apesar da adoção das práticas referentes à Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 

que muitas vezes atendem somente os requisitos mínimos legais de segurança 

(SESI, 2008). Associado a isto, com a terceirização, este cenário é agravado, tendo 

em vista que os adoecimentos e mortes entre os terceirizados têm maior incidência se 

comparado aos acidentes que atingem os trabalhadores contratados de forma direta 

pelas construtoras. 

Para Garcez et al. (2012) o papel da Segurança do Trabalho é de grande 

relevância, sendo compreendida como a adoção de inúmeras medidas que objetivam 

um único propósito: minimizar os riscos de acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade laboral do 

trabalhador, medidas estas baseadas em legislações e normas vigentes, assim como 

nos manuais técnicos que abordam algumas recomendações. Destaca-se ainda os 

demais sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional que se encontram no 

mundo, como o da norma inglesa BS 8800 e da norma mundial OHSAS 18001:2007. 

Neste sentido,  em razão dos riscos ocupacionais existentes na construção 

civil, principalmente nos canteiros de obras, aos quais os trabalhadores do setor estão 

diariamente expostos, constata-se a importância da implantação de um Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – SGSST, nestes ambientes 

(GONÇALVES, 2012). 
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Todavia, para que haja o efetivo sucesso deste sistema é imprescindível 

participação de todas as pessoas que atuam no ambiente laboral, independentemente 

do nível e função, amparados pela alta direção da empresa, a fim de que seja 

desenvolvida uma política clara sobre a importância da pratica de SST, objetivando 

assim minimizar os riscos e os possíveis acidentes decorrentes deles, aumentando a 

produtividade dos empregados e, consequentemente, uma taxa maior de retorno 

financeiro para as empresas (GONÇALVES, 2012).  

A par disso, quando se investe, técnica e financeiramente, em segurança do 

trabalho, uma empresa, além estar cumprindo com a legislação trabalhista vigente, 

estará colocando em prática as questões preconizadas pelos programas de 

segurança exigidos por lei, incitando nos trabalhadores uma postura preventiva no 

local de trabalho, atentos aos riscos ocupacionais a que estão expostos, além do 

respeito às normas de segurança, como por exemplo: o uso adequado dos 

equipamentos de proteção individual, tais como: protetor auricular em área de ruído, 

capacete em áreas de queda de materiais, máscara em área de concentração de 

poeiras, etc. 

Entretanto, é importante mencionar que vários estudos têm procurado analisar 

o custo-benefício decorrente do investimento em gestão de segurança e saúde no 

ambiente laboral (ZOU et al. 2010), baseando-se principalmente no pressuposto de 

uma relação direta de causa e efeito entre investimento e melhoria de desempenho 

de segurança e segurança, que diz que, se não houve investimento na gestão de 

SST, obviamente, não haverá certeza de uma melhoria de desempenho de 

segurança.  

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Ressalta-se que os acidentes de trabalho apresentam-se sempre maléficos à 

sociedade, primeiro, porque traz prejuízos diretos para o trabalhador acidentado e sua 

família, como perdas financeiras e traumas, e, segundo, porque este trabalhador 

acidentado torna-se um prejuízo financeiro para o país, pois não produz e, em muitos 

casos, fica incapacitado para o trabalho. 
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No contexto laboral, é relevante ressaltar que os valores de saúde e doença 

são construídos sob a ótica da produtividade, sob os princípios que se adota de 

responsabilidade social e, o valor que se dá à preservação das pessoas, das histórias 

de acidentes de trabalho e da própria cultura da organização. A própria pressão 

organizacional é um fator que leva o indivíduo a estados de “stress”, o que afeta 

diretamente a produtividade e a qualidade de vida do trabalho. 

Sendo assim, um ambiente laboral com condições inadequadas de trabalho 

torna-se um ambiente susceptível a elevado número de acidentes, lesões, distúrbios e 

intoxicações, onde a saúde e a segurança do trabalhador são ameaçadas a todo o 

momento.  

Mulatinho (2001) considera a negligência (falta de precaução, de diligência, de 

cuidados no prevenir danos) como a principal causadora de acidentes de trabalho, 

provocando grandes lesões, podendo levar até a morte. Contudo, segundo a autora, é 

imprescindível que os riscos (condições de uma variável com potencial necessário 

para causar danos existentes no ambiente laboral) sejam observados e prevenidos.  

Muitas empresas, organizações, corporações, sociedades e conglomerados 

industriais têm demonstrado grande preocupação com a defesa do meio ambiente de 

trabalho e, consequentemente, com a melhoria das condições de trabalho dos seus 

empregados, sendo disponibilizada maior atenção à saúde e segurança dos mesmos.  

Corroborando com o exposto acima, Quelhas e Lima (2006, p. 3) mencionam 

que a melhoria da segurança, da saúde e do meio ambiente de trabalho, além de 

contribuir para o aumento da produtividade, minimizam os custos do produto final, 

haja vista que: diminuiu as “interrupções no processo, o absenteísmo e os acidentes 

e/ou doenças ocupacionais”. 

Assim, visando promoção da saúde e segurança ao trabalhador no seu meio 

ambiente laboral foi estabelecida sua garantia por meio das Convenções da OIT, da 

Constituição Federal (CR/88), da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no 

Código Penal, no Código Civil, na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) e em diversas legislações referentes à proteção, à saúde e à 

segurança do trabalhador. 

Todavia, a OIT é enfática ao determinar que segurança e saúde no trabalho, 

incluindo o cumprimento das exigências contidas na legislação nacional de SST, são 

da responsabilidade e dever do empregador, que deve mostrar-se comprometido com 

as todas as atividades referentes à SST na organização, tomando todas as 
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providências (investimentos - custos) necessárias a fim de estabelecer a implantação 

de um sistema de gestão da SST (GONÇALVES, 2012). 

No setor da construção civil, no que tange ao gerenciamento de segurança nos 

canteiros de obras, segundo Duarte et al. (2011), este é realizado de forma pontual, 

visando atender, na maioria das vezes, aos requisitos normativos sem qualquer 

padronização dentro da empresa, isto é, não há um padrão específico de SST nos 

canteiros de obra de uma mesma empresa, onde cada um age de uma forma. Aliás, 

ainda considerando o autor, “as normas regulamentadoras são direcionadas 

sobremaneira ao controle dos riscos, sem um melhor detalhamento de aspectos 

estruturais do processo de trabalho, tais como: locação de recursos, 

responsabilidades e comprometimento dos gestores” (p.3). 

Por oportuno cabe registrar que na indústria da construção civil, precisamente 

no canteiro de obras, a representação dos riscos de acidentes existe em todos os 

lugares, sendo alguns destes exemplificados, segundo publicação do SESI (2008, p. 

31), por: 

Falta de planejamento no recebimento e estocagem de matéria-prima e de 

material não utilizável, que favorece queda ou deslizamento do material sobre 

trabalhadores e propicia ambientes para animais peçonhentos; 

 Arranjo físico inadequado; 

 Instalações elétricas improvisadas; 

 Trabalho em altura sem uso de equipamentos de proteção individual 

adequados como, por exemplo, nas atividades realizadas em bate-estaca para 

ajuste da estaca; 

 Vias de circulação obstruídas, não demarcadas e mal conservadas; 

 Operação de máquinas e ferramentas por trabalhadores não qualificados; 

 Falta de treinamento e conscientização quanto aos riscos existentes nos locais 

de trabalho ou treinamentos ineficazes; 

 Falta ou ausência parcial de sistemas ou equipamentos de proteção coletiva 

devidamente instalados. 

Associado ao elenco dos riscos acima mencionado há ainda, de acordo com 

Duarte et al. (2011, p.3), a “grande rotatividade da mão de obra, a diversidade das 

obras e também o emprego cada vez mais comum de mão de obra terceirizada” e, na 

maioria das vezes, desqualificada. 
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A respeito disso, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho – FACTS (2008), a implantação de SST de forma comprometida por uma 

empresa, lhe promove benefícios como, por exemplo:  

 Contribui para demonstrar que uma empresa é socialmente responsável;  

 Protege e reforça a imagem de marca e o valor da marca;  

 Ajuda a aumentar a produtividade dos trabalhadores;  

 Reforça o compromisso dos trabalhadores para com a empresa;  

 Cria mão de obra mais competente e mais saudável;  

 Reduz os custos para a empresa e as quebras de produção;  

 Permite que as empresas correspondam às expectativas dos clientes em 

matéria de SST; e, 

 Incentiva os trabalhadores a permanecerem na vida ativa durante mais tempo. 

Neste contexto, baseado no que fora apresentado acima, a situação problema 

do presente estudo propõe o seguinte questionamento: A empresa estudo de caso 

desta dissertação desenvolve ações de SST, a fim de minimizar e controlar a 

ocorrência de acidentes nos canteiros de obras? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar o desempenho da gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – SST 

de uma empresa de construção civil, quantificando os indicadores de controle que 

relacione os recursos utilizados ao desempenho em saúde e segurança do trabalho, 

contribuindo para a valorização da empresa e o aumento da qualidade de vida dos 

seus funcionários. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos buscam orientar o atendimento ao objetivo geral, 

sendo eles: 

 

 Apresentar a relevância da implantação de Sistema de Gestão de Gestão 

de Segurança e Saúde do Trabalho – SGSST no contexto laboral; 

 Relatar aspectos ligados à saúde e segurança no trabalho na área da 

construção civil; 

 Apresentar os instrumentos de medição de retorno do investimento em 

SST, assim como, os indicadores de segurança relacionados;   

 Realizar comparação entre os requisitos da OSHAS com o SST 

implantado da empresa. 

 Verificar os registros referentes às práticas de gestão de SST da 

empresa, estudo de caso desta dissertação.  

 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 

Nos últimos anos, em razão da valorização do capital humano, as empresas 

têm dispensado uma atenção maior às questões relacionadas à segurança e saúde 

dos trabalhadores, visando aumentar a inter-relação trabalho/saúde, haja vista que o 

estado de saúde do trabalhador tem grande importância no que se refere à 

produtividade e lucro para as mesmas. 

Inquestionavelmente, os acidentes do trabalho têm reflexos altamente 

negativos: na vida do trabalhador, devida à sua incapacidade de trabalhar, seja ela 

provisória ou permanente, como também quanto ao impacto econômico relevante 

decorrente dos prejuízos que não só irão atingi-lo, como também a empresa e a 

sociedade. 

Desta forma, a partir do entendimento de que o maior ativo das empresas são 

as pessoas que trabalham nas mesmas, ou seja, seus empregados, os gestores têm 

investido em saúde e segurança do trabalhador, pois estão cada vez mais 
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conscientes acerca da importância da preservação da saúde, assim como, da 

integridade física na realização das atividades profissionais. 

A literatura, nacional e internacional, há tempos tem demonstrado a 

importância da implantação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do 

Trabalho pelas empresas, considerando o SGSST como mais uma ferramenta 

gerencial, a fim de controlar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais e 

aumentando os efeitos benéficos de suas atividades, produtos e serviços, com a 

consequente melhoria dos resultados globais da própria empresa (SILVA, 2002; 

QUELHAS, LIMA, 2006; BARKOKÉBAS JR. et. al., 2007; VIEIRA et. al., 2009; 

REINHARDT, FISHER, 2009; ZOU, SHI, LI, 2010). 

Salienta-se que qualquer empresa legitimamente registrada de acordo com a 

legislação vigente pode e deve implantar o SGSST, a partir de um mínimo de 

organização e dos investimentos requeridos, independentemente do porte da 

empresa (VALCÁRCEL, 2005). Sendo assim, a fim de compreender os benefícios 

decorrentes deste investimento, suscitam-se as seguintes questões: 

 De que forma a Construtora, objeto deste estudo tem observado os 

resultados obtidos a partir das ações destinadas à segurança e saúde no 

trabalho, visando controlar / minimizar os riscos de acidentes nos 

canteiros de obra e as doenças ocupacionais?   

 Quais são os indicadores de controle de segurança? Como são 

quantificados? 

 A Construtora, objeto deste estudo, atende aos requisitos estabelecidos 

pela OSHAS 18001:2007 para ser considerado um sistema de gestão em 

SST? 

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO TEMPORAL E GEOGRÁFICA DA PESQUISA 

 

 

De acordo com o Ministério da Previdência, cerca de 700 mil casos de 

acidentes de trabalho são registrados em média no Brasil todos os anos, sem a 

inclusão dos  casos não notificados oficialmente. Entre as causas desses acidentes 

estão à utilização de maquinários obsoletos e velhos, tecnologia ultrapassada, 

mobiliário inadequado, ritmo acelerado, assédio moral e cobrança exagerada.  
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Os acidentes mais frequentes são os que causam fraturas, luxações, 

amputações e outros ferimentos. Na sequência, aparecem os casos de lesões por 

esforço repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(LER/DORT). Em terceiro lugar, aparecem os transtornos mentais e comportamentais, 

como episódios depressivos, estresse e ansiedade.  

Quanto ao setor da construção civil, este é um dos setores com maior número 

de registros de acidentes de trabalho, representando uma parcela com significativa 

importância, além de crescente, dentre os acidentes do trabalho conhecidos (SILVA, 

MENDONÇA, 2012).  

 

Tabela 1 - Quantitativo dos Acidentes de Trabalho no Brasil - Construção Civil 

 

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. CNAE 2.0 Categorias (Divisões, Grupos e Classes) - 41 Construção de 
edifícios, 42 Obras de infraestrutura e 43 Serviços especializados para construção. 

 

Registra-se que entre os anos de 2011 a 2013, o setor computou total de 

186.465 acidentes (com CAT e sem CAT registrada), conforme apresentado na tabela 

1. Somente em 2013 foram 61.889 acidentes, representando 8,6% dos acidentes 

conhecidos no país, sendo afastados por até 15 dias 28.821 trabalhadores; por mais 

de 15 dias 24.443 trabalhadores; 1.616 trabalhadores ficaram inválidos; 451 morreram 

em decorrência de acidentes neste setor conforme apresentado na tabela 4 

(DATAPREV, CAT. SUB. AEAT 2013 Seção I - Estatísticas de Acidentes do 

Trabalho Subseção B – Acidentes do Trabalho Liquidados). 
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Considerado o maior empregador da construção civil no ano de 2013, a região 

Sudeste apresentou um número de 1.488.514 trabalhadores registrados neste setor, 

ou seja, 48,1% dos trabalhadores registrados no mesmo setor de todo o pais (RAIS, 

2013), conforme apresenta a tabela 2 a seguir.     

 

Tabela 2 - Quantitativo dos empregados no Setor da Construção Civil - 2013 

Tamanho do 
estabelecimento por 
empregados ativos 

Construção Civil 

Regiões Geográficas 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-
Oeste 

TOTAL 

0 empregados 0 0 0 0 0 0 

Até 4 empregados 6,880 27,543 86,439 49,260 17,971 188,093 

De 5 a 9 empregados 8,843 33,762 95,904 50,879 19,675 209,063 

De 10 a 19 empregados 12,885 48,828 131,232 61,632 26,965 281,542 

De 20 a 49 empregados 25,058 94,107 219,305 88,010 43,951 470,431 

De 50 a 99 empregados 22,255 101,146 179,784 54,141 35,192 392,518 

De 100 a 249 empregados 32,977 141,247 230,312 55,077 44,551 504,164 

De 250 a 499 empregados 26,836 86,725 156,754 29,256 23,695 323,266 

De 500 a 999 empregados 16,555 67,858 141,144 22,656 16,886 265,099 

1.000 ou mais vínculos 
ativos 

63,131 98,400 247,640 17,103 33,703 459,977 

TOTAL BRASIL 215,420 699,616 1.488,514 428,014 262,589 3.094,153 

Fonte: RAIS 2013 - MTE. Elaboração: Banco de Dados - CBIC. 

          No entanto, a Região Sudeste composta: pelo estado Rio de Janeiro 

juntamente com os outros 03 (três) estados: São Paulo, Minas Gerais e Espírito 

Santo, de acordo com Informe da Previdência Social, em 2013, contabilizaram 

390.911 acidentes de trabalho considerando todas as atividades econômicas, 

representando o maior volume de acidentes do país, equivalente a 54,5 % dos 

registros. Só o estado do Rio de Janeiro computou no mesmo ano, 51.036 acidentes 

de trabalho, representando 7,1 % do registro total do referido ano, conforme tabela 3 

(AEPS, 2013).  
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Tabela 3 - Acidentes do trabalho - Brasil de 2011 a 2013 

ACIDENTES DO TRABALHO-BRASIL 

Quantidade de acidentes do trabalho, por situação de registro e motivo, segundo as 
Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2010/2013. 

GRANDES 
REGIÕES 

UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO 

Anos 

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO 

Total 

Com CAT Registrada 

Sem CAT 
Registrada 

Total 

Motivo 

Típico Trajeto 
Doença 

do 
Trabalho 

SUDESTE 

2011 391.324 314.852 246.166 58.760 9.926 76.472 

2012 390.997 320.047 249.167 60.612 10.268 70.950 

2013 390.911 326.335 252.207 65.560 8.568 64.576 

Rio  Janeiro 

2011 49.310 41.076 31.084 8.083 1.909 8.234 

2012 52.192 43.478 32.887 8.569 2.022 8.714 

2013 51.036 43.937 32.915 9.297 1.725 7.099 

BRASIL 

2011 720.629 543.889 426.153 100.897 16.839 176.740 

2012 713.984 546.222 426.284 103.040 16.898 167.762 

2013 717.911 559.081 432.254 111.601 15.226 158.830 

Fonte: AEPS, 2013. 
          

Com relação ao setor da construção civil, o número dos acidentes de trabalho 

ocorridos no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2013, segundo informações do Anuário 

Estatístico da Previdência Social, comparado à distribuição dos acidentes do trabalho do 

setor no país apresenta-se distribuído conforme Tabela 4. 

Tabela 4 - Acidentes do Trabalho da Construção Civil do Rio de Janeiro 

Liquidados em 2013 

Construção 
Civil 

Quantidade de Acidentes do Trabalho Liquidados - 2013 

Total 

Consequência 

Assistência 
Médica 

Menos  
15 dias 

Mais de 
15 dias 

Incapacidade 
Permanente 

Óbito 

BRASIL 64.392 9.061 28.821 24.443 1.616 451 

Rio de 
Janeiro 

5.990 1.295 2.832 1.723 113 27 

Fonte: DATAPREV, CAT. SUB. (AEAT 2013 Seção I). 
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Ao analisar a Tabela 4 fica evidenciado que o total de 5.990  acidentes liquidados 

no ano de 2013, representa (9,30%) dos acidentes liquidados da construção civil do país, 

sendo afastados por até 15 dias 2.832  trabalhadores (9,83%); por mais de 15 dias 1.723 

trabalhadores (7,05%); 113 trabalhadores ficaram inválidos (7,00%); 27 morreram em 

decorrência de acidentes neste setor (6,00%), (DATAPREV, CAT. SUB. AEAT 

2013 Seção I - Estatísticas de Acidentes do Trabalho Subseção B – Acidentes do 

Trabalho Liquidados). 

Tendo em vista à importância do setor da construção civil para o desenvolvimento 

econômico do estado do Rio de Janeiro, por absorver quantidade considerável de mão de 

obra, na maioria das vezes desqualificada, a presente pesquisa apresentará como 

estudo de caso uma análise acerca do desempenho da aplicabilidade dos recursos 

técnicos e financeiros em SGSST de uma construtora, com classificação de tamanho 

médio, localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro, com atuação predominante 

na Região Sudeste, referente ano de 2014 / 2015.    

A fim de consubstanciar a presente dissertação, serão apresentados na revisão 

da literatura os principais conceitos e modelos de SST que irão nortear a pesquisa, 

ressaltando questões como: o foco legal do Sistema de SST; o desempenho do setor 

da Construção Civil; a importância das ações de SST na construção civil; os 

indicadores de controle de SST; os custos dos acidentes de trabalho; assim como, os 

benefícios decorrentes do investimento em recursos técnicos na construção civil. 

 

 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA  

 

 

Inicialmente torna-se imprescindível mencionar que perdas, injúrias, danos à 

propriedade – eventualmente causados pelas atividades, produtos e serviços, de uma 

organização, constituem problemas que podem acarretar vários prejuízos, tais como: 

processos de responsabilidade civil pelo fato do produto ou serviço oferecer riscos 

aos trabalhadores, alto índices de absenteísmo e afastamento de trabalho devido a 

acidentes (ARAÚJO et al., 2006).  

Registra-se que inúmeros esforços que vêm sendo realizados no Brasil, 

visando controlar e /ou minimizar o número de acidentes no trabalho, seja por meio de 

campanhas de prevenção de acidentes, de comissões de estudo tripartites 
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(representantes do Governo, Empregadores e Trabalhadores) e de estudos 

acadêmicos. No entanto, o índice de acidentes do trabalho e doenças profissionais 

continua elevado em relação aos índices encontrados em outros países, 

principalmente na Indústria da Construção, o que causa inúmeros problemas sociais e 

econômicos.  

Especificamente quanto à construção civil, Vecchione e Ferraz (2010, p.2) 

ressaltam que este é um setor da indústria nacional que historicamente apresentou os 

maiores “índices de acidentes do trabalho, em sua maioria de natureza grave a 

resultar lesão incapacitante ou fatal”.  

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
ocorrem anualmente 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo, 
sendo que 2,2 milhões de acidentes resultam em mortes. No Brasil, são 1,3 
milhão de casos, que têm como principais causas o descumprimento de 
normas básicas de proteção aos trabalhadores e más condições nos 
ambientes e processos de trabalho.  Segundo o estudo da OIT realizado em 
2012, o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em relação ao número de mortes, 
com 2.503 óbitos. O país perde apenas para China (14.924), Estados Unidos 
(5.764) e Rússia (3.090) (ANAMT, 2015, p.1). 

No entanto, as empresas, sejam da construção civil ou não devem estar livres 

de riscos inaceitáveis de danos nos ambientes de trabalho, garantindo o bem estar 

físico, mental, e social dos trabalhadores e partes interessadas. Para minimizar ou 

eliminar tais prejuízos, muitas organizações desenvolvem e programam sistemas de 

gestão voltados para a segurança e saúde ocupacional. 

De acordo com Moraes e Mout’alvão (1998) os riscos de acidentes com lesão, 

problemas ergonômicos e organizacionais podem ser identificados pela inspeção 

sistemática do local de trabalho. Para os autores mencionados, as inspeções de 

segurança são uma das medidas preventivas mais importantes para assegurar um 

local de trabalho seguro, contudo a natureza do trabalho determinará com que 

frequência essas inspeções devam ser realizadas. 

A respeito disso, segundo o Anuário Brasileiro de Proteção (ABP) de 2014,  

Converter ações de Saúde e Segurança do Trabalho realizadas dentro das 
empresas em resultados concretos com efetiva redução de acidentes e 
agravos relacionados ao trabalho é um desafio que ainda se impõe aos 
profissionais da área. A experiência de 40 anos de atuação dos SESMT 
(Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho) tem demonstrado que é necessário superar o simples cumprimento 
da legislação e dos atos puramente reativos a ocorrências indesejáveis e 
avançar para o patamar seguinte. Já é tempo de aplicar saúde e segurança 
dentro de um sistema de gestão, seja ele próprio ou certificado como no caso 
da OHSAS 18001. (p.1).   
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Importa ressaltar que o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho 

estabelece uma série de requisitos que buscam contemplar todos os pontos 

necessários para eliminar ou minimizar riscos aos empregados e outras partes 

interessadas que podem ser expostas a riscos associados em suas atividades. 

Nesse sentido, quando uma empresa investe e desenvolve ações em SST, ela 

está visando à qualidade de vida do seu maior capital, o humano, a empresa cria um 

diferencial competitivo levando ao aumento de sua produtividade, com redução de 

perdas, e consequentemente dos seus lucros (BRIDI et al., 2013). 

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

 

O presente estudo será desenvolvida em 5 (cinco) capítulos, a fim de 

apresentar de forma clara as questão que envolvem o tema, objeto desta Dissertação, 

conforme segue abaixo: 

 - No capítulo 1, referente à parte introdutória, realizar-se-á uma contextualização com 

os principais conceitos do estudo apresentando a situação-problema, os objetivos 

(geral e específicos), as questões da pesquisa, a delimitação temporal e geográfica, 

assim como, a importância e a justificação da presente pesquisa. 

- No capítulo 2, referente à Revisão de Literatura, são descritos os aspectos 

conceituais sobre os modelos de gestão de segurança e saúde ocupacional, a partir 

da abordagem do foco legal quanto à SST. Serão realizadas também considerações 

acerca da implantação de SGSST no setor da Construção civil, especificamente, no 

subsetor de edificações, considerando ainda os comentários sobre os indicadores de 

controle de acidentes de trabalho e indicadores de desempenho e os benefícios 

decorrentes do investimento financeiro em recursos técnicos na construção civil. 

- No capítulo 3 apresenta-se o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, sendo 

descritos os meios utilizados para obtenção dos resultados como a definição e 

escolha do método da pesquisa, e os instrumentos de pesquisa.  

- No quarto capítulo apresenta-se o estudo de caso, com a descrição e a análises dos 

dados. Trata-se de um programa de gestão de segurança e saúde ocupacional 

implantada numa empresa da construção civil, de porte médio, que realiza obras no 
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Estado do Rio de Janeiro e Região Sudeste, onde é analisada: a verificação de 

registros, dos documentos referentes à auditoria das condições físicas dos canteiros 

de obras, auditoria da utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva e 

entrevistas com diretores da empresa e setor de SST.  

- Por fim, no quinto e último capitulo são apresentadas as conclusões do estudo e 

recomendações para trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 SISTEMA DE SST - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO  

 

 

A satisfação do trabalhador no seu âmbito laboral tem importância fundamental 

na relação “saúde-trabalho”, onde o comportamento demonstrado no contexto 

ocupacional ou fora deste é refletido nas condições físicas e psíquicas deste 

trabalhador. A respeito disso, segundo Fialho e Cruz (1999), da mesma forma que as 

condições da vida familiar, transporte e moradia têm consequências no trabalho, na 

vida profissional também se reflete na vida fora do trabalho. 

Com relação à segurança, Quelhas e Lima (2006) mencionam que a Cultura de 

Segurança Total (CST) é um dos objetivos que os gestores de segurança buscam 

desenvolver dentro das organizações, a fim de que todos os empregados consigam 

obter qualidade de vida laboral, a partir do compartilhamento de responsabilidades e 

de uma preocupação ativa contínua com a segurança. 

 

 

2.1.1 Marco Legal 

 

 

Historicamente, a atenção à saúde do trabalhador teve início na Inglaterra, na 

primeira metade do século XIX, com a Revolução Industrial, denominada na época 

como Medicina do Trabalho. Naquela ocasião, o trabalho contínuo e repetitivo 

contribua para o desencadeamento de vários danos à saúde dos trabalhadores. 

Assim, de acordo com Carvalho et al. (2009, p. 345) “o consumo da força de trabalho, 

resultante da submissão dos trabalhadores a um processo acelerado e desumano de 

produção, exigiu uma intervenção, sob a pena de tornar inviável a sobrevivência e 

reprodução do próprio processo”.  

Entretanto, conforme Rosa e Pilatti (2007) foi durante a 1ª Guerra Mundial, 

mais especificamente no ano de 1915, com a fundação da Comissão de Saúde dos 

Trabalhadores na Indústria de Munições, que a atenção com a saúde dos 

trabalhadores adquiriu os primeiros contornos, onde essa comissão, que era 
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composta por fisiologistas e psicólogos, a partir do término da grande guerra, foi 

transformada no Instituto de Pesquisa da Fadiga Industrial e, posteriormente, passou 

a se chamar Instituto de Pesquisa sobre Saúde no Trabalho. 

Segundo Saliba (2004, p.17), as primeiras leis sobre acidente do trabalho 

surgiu na Alemanha em 1824 e disseminada para Europa, chegando ao Brasil em 

1919, através do Decreto legislativo nº 3.724 de 15 de janeiro de 1919, sem, contudo, 

ser votado, o Código do Trabalho, proposto em 1917 ao congresso nacional. 

Na década de 20, nos Estados Unidos da América do Norte, com a publicação 

do livro Industrial Accident Prevention, de H. W. Heinrich é que, pela primeira vez, 

apresentava-se uma base para estudos de custo de acidentes do trabalho, precursora 

dos posteriores programas de controle de perdas, onde era demonstrada a extensão 

dos problemas econômicos e as graves consequências dos acidentes do trabalho 

(Zocchio, 2002 apud MANTELLI, 2007). 

Registra-se que a 2ª Grande Guerra Mundial também tem um marco histórico 

no que tange à saúde dos trabalhadores, haja vista que a construção de instrumentos 

bélicos mais complexos e de maior poderio passou a exigir um nível mais elevado de 

habilidade por parte destes, pois as condições ambientais e o cenário tenso produzido 

pelas batalhas eram desfavoráveis ao processo, onde a adaptação dos instrumentos 

para a redução do nível de tensão dos trabalhadores e a diminuição dos riscos de 

acidentes se tornou uma urgência. Todavia, durante o pós-guerra, surgiu, na 

Inglaterra, o Ergonomics Research Society, um grupo de pesquisadores interessados 

em debater e conformar um novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência que 

tinha, como objeto de estudo, o ambiente laboral (ROSA, PILATTI, 2007).  

O Brasil foi o primeiro país a instituir o serviço obrigatório de segurança e 

medicina do trabalho em empresas com mais de 100 funcionários através das 

portarias 3.236 e 3.237 que regulamentavam a formação técnica em Segurança e 

Medicina do Trabalho e atualizando o artigo 164 da CLT. Instituindo assim a data 27 

de julho de 1972 para ser o dia nacional de prevenção de acidentes de trabalho, um 

dos fatores que deve a essa iniciativa é que nesse período despontava-se nos 

relatórios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) como um dos países com 

significativo índice de acidente do trabalho. Ademais, o país estava sendo 

pressionado a adotar políticas de prevenção em segurança no trabalho (SALIBA, 

2004). 
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De acordo com Saliba (2004), em 1977, a Lei n. 6.514, regulamentada pela 

Portaria n. 3.214/78, deu nova redação ao Capitulo V da CLT, avançando nas 

exigências prevencionistas. 

A questão da atenção à Saúde do Trabalhador ganhou evidência no cenário 

brasileiro a partir da promulgação da Constituição Federal, em 1988, e, 

consequentemente após a instituição do SUS, que no âmbito do Ministério da Saúde, 

identificou os processos institucionais, sob a forma de portarias, planos de trabalho, 

relatórios técnicos e publicação de material para atender a saúde do trabalhador 

brasileiro. 

Segundo o Ministério da Saúde, “saúde do trabalhador é um termo que visa 

compreender as relações entre trabalho e o processo saúde-doença” (BRASIL, 2002, 

p.7). Além disso,  

A Saúde do Trabalhador, compreendida no campo da Saúde Coletiva, vem 
superar outros marcos tradicionais de se conceber e intervir no processo de 
adoecimento dos trabalhadores, superando especialmente as restritas 
concepções médico-biologicistas e higienistas que caracterizam a Medicina 
do Trabalho e a Saúde Ocupacional (SANTOS-FILHO, 2007, p.3). 

Para Carvalho et al. (2009), a área de saúde do trabalhador é considerada 

como parte integrante e indissociável da área de saúde, apresentando como 

princípios: zelar pela saúde nos ambientes e nas relações do ser humano com o 

trabalho, promovendo a saúde, prevenindo agravos, recuperando a saúde/tratando e 

reabilitando o trabalhador. Ademais, o desenvolvimento de ações individuais e 

coletivas que visem atuar no processo saúde-trabalho-doença, para eliminar ou 

controlar determinantes, fatores de riscos e danos, são do seu escopo.  

No que concerne à questão da segurança ocupacional, Chiavenato (2002, p. 

438) conceitua segurança no trabalho como “o conjunto de medidas técnicas, 

educacionais, médicas e psicológicas, empregadas para prevenir acidentes”, onde as 

condições inseguras do local de trabalho devem ser eliminadas, além de ensinar 

pessoas para implantação de práticas preventivas.  

As normas OHSAS 18001 conceitua Segurança Ocupacional como: “o estado 

de estar livre de riscos inaceitáveis de danos”. Entende-se por Segurança e Saúde no 

Trabalho como: “o estado de estar livre de riscos inaceitáveis de danos nos ambientes 

de trabalho, garantindo o bem estar físico mental e social dos trabalhadores” 

(BENITE, 2004, p.19). 
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Segundo Benite (2004), a OIT – Organização Internacional do Trabalho – 

assevera que a segurança e saúde no trabalho têm como propósito essencial 

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

trabalhadores em todas suas atividades, impedir qualquer dano causado pelas condi-

ções de trabalho e proteger contra os riscos da presença de agentes prejudiciais à 

saúde.  

Barbosa et al. (2012), quanto aos riscos existentes nos locais de trabalho, 

enfatiza em seu artigo publicado que a Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) considera como riscos existentes nos 

ambientes de trabalho: 

a) Ergonômicos (relacionados ao desenho do local de trabalho e as 

posições adotadas durante a execução das tarefas); 

b) Físicos (p. ex., ruídos, temperaturas, radiação); 

c) Químicos (p.ex. medicações, substâncias desinfetantes); 

d) Psicológicos (intensidade do trabalho, o lidar com a dor e o sofrimento); 

e) Biológicos (p. ex., sangue). 

Os supracitados autores salientam ainda que estes riscos, em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 

danos à saúde do trabalhador, tornando-se assim fundamental o conhecimento 

acerca dos fatores de riscos existentes nos ambientes laborais e, a partir daí, 

estabelecer medidas de segurança para evitá-los ou corrigi-los. 

Os riscos existentes nos locais de trabalho agem de forma direta e indireta 

sobre a saúde do trabalhador:  

(...) diretamente ao provocar ou impedir danos ao trabalhador, isto é, interferir 
sobre o seu estado de saúde; indiretamente ao influenciar a capacidade do 
trabalhador de lidar efetivamente com as demandas e desafios das atividades 
laborais, cuidar de sua saúde e manter os seus recursos pessoais 
(REINHARDT, FISCHER, 2009, p.414). 

Em suma, pode-se dizer que saúde e segurança do trabalho são questões 

indissociáveis, e ambas se complementam, a fim de alcançar um único propósito: o 

bem estar do trabalhador.  

 (...) por ser nas organizações que o trabalhador passa a maior parte de sua 
vida, é natural que as organizações transformem os ambientes de trabalho 
em lugares mais aprazíveis e saudáveis para a execução do trabalho. (...) as 
organizações devem estar preocupadas com o adequado controle e 
implementação de medidas para o tratamento de riscos provenientes de 
agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos e considerar 
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os aspectos organizacionais e biopsicossociais que são ou podem se tornar 
fontes de risco (FONSECA, FERMANN, 2013, p.8). 

Importa mencionar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2010, p.3), inúmeros dados têm demonstrado que, em longo prazo, as 

empresas que promovem e protegem a saúde dos trabalhadores tendem a se tornar 

mais bem sucedidas e competitivas, desfrutando de melhores taxas de retenção de 

funcionários, minimizando assim a rotatividade dos mesmos, além de aumentar a 

produtividade, bem como a qualidade dos produtos e serviços.  

Contudo, relevante se faz apresentar os fatores que os empregadores 

necessitam considerar, sendo eles: 

a) Os custos de prevenção versus os custos resultantes de acidentes; 

b) Consequências financeiras das violações jurídicas de leis e normas de 

segurança e saúde no trabalho; 

c) Saúde dos trabalhadores como importante patrimônio da empresa. 

Nesse sentido, visando demonstrar o seu compromisso com a Segurança e 

Saúde Ocupacional, as empresas têm adotado sistemas de gestão, a fim melhorar 

significativamente a eficácia das operações internas e consequentemente reduzir 

acidentes, riscos, absenteísmo e rotatividade.  

 

 

2.2 SISTEMA DE GESTÃO 

 

 

A partir da visão de gestão socialmente responsável, as empresas têm 

observado que a implantação dos Sistemas de Gestão podem incorporar na sua 

cultura organizacional importantes questões relativas ao Meio ambiente e à 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

Segundo Lago (2006, p.49) considera-se como um Sistema de Gestão “um 

conjunto de instrumentos inter-relacionados, Inter atuantes e interdependentes que a 

organização utiliza para planejar, operar e controlar suas atividades para atingir seus 

objetivos”. 

No cenário empresarial, a implantação de um Sistema de Gestão tem por 

escopo: elevar o valor do produto ou do serviço oferecido ao seu cliente; obter 

sucesso no segmento de mercado no qual está inserido (por meio da melhoria 
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contínua dos resultados operacionais); satisfazer seus funcionários com a nova 

cultura organizacional, bem como, da própria sociedade com a contribuição social da 

empresa e o respeito ao meio ambiente (Viterbo Jr., 1998 apud CHAIB, 2005, p.11). 

Silva (2007, p.11-12) salienta que quatro são os motivos para implantar um 

Sistema de Gestão, sendo estes: 

1º) Implantar um sistema de gestão é que auxilia a cumprir a legislação, afinal de 

contas transforma itens de legislação em meios de gerenciamento; 

2º) Ajudar na redução de custos de segurança e saúde, valendo-se da articulação de 

ações. No entanto, esse é aplicado quando se busca uma "prevenção de 

acidentes mais fina", ou seja, a partir de certo grau de evolução. Vale lembrar que 

se está falando de um país onde pessoas ainda morrem em acidentes causados 

por engrenagens expostas; 

3º) Preservar a imagem das empresas. 

4º) Manter a imagem e exigências dos clientes. 

Importa mencionar que o referencial teórico básico para os diversos Sistemas 

de Gestão baseia-se na adoção do método PDCA – Plan, Do, Check, Act, 

apresentando-se como um método de análise e solução de problemas, cujo objetivo é 

estabelecer um controle de cada ação, conforme demonstra a ilustração a seguir 

(Figura 1).  

 

Figura 1- Metodologia PDCA 

 

Fonte: TCERP, 2015. 
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A figura 2 demonstra, de forma lúdica, a sistemática de aplicação do método 

PDCA, indicando cada uma das partes do método segundo a conceituação de Chaib 

(2015, p.11): 

• Plan (Planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para 

fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da 
organização;  
• Do (Fazer): Implementar os processos;  
• Check (Checar): monitorar e medir processos e produtos em relação às 
políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados;  
• Act (Agir): executar ações para promover continuamente a melhoria do 
desempenho do processo. 

 

Figura 2 - Ilustração da Aplicabilidade do Ciclo PDCA 

 

Plan DO CHECK ACT 

 
Fonte: Imagem do Shutterstock, 2015. 

Para González e Martins (2007, p.594) melhoria contínua é definida como:  

(...) um processo de inovação incremental, focada e contínua, envolvendo 
toda a organização. Seus pequenos passos, alta frequência e pequenos 
ciclos de mudanças vistos separadamente têm pequenos impactos, mas 
somados podem trazer uma contribuição significativa para o desempenho da 
empresa. 

Valcárcel (2003) ao ser citado por Ravadelli (2006) salienta que o “Ciclo PDCA” 

é considerado a base da abordagem de um sistema para a gestão e melhoria 

contínua, entretanto, 

(...) essa lógica de melhoria contínua e desenvolvimento de melhores práticas 
não condiz por completo com os modelos atuais de monitoramento e medição 
de desempenho em matéria de segurança e saúde no trabalho, 
tradicionalmente baseados em fatores de negatividade que não refletem os 
elementos críticos de sucesso, a estratégia e a visão de uma organização 
para os domínios em questão (SILVA et al., 2012, p.161).  
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Figura 3 - Elementos habilitadores da melhoria  

 

Fonte: Adaptado de Jager et al. (2004) apud Gonzalez e Martins (2007, p.596) 

Historicamente, as normas sobre Sistemas de Gestão têm sua origem na Grã-

Bretanha, considerado um país pioneiro neste assunto. Foi por meio do British 

Standard Institution (BSI), seu organismo normalizador, que surgiu a BS 5750 

publicada em 1979, referente aos Sistemas da Qualidade, que em seguida deu 

origem a série ISO 9000, sendo oficialmente editada em 1987. Registra-se ainda que 

o referido organismo normalizador, a partir da BS 7750, sobre Sistemas de Gestão 

Ambiental, contribui de forma direta para o surgimento da ISO 14000, editada em 

1992 e revisada em 1994 e 2004 (LAGO, 2006).  

Observa-se nesse contexto que há diferentes aspectos sob os quais podem ser 

analisados os sistemas de gestão: qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho, recursos humanos, dentre outros. Um aspecto que tem se desenvolvido 

consideravelmente é o de responsabilidade social, através das especificações 

contidas na norma BS 8000 e que tem sido objeto de estudo e implementação em 

diversas Organizações. O foco do presente trabalho, conforme será visto à frente, são 

os Sistemas de Saúde e Segurança do Trabalho (SGSST). 
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2.2.1 Indicadores de Controle de SST 

 

 

Um indicador tem por característica principal “retratar, com fidedignidade, a 

realidade que tenta representar”. Nesse sentido, é preciso que este indicador 

apresente propriedades consideráveis referentes à “relevância social, a validade, a 

confiabilidade, a cobertura, a especificidade, a factibilidade para sua obtenção, a 

inteligibilidade da sua construção, a desagregabilidade, a historicidade, entre outras” 

(Jannuzzi, 2001 apud CHAGAS, CERVO e SALIM, 2012, p.290).  

Apesar da existência de variados indicadores, sejam eles econômicos, sociais, 

financeiros, ambientais, de saúde, políticos, sobre qualidade de vida, todos eles 

comungam da mesma ideia central, ou seja, divulgar uma informação específica. No 

caso das organizações, os indicadores desempenham um relevante papel, que sejam 

elas de cunho lucrativo ou mesmo as sem fins lucrativos (PERNAS, 2012). 

Especificamente quanto aos indicadores de SST estes devem estar 

correlacionados às questões relevantes da área, considerando o contexto no qual 

estão inseridos: mercado de trabalho e suas características, proporção do mercado 

informal, setores de atividade, importância atribuída à SST e formação técnica dos 

trabalhadores (CHAGAS, CERVO e SALIM, 2012). Cabe ressaltar ainda que um 

indicador é uma das ferramentas que auxiliam o sistema de gestão. 

No caso dos Indicadores de Controle, estes foram construídos com o intuito de 

medir o risco no trabalho. A OIT utiliza três indicadores para medir e comparar a 

periculosidade entre diferentes setores de atividade econômica de um país: taxa de 

frequência, gravidade e incidência (ILO, 1971 apud HANDAR, 2012). 

Contudo, a NBR nº 14.280/99 sugere, conforme lições de Castro, Ávila e 

Mayrink (2002) a construção dos seguintes indicadores: taxas de frequência (total, 

com perda de tempo e sem perda de tempo de atividade), taxa de gravidade e 

medidas de avaliação da gravidade (número médio de dias perdidos em 

consequência de incapacidade temporária total, número médio de dias perdidos em 

consequência de incapacidade permanente, e tempo médio computado). Os autores 

acrescentam ainda, baseados em demais estudos elaborados por especialistas da 

área, a adoção de outro indicador com a finalidade de mensurar o custo social dos 

acidentes do trabalho: taxa de custo, sendo as referidas taxas (ou índices) 

expressadas pelas fórmulas abaixo Areaseg (2015):  
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a) Índice de Frequência: É o número de acidentados por milhão de 

horas de exposição ao risco, em determinado período. 

 

Onde: 

If - Índice de Frequência 

NA - número de acidentes de trabalho que geram benefício 

HHT - número total de homens-hora trabalhada 

 

b) Índice de Gravidade: É o número que exprime a quantidade de 

dias computados nos acidentes com afastamentos por milhão de horas-

homem de exposição ao risco. 

 

Onde: 

Ig - Índice de Gravidade 

NTDP - número total de dias perdidos 

HHT - número total de homens-hora trabalhada 

 

c) Índice de Custo:  

 

Onde: 

Ic- Índice de Custo 

GPBAT- gastos com pagamento de benefícios devidos a acidente de trabalho 

HHT- número total de homens-hora trabalhada 

 

Convém ressaltar que os indicadores de acidentes do trabalho são 

instrumentos de extrema importância num Sistema de Gestão de SST, haja vista que 

além de “fornecerem indícios para a determinação de níveis de risco por área 

profissional, são de grande importância para a avaliação das doenças profissionais” 

(CASTRO, ÁVILA, MAYRINK, 2002, p.6). Ademais, os indicadores servem de 
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subsídios para a implantação de programas destinados à prevenção de acidentes, 

objetivando a melhoria das condições de trabalho nas empresas.  

Registra-se ainda que outros indicadores são também considerados relevantes 

e de interesse especial para a área de saúde do trabalhador, como por exemplo: a 

taxa de mortalidade e a taxa de letalidade, e outros vitais para o estabelecimento de 

ações de controle por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, como, por exemplo, 

a incidência acumulada. 

Neste contexto, existem ainda os Indicadores de Desempenho em segurança e 

saúde do trabalho, que estão relacionados aos indicadores Proativos e Reativos. A 

respeito destes indicadores, Benite (2004) os define da seguinte maneira, a saber: 

a) Indicadores proativos - vinculados às variáveis “causas” passíveis 

de serem controladas, ou seja: material, meio, método, mão de obra, 

medida e máquina, atuando preventivamente e caracterizando-se por ações 

prévias, para que não se tenham ocorrências; 

b) Indicadores reativos – vinculados aos “efeitos”, ou seja, às 

ocorrências propriamente. Esses indicadores são obtidos após os fatos, são 

tão importantes quanto os indicadores proativos, tendo em vista que 

servirão de parâmetro caso haja no futuro ocorrências similares, isto é, 

retroalimentando o sistema.  

 

Figura 4 - Indicadores de processo de Gestão   

 

Fonte: TEIXEIRA, 2013. Sd 34 
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 (...) cabe assim a cada organização determinar a abrangência e o foco junto 
a seus processos de gestão de modo a controlar os riscos em sua fonte, 
alimentando e retroalimentando o processo de melhoria contínua. Os 
indicadores proativos são direcionados a processos com o intuito de 
monitorá-los, proporcionam uma mudança de cultura, pois deve promover o 
envolvimento de todos na organização para com os objetivos de SST na 
organização (BARP, PALMA, LOCATELLI, 2014, p.8). 

Fomenta-se desta forma que a utilização dos indicadores proativos está 

atrelada a política de SST da organização (cf. demonstra a figura 4), onde a gestão 

tenha formalizado a execução das tarefas, levando-se em consideração aspectos 

legais vigentes (BARP, PALMA, LOCATELLI, 2014). 

 

 

2.2.2 Desempenho Econômico e Financeiro da Gestão de SST 

 
 

Num contexto econômico, importa enfatizar que uma Gestão de SST ineficaz 

resulta em perda de dinheiro para empresa.  

Por outro lado, uma Gestão de SST eficaz, inquestionavelmente, promoverá 

um retorno financeiro para mesma. Isto porque uma empresa com um número 

insignificante de trabalhadores acidentados e/ou afastados do trabalho por doenças 

ocupacionais tem uma gestão voltada para oferta de condições de trabalho seguras, 

além de estar atenta à qualidade de vida laboral dos seus colaboradores. 

Mundialmente é grande o número de empresas que não consideram um 

desperdício econômico “gastar” com saúde e segurança no trabalho;  

Que não entendem segurança como a simples obrigação de uso de 
equipamentos de proteção individual pelos operadores. Que já assumem, de 
uma forma consciente e fundamentada, que as preocupações com as 
condições de trabalho e com a qualidade de vida são exigências de uma 
gestão moderna e fatores imprescindíveis de produtividade, de qualidade, de 
imagem, enfim, de competitividade, num mercado cada vez mais exigente e 
mais difícil. Para esta alteração no modo de pensar dos gestores contribui, 
certamente, a verificação de que os investimentos em segurança são, de 
facto, investimentos rendíveis (GRAZINA, 2013, p. 22).    

Sob o mesmo entendimento, Leite et. al. (2014, p. 369) ressaltam que quando 

uma empresa perde mão de obra altamente especializada em decorrência de um 

acidente de trabalho, inevitavelmente está terá sua imagem comprometida, além de 

perder produtividade e “assumir por força de lei os gastos diretos para tentar reabilitar 

a saúde do acidentado”. Somado a isto,  
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O governo perde com pagamento de pensões e, como consequência, vê a 
efetivação de suas políticas frustradas pela alocação de verbas para 
pagamento de pensões e aposentadorias precoces. Contudo, nada se 
compara aos danos sofridos pelos trabalhadores e por suas famílias que tem 
o padrão de vida afetado, além da dor física e psicológica gerada pela doença 
ou acidente (LEITE et al., 2014, p.369). 

Nesse sentido, é impossível desvincular a boa gestão da SST de uma empresa 

e a melhoria do seu desempenho (produtividade) e, consequentemente, da sua 

rentabilidade econômica e financeira. 

 

 

2.3 SISTEMA DE GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO - SGSST 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Segundo Carvalho (2014), analisando dados da Agência Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), referentes a 2010, as organizações têm 

apresentado formas diversas quanto à abordagem da segurança e saúde no trabalho 

(SST), limitando algumas: à reação aos acidentes de trabalho, às doenças 

profissionais e ao absenteísmo à medida que estes vão surgindo.  

Figura 5 - Modelo de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional  

 

Fonte: TECWARE, 2014. 
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Por outro lado, outras, ou seja, àquelas mais experientes, procuram promover a 

gestão da segurança e saúde no trabalho “de uma forma mais sistemática, e mesmo 

proativa, integrando a SST (Segurança e Saúde no Trabalho) na sua estrutura de 

gestão empresarial”, conforme esquema ilustrado na figura 4. Cabe ressaltar ainda, 

de acordo com dados da EU-OSHA, que nestas organizações, “a gestão da SST é 

normalmente considerada uma parte integrante da gestão no seu conjunto” 

(CARVALHO, 2014, p.6).  

Um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho tem como objetivo 

definir a estrutura que atuará como auxílio para o desempenho da criação de 

condições de trabalho seguro, visando proporcionar uma melhor qualidade laboral, 

trazendo benefícios à saúde e melhor desempenho em suas atividades.   

 

Figura 6- Elementos da Estrutura Nacional para a Segurança e a Saúde no 

Trabalho 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SHERIQUE, 2014. 

 
  

Enfim, baseado em diretrizes internacionais, nacionais e/ou específicas, 

conforme ilustra a figura 6, os Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SGSST) surgem contribuindo efetivamente para a obtenção de melhores 

resultados nesse campo. 

SGSST 

nas 

organizações 

 

Diretrizes da OIT 

sobre os SGSST 

 

Diretrizes 

nacionais sobre 

os SGSST 

Diretrizes 

específicas 

sobre os SGSST 
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De acordo com Barreiros (2002) o objetivo principal de um SGSST é:  

 (...) instituir uma estrutura gerencial que, por meio de um processo de 
melhoria contínua, implemente a gestão dos riscos existentes nos ambientes 
de trabalho, de modo que eles se mantenham dentro dos limites aceitáveis 
pelas partes interessadas e não se tornem causas de acidentes ou de 
doenças relacionadas ao trabalho (FONSECA, FERMANN, 2013, p.3). 

Importa registrar que dentre alguns dos sistemas existentes, os sistemas de 

gestão e saúde ocupacional British Standart (BS) 8800:1996 e a Occupational Health 

and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 trazem uma série de definições 

e especificações que convergem com o modo de aplicação das normas ISO 9001 e 

ISO 14001, respectivamente, sistemas de gestão da qualidade e meio ambiente 

(SILVA et al, 2012). O quadro 1  apresenta a comparação entre as referidas normas.  

Quadro 1 - Correspondência entre a OHSA 18001, ISO 14.001 E NBR 16001. 

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 NBR 16001:2007 

 
Introdução  Introdução 

 
Introdução 

1. 
Objetivo e campo de 
aplicação 

1. 
Objetivo e campo de 
aplicação 

1. Objetivo 

2. Referência normativa 2. Referência normativa 
 

Introdução 

3. Termos e definições 3. Termos e definições 2. Definições 

4. 
Requisitos do sistema de 
gestão ambiental 

4. 
Requisitos do sistema de 
gestão de segurança e 
saúde ocupacional 

4. 
Requisitos do sistema de 
gestão de responsabilidade 
social 

4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais 3.1 Requisitos gerais 

4.2 Política ambiental 4.2 Política de SSO 3.2 Política de RS 

4.3 Planejamento 4.3 Planejamento 3.3 Planejamento 

4.3.1 Aspectos ambientais 4.3.1 
Identificação de perigos, 
avaliação de riscos e 
determinação de controles. 

3.3.1 
Aspectos da 
responsabilidade social 

4.3.2 Requisitos legais e outros 4.3.2 Requisitos legais e outros 3.3.2 Requisitos legais e outros 

4.3.3 
Objetivos, metas e 
programas. 

4.3.3 Objetivos e programas 3.3. 
Objetivos, metas e 
programas. 

4.4 
Implementação e 
operação 

4.4 Implementação e operação 3.4 Implementação e operação 

4.4.1 
Recursos, funções, 
responsabilidades e 
autoridades. 

4.4.1 
Recursos, funções, 
responsabilidades e 
autoridades. 

3.3.4 
Recursos, regras, 
responsabilidades e 
autoridade. 

4.4.2 
Competência, treinamento 
e conscientização. 

4.4.2 
Competência, treinamento 
e conscientização. 

3.4.1 
Competência, treinamento e 
conscientização. 

4.4.3 Comunicação 4.4.3 Comunicação 3.4.2. Comunicação 
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ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 NBR 16001:2007 

4.4.4 Documentação 4.4.4 Documentação 

3.5. Requisitos de documentação 

3.5.1 Generalidades 

3.5.2 
Manual do sistema  gestão 
da responsabilidade social 

4.4.5 Controle de documentos 4.4.5 Controle de documentos 3.5.3 Controle de documentos 

4.4.6 Controle operacional 4.4.6 Controle operacional 3.4.3 Controle operacional 

4.4.7 
Preparação e resposta a 

emergência 
4.4.7 

Preparação e resposta a 

emergência 
3.6.3 

Não conformidades e ações 

corretivas e preventivas 

4.5 Verificação 4.5 Verificação 3.6 Medição, análise e melhoria. 

4.5.1 Monitoramento e medição 4.5.1 Monitoramento e medição 3.6.1 Monitoramento e medição 

4.5.2 

Avaliação da 

conformidade a requisitos 

legais e outros 

4.5.2 
Avaliação da conformidade 

a requisitos legais e outros 
3.6.2 Avaliação da conformidade 

4.5.3 

Não conformidade, ação 

corretiva e ação 

preventiva. 

4.5.3 

Investigação de acidente, 

não conformidade, ação 

corretiva e ação 

preventiva. 

3.6.3 
Não conformidade, ação 

corretiva e ação preventiva. 

4.5.4 Controle de registros 4.5.4 Controle de registros 3.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna 3.6.4 Auditoria interna 

4.6 
Análise pela 

administração 
4.6 Análise pela administração 3.6.6 Análise pela administração 

Fonte: OHSAS 18001-2007 

 
Com a validação da OHSAS 18001:2007 pelo governo federal brasileiro, por 

intermédio do Decreto n° 7.602, expediu-se a Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho – PNSST, onde as ações propostas no seu bojo deverão estar inseridas 

no Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (figura 7), além de: 

(...) serem desenvolvidas de acordo com algumas diretrizes, dentre as quais 
consta a exigência quanto à promoção da implantação de sistemas e 
programas de gestão da segurança e saúde nos locais de trabalho. O 
Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PLANSAT a que se 
refere a PNSST foi divulgado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, 
Previdência Social e Saúde em abril de 2012, sendo um dos seus objetivos a 
implementação de sistemas de gestão de SST nos setores público e privado 
(p. 12, grifo dos autores) (FONSECA, FERMAM, 2013, p.12). 
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Figura 7- Aspectos Chaves da OSHAS 18001 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2013 sd 31. 

 
Entretanto, para que um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde 

Ocupacional seja implantado e, consequentemente, evoluído, deve existir uma 

metodologia de melhoria contínua, onde as ações de planejar, executar, verificar e 

agir estejam inseridas a uma política global da organização.  

 

Figura 8 - As Linhas Orientadoras da OIT sobre SGSST: Um ciclo de melhoria 

contínua 

 

Fonte: OIT, 2011, p. 6 
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Além disso, o sucesso do Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do 

Trabalho está intrinsecamente ligado à identificação prévia dos riscos e perigos 

existentes em todas as atividades. A Organização Internacional do Trabalho – OIT – 

considera como linhas orientadoras sobre SGSST, o seguinte ciclo de melhoria 

contínua, conforme figura 8. 

Acrescenta-se ainda que a implantação dos Sistemas de Gestão da Saúde e 

Segurança Ocupacional ou do Trabalho, conforme assevera Vieira et. al. (2009, p. 1): 

“(...) requer um conjunto de mudanças internas na organização, no que tange o 

âmbito cultural e político, além da participação efetiva de seus gestores neste 

processo, para que seja possível um programa de gestão compatível com novas 

mudanças”.  

Sendo assim, é relevante que esse processo de atenção à segurança e saúde 

no âmbito laboral seja uma rotina no cotidiano das organizações, sendo estas 

mudanças internas absorvidas pela cultura organizacional, em todos os níveis da 

estrutura organizacional (VIEIRA et al., 2009). 

Por fim, torna-se imprescindível afirmar ainda que as empresas que não 

tiverem elaborado uma infraestrutura física saudável para seus empregados, além de 

deixá-los expostos aos riscos ocupacionais, deixa também suas famílias. Por sua vez, 

as próprias empresas e suas lideranças podem ser alvo de processos trabalhistas por 

infringirem as leis trabalhistas nacionais ou internacionais (OMS, 2010, p.6). 

Os danos à Segurança e Saúde dos Trabalhadores, ocorridos por meio de 

acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais decorrem da presença de fatores de 

risco que criam insalubridades no ambienta laboral. Nesse contexto, a Gestão da 

Segurança tem por objetivo evitar ou minimizar as perdas e danos provocados pelos 

fatores de risco, por meio de ações de prevenção e controle entre as quais se inclui a 

formação e treinamento dos trabalhadores (IDEIÃO et al., 2006). 

Contudo, para que haja sucesso na implantação do SGSSO / SGSST, 

fundamental é o entendimento acerca da sua aplicabilidade no cenário laboral, a fim 

de avaliar os seus pontos fracos e fortes, pois, segundo a OIT (2010), a decisão de se 

optar pela implantação de um SGSSO pode ser às vezes difícil de ser justificada, 

“visto que a diferença entre um programa e um sistema é potencialmente frágil” (p.2). 

Segundo Silva (2007), a eficácia de um SGSST é medida em função do 

comportamento da gestão da organização no todo, em razão disso torna-se relevante 

ter conhecimento acerca das armadilhas que podem comprometer o funcionamento 
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deste sistema de gestão, além de saber também quais os elementos que devem ser 

considerados, a fim de assegurar a sua eficácia e dos seus benefícios para a 

segurança e saúde no meio ambiente laboral. O autor considera ainda que a atenção 

aos pontos fortes e fracos são aplicados principalmente a médias e grandes 

organizações, que possuem recursos técnicos e financeiros necessários a uma ampla 

implementação do SGSST. 

Silva e Costa (2012) registram que a participação dos trabalhadores nas ações 

desenvolvidas pelo SGSSO é relevante para o sucesso da sua implantação no 

ambiente laboral, devendo ser assegurada pela cultura organizacional, por meio da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com a assistência do Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), devendo ser 

constante, sempre pensando na melhoria contínua da organização e das condições 

do ambiente de trabalho.  

Oliveira e Oliveira (2008), em estudo realizado acerca das barreiras à 

implantação de SGSST, definiram como principais dificuldades para esta implantação 

as seguintes barreiras, conforme apresenta o quadro 2. 

Quadro 2 - Principais obstáculos na implantação de sistemas  de gestão 

 

Fonte: Adaptado de Cagnin (2000) apud Oliveira e Oliveira (2008, p.165). 
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Especificamente quanto à redução de acidentes de trabalho, pesquisas 

realizadas na Inglaterra, berço da civilização industrial, demonstram que alguns 

fatores se combinaram, de acordo com Dwyer (1994), para transformar a visão tanto 

das causas como das consequências dos acidentes (MANTELLI, 2007): 

 Mudanças no valor atribuído à vida; 

 Crescimento da alfabetização; 

 Desenvolvimento da empresa; 

 Ação de movimentos sociais; 

 Conversão de movimentos sociais em forças política; 

 Desenvolvimento de uma burocracia baseada em princípios de uma 

autoridade legal-racional; 

 Aliança entre a ciência e a indústria; 

 Ação do movimento sindical; 

 Ampliação do direito de voto; 

 Indignação do público com o sistema industrial e com os grandes danos 

produzidos por ele. 

No Brasil, cita Araújo et al. (2006) que as organizações devem garantir que 

suas operações e atividades sejam realizadas de maneira segura e saudável para os 

seus empregados, atendendo aos requisitos legais de saúde e segurança, regidos 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e Normas Regulamentadoras (NR) 

que tratam de Segurança e Saúde ocupacional. Assim, o sistema de gestão atua no 

comprometimento e atendimento aos requisitos legais e regulatórios, podendo trazer 

inúmeros benefícios tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista 

motivacional. 

O acidente acarreta um prejuízo econômico e social, pois os custos diretos e 

indiretos do acidente são absorvidos pela empresa. A quantificação destes custos em 

recursos financeiros gerados pela perda de tempo com paralisações para substituição 

ou revisão de equipamentos, retrabalhos, treinamento da mão de obra ou substituição 

por uma mais qualificada devem ser conhecidas, pois os recursos desperdiçados é 

um indicador para investimentos que erradiquem ou reduzam a níveis aceitáveis das 

normas em vigor. 

As empresas vêm formalizando seus princípios e valores na missão da 

empresa, expressando formalmente seu código de ética que norteará todas as 

relações com o mercado e concorrentes, planos e planejamentos de gestão, 
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objetivando uma gestão socialmente responsável. A prática destes princípios e 

valores abrange a gestão da responsabilidade social interna e externa e suas 

decisões são proativas na ética e na transparência de suas ações. 

Um exemplo de empresa do ramo da construção civil que atua em 

conformidade com a norma OHSAS 18001:2007 é a Mendes Júnior, que possui um 

modelo de Sistema de Gestão de Saúde integrado que busca atender à legislação 

aplicável e desenvolver seus processos continuamente, garantindo melhoria em seus 

resultados. Entre as iniciativas, destaca-se o Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO) que, com a realização de exames relacionados aos riscos de 

exposição e a promoção de ações preventivas, busca garantir a saúde de cada 

colaborador e proporcionar mais qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Outra empresa é a Andrade Gutierrez tem como compromisso assumido na 

Política do SGI (Sistema de Gestão Integrada) buscar garantia de segurança e saúde 

e saúde aos seus funcionários, sendo estabelecidos pela construtora alguns 

procedimentos corporativos que definem diretrizes, critérios e requisitos para a 

implantação do SGSST em atendimento à norma OHSAS 18001:2007. 

Quanto ao insucesso da implantação do SGSST, esta pode ocorrer devida a 

pressa por parte das empresas em querer mudanças rápidas, em que os gestores 

confundem suas iniciativas, perdendo o foco com a quantidade de alternativas 

disponíveis na literatura e/ou propostas de consultores (OLIVEIRA, OLIVEIRA, 

ALMEIDA, 2010).  

 

 

2.3.1 Custos dos Acidentes do Trabalho 

 

 

2.3.1.1 Custos diretos e indiretos 

 

 

Segundo Zou, Shi, Li (2010), o modelo pioneiro para estimativa dos custos de 

acidente do trabalho foi proposto por Heinrich em 1931, onde se evidenciaram os 

custos sofridos pelas empresas em consequências de acidentes do trabalho.  

Registra-se que o modelo de Heinrich fundamentou-se após análise de cerca 

de 5000 casos, sendo construída a partir daí a famosa Teoria do Iceberg, conforme 
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figura 9, que se refere à parte descoberta como a representação dos custos diretos e 

a parte submersa a representação dos custos indiretos (PERNAS, 2012, p.11). 

De acordo com o modelo, os custos foram classificados em (ZOU, SHI, LI, 

2010): 

a) Custos Diretos - os benefícios pagos pelas seguradoras nas indenizações aos 

danos sofridos pelas empresas em decorrência dos acidentes;  

b) Custos Indiretos – custos de responsabilidade da empresa que inclui entre os 

principais danos aos equipamentos, substituição da mão de obra, os custos 

administrativos, atrasos na produção e custos para investigar as causas dos 

acidentes por profissionais de segurança do trabalho. 

Figura 9 - O Iceberg de Heinrich 

 

Fonte: PERNAS, 2012, p.11. 

 
Pastore (2011) faz referência a estes custos como custos segurados e não 

segurados, considerando os primeiros como os mais visíveis, ou seja, o quanto as 

empresas gastam com seguro de acidentes de trabalho e os segundo como os menos 

visíveis e mais diluídos. O autor ressalta ainda como custos visíveis que aqueles mais 

óbvios, sendo considerado: 

(...) o tempo perdido com acidentes e doenças; as despesas com os primeiros 
socorros; a destruição de equipamentos e materiais; a interrupção da 
produção; o retreinamento de mão-de-obra; a substituição de trabalhadores; o 
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pagamento de horas-extras; a recuperação dos empregados; os salários 
pagos aos trabalhadores afastados; as despesas administrativas; os gastos 
com medicina e engenharia de reparação; etc. (PASTORE, 2011, p.1). 

Quanto aos custos menos óbvios ou menos visíveis Pastore (2011) menciona 

de forma exemplificativa o adicional exigido pelos trabalhadores naquelas atividades 

desenvolvidas em condições perigosas (espaços confinados, trabalho nas alturas, por 

exemplo). Registra-se ainda que outro custo existente, mas pouco evidenciado refere-

se “à perda de imagem da empresa no mercado em que atua”, no entanto, os custos 

podem ser diversos, tendo em vista que “acidentes e doenças do trabalho causam 

vários tipos de custos para a sociedade”. 

Sob o mesmo entendimento, Handar (2012) em palestra sobre a “Importância 

dos Indicadores de Gestão para a Melhoria Contínua de SST” apresentada no 9º 

Fórum FEBRABAN de Segurança e Saúde no Trabalho, considerou os custos 

referentes à má gestão da saúde e segurança como Custo Explícito e Custo Implícito, 

sendo vinculado a este último à perda da imagem da empresa.  

 

 

2.4 O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

 

2.4.1 Desempenho do Setor da Construção Civil 

 

O setor da construção civil é uma: 

 (...) atividade que encontra relacionada a diversos fatores do setor que 
contribui para o desenvolvimento regional, a geração de empregos e 
mudanças para a economia, ou seja, a elevação PIB e tendo em vista seu 
considerável nível de investimentos e seu efeito multiplicador sobre o 
processo produtivo (OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2012, p.1). 

Destacando as considerações de Scherer (2007), a indústria da construção 

apresenta-se com: 

 (...) especificidades macroeconômicas, em que as variáveis das tendências e 
expectativas empresariais contribuam para o desenvolvimento estável, e um 
sistema financeiro com políticas de crédito favoráveis para o desempenho do 
homem, sendo esta fundamentada na geração de produto emprego 
(OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2012, p. 2-3). 

De fato, analisando o gráfico 2, referente à cadeia produtiva da  construção, 

nota-se seu destaque na economia nacional, “em primeiro lugar, fornecendo suporte a 

outras atividades econômicas e sociais. (...) foi responsável, por exemplo, pela 
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montagem da infraestrutura necessária aos sucessivos modelos de desenvolvimento 

que marcaram a economia nacional, a partir da Segunda Guerra” (ALTMANN, 2005, 

p.17).     

Gráfico 2 - Perfil da cadeia da construção e da Indústria de Materiais e 

Equipamentos - 2012 

 

Fonte: ABRAMAT e FGV Projetos. Elaboração: Banco de Dados – CBIC. 
 

Segundo Amoedo (2012), o primeiro grande crescimento na Construção Civil 

brasileira aconteceu na década de 1940, durante o governo de Getúlio Vargas, onde o 

investimento estatal no desenvolvimento de estrutura para Construção Civil e militar 

fez com que a década fosse considerada o auge da Construção Civil no Brasil, 

ademais, nesta década o país detinha a tecnologia de concreto.  

Na década seguinte, a de 50, o setor passou a receber menos incentivo do 

Estado, ficando sob o domínio maior da iniciativa privada, por sua vez, na década de 

1970, houve novamente uma inversão no investimento a presença estatal voltou a 

investir maciçamente (AMOEDO, 2012).  

Já na década de 1980 o investimento do capital privado retorna, em 1990, já 

começava a haver uma preocupação maior com a qualidade do produto final, 

passando as empresas a qualificar melhor a sua mão de obra. Sendo assim, percebe-

se que, ao longo do tempo os papéis do Estado e da iniciativa privada se revezaram 
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como investidores, sendo um reflexo das mudanças de paradigmas que a política do 

Brasil vivenciou a partir da metade do século XX. 

Importa registrar que a construção civil é dividida por segmentos específicos: 

residencial ou de edificações, comerciais ou de empreendimentos; da construção 

pesada ou de infraestrutura e outros – que segundo dados do DIEESE representam 

em 2012 um faturamento de R$ 180 bilhões, cujo predomínio ficou com o setor da 

construção civil, especificamente com as construtoras de pequeno porte. Quanto ao 

segmento da construção pesada, o predomínio foi das empresas incorporadoras ou 

multinacionais, devido suas características competitivas e atuação no mercado 

internacional.  

No entanto, apesar do crescente desenvolvimento do setor ao longo dos anos, 

bem como, da sua significativa contribuição para economia nacional, à construção 

civil (edificações), não só no Brasil, mas em todo o mundo, em razão das suas 

peculiaridades, devido às suas características, é considerada uma atividade perigosa, 

haja vista que expõe os trabalhadores a inúmeros riscos ocupacionais, com 

especificidades e intensidades que dependem: 

1- Do tipo da construção,  

2- Da etapa da obra, e 

3- Da forma de conduzir os programas e ações de segurança e saúde no 

trabalho, pois o trabalhador é exposto aos riscos do ambiente, das 

intempéries, de suas tarefas e das atividades de outros trabalhadores. 

De acordo com o SESI (2008), os acidentes de menor gravidade, assim como, 

as exposições de menor relevância na área da construção civil, costumam-se ser 

consideradas de pouca significância, sendo priorizados àqueles referentes à 

prevenção de quedas de altura, soterramento e eletrocussão.  

Por oportuno, é importante mencionar que o artigo 19 da Lei no 8.213, de 24 de 

julho de 1991 definiu acidente do trabalho como aquele que ocorre devido ao 

exercício das atividades laborais prestadas à empresa, “ou pelo exercício do trabalho 

do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter 

temporário ou permanente”. Além disso, estes acidentes podem ocasionar desde um 

simples afastamento, até a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, e em 

situações mais graves podem até mesmo levar o trabalhador à morte. A Previdência 

Social (BRASIL, 2013, p.1) define os acidentes de trabalho como: 
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a) o acidente típico ocorrido da característica da atividade profissional 

desempenhada pelo segurado; 

b) o acidente ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho do 

segurado; 

c) a doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante do Anexo II do 

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de 

maio de 1999;  

d) a doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. 

Ademais, ainda considerando a definição da Previdência Social (BRASIL, 2013, 

p.1) são equiparados também a acidente do trabalho: 

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte do segurado, para perda ou redução da 

sua capacidade para o trabalho, ou que tenha produzido lesão que exija atenção 

médica para a sua recuperação; 

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e horário do trabalho, em 

consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 

terceiro ou companheiro de trabalho; ofensa física intencional, inclusive de 

terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho; ato de imprudência, 

de negligência ou de imperícia de terceiro, ou de companheiro de trabalho; ato 

de pessoa privada do uso da razão; desabamento, inundação, incêndio e outros 

casos fortuitos decorrentes de força maior; 

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício 

de sua atividade; 

IV – o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, 

na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 

empresa; na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe 

evitar prejuízo ou proporcionar proveito; em viagem a serviço da empresa, 

inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para 

melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção 

utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; no percurso da 
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residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o 

meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

Salienta-se que os acidentes no trabalho, assim como, as doenças 

ocupacionais ocorrem, 

 (...) devido à interação de fatores previsíveis cujo controle, nas situações 
consideradas menos graves, em muito contribuiria para a prevenção das 
ocorrências de maior gravidade. Devido às características do trabalho, que 
inclui o caráter temporário do processo, a atuação preventiva requer foco na 
antecipação e reconhecimento dos riscos, a adoção e manutenção de regras, 
métodos e procedimentos voltados a garantir a segurança e saúde dos 
trabalhadores, além de proteger pessoas e patrimônios nas proximidades do 
canteiro de obra (SESI, 2008, p. 28). 

De acordo com Alves (2012) foram consideradas como sendo as principais 

causas dos acidentes de trabalho ocorridas neste setor: as condições inseguras, 

relacionadas falta de planejamento, de investimentos e os atos inseguros 

relacionados ao fator pessoal, cometidos pelo trabalhador de forma consciente ou 

não. 

As características do setor da construção falam por si. A própria natureza do 
trabalho implica riscos que podem resultar em acidentes de todos os tipos. O 
trabalho em grandes alturas (em lajes, telhados, pontes e viadutos, sobre 
andaimes ou escadas) e em escavações (com utilização de explosivos, 
máquinas de terraplenagem, possibilidade de desprendimento de materiais) 
engrossam as estatísticas dos graves e fatais, na seguinte ordem: quedas, 
choques elétricos e soterramentos (EGLE, 2009, p.1). 

No ano de 2001, Medeiros e Rodrigues realizaram uma pesquisa onde foi 

mencionado que as condições reais de trabalho dos canteiros de obra, por si só, 

apresentam-se como situações de riscos. Riscos estes agravados pela constante 

variação nos métodos de trabalho realizados pelos operários, haja vista que no 

decorrer das atividades programadas podem surgir situações imprevistas, resolvidas, 

na maioria das vezes por instruções verbais, sem quaisquer protocolos, riscos estes 

que na maioria das vezes relacionados à integridade física do trabalhador.  

Corroborando com o entendimento acima,  

 (...) as condições e meio ambiente de trabalho na construção civil podem ser 
citadas como fator de risco para a ocorrência de acidentes, pois apresentam 
diversos riscos devido à mutação constante do ambiente de trabalho e a 
confusão que se faz em acreditar que o provisório significa improvisado, no 
qual cada canteiro de obras tem a sua particularidade, as obras de 
edificações levam a mudança constante do ambiente de trabalho 
(BARKOKÉBAS JR. et al., 2007, p.12). 

Ademais, segundo Dejours (1992) apud Medeiros e Rodrigues (2001, p. 4):  
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Na Construção Civil os perigos têm um peso real, e muitos operários são 
testemunhas de numerosos acidentes mortais ou com invalidez. Entretanto, 
existe um contrassenso nesse ambiente, uma vez que é passível de se 
encontrar muitos trabalhadores com resistência às normas de segurança. É 
como se eles não estivessem bem conscientes dos riscos a que se 
submetem. 

Desta forma, em razão de todos os riscos existentes num canteiro de obras, a 

segurança do trabalho, a produtividade e a instalação dos operários são fatores que 

devem nortear a organização de uma obra, ficando essa prejudicada quando não 

planejados como deveria ser (MORI, COSTELLA, MACULAN, 2010).  

Cabe salientar ainda que o planejamento de um canteiro de obras é definido 

como o planejamento do layout e da logística das instalações provisórias, instalações 

de movimentação e armazenamento de materiais e instalações de segurança. 

Especificamente quanto às instalações de segurança nos canteiros de obras, é 

importante mencionar a Norma Regulamentadora 181 (NR-18 - publicada pela Portaria 

nº 4, de 04/07/95) (fig.10) trouxe várias modificações na legislação que estava em 

vigor, particularmente no que se refere ao planejamento das Medidas Preventivas a 

serem estabelecidas para a realização dos trabalhos na Indústria da Construção. 

Figura 10 - Charge da Norma Regulamentadora - NR - 18 

 

Fonte: Ávila et al. (PET-ENG.CIVL-UFJF, 2010). 

Especificamente a NR 18 - item 27determina que o canteiro de obras deva ser 

sinalizado com o objetivo de: 

a) Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; 

                                            
1 A Norma Regulamentadora 18 – NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria 
da Construção. 
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b)  indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; 

c) manter comunicação por meio de avisos, cartazes ou similares; 

d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis 

das máquinas e equipamentos; 

e)  advertir quanto a risco de queda; 

f)  alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade 

executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de 

trabalho; 

g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais 

por grua, guincho e guindaste; 

h)  identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; 

i)  advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior 

a 1,80 m; 

j)  identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e 

radioativas. 

 

 

2.4.2 Estatísticas de Acidentes de Trabalho na Construção Civil 

 

 

As estatísticas de acidentes de trabalho são utilizadas para mensurar a 

exposição dos trabalhadores aos níveis de riscos inerentes à atividade econômica, 

viabilizando o acompanhamento das flutuações e tendências históricas dos acidentes 

e seus impactos nas empresas e na vida dos trabalhadores. Além disso, fornecem 

subsídios para o aprofundamento de estudos sobre o tema e permitem o 

planejamento de ações nas áreas de segurança e saúde do trabalhador. As 

estatísticas de acidentes de trabalho orientam ainda entidades e empresas no 

planejamento e elaboração de programas de Segurança e Saúde do Trabalho 

(BRASIL, INSS, 2008). 

Na ocorrência de um acidente de trabalho, por força da lei, é obrigatória a 

emissão de uma CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), independentemente 

se houver ou não afastamento. Quando o CAT não é emitido, a empresa descumpre 

essa regra, e o acidente fica subnotificado, ou seja, não é notificado e fica de fora as 

estatísticas oficiais.  



64 

 

 

No Brasil, as estatísticas de acidentes de trabalho são divulgadas pela 

Previdência Social, considerando a quantidade de acidentes de trabalho registrados2 

e liquidados3 em cada ano, os quais têm indicado quais setores ou atividades sofrem 

mais acidentes (BRASIL, INSS, 2008).  

Como já fora mencionado, a categoria profissional da construção civil se situa 

dentre aquelas mais afetadas por acidentes laborais. A respeito disso, registra-se o 

agravamento desta estatística nos últimos anos, tendo em vista o aquecimento do 

setor, impulsionado pelos projetos governamentais sociais (entre eles o Programa 

Minha Casa, Minha Vida - PMCMV) e em infraestrutura, em razão dos vários eventos 

esportivos ocorridos e que ocorrerão no país. Considerando dados da Previdência 

Social referentes aos acidentes de trabalho registrados no setor da construção, 

ocorridos nos anos de 2011, 2012 e 2013, conforme demonstra a tabela 5, percebe-

se que os acidentes típicos são os mais recorrentes.  

Tabela 5 - Quantidade de acidentes do trabalho; por situação do registro e 

motivo. 

ACIDENTES DO TRABALHO 

Quantidade relativa de acidentes do trabalho na Construção civil entre os 
anos 2011 a 2013 

Ano 
Total 

Acidentes 

Com CAT Registrada 

Sem CAT 
Registrado 

Total 

Motivo 

Típico Trajeto 
Doença do 
Trabalho 

2011 60.415 77.0% 65.0% 10.5% 1.5% 23.0% 

2012 64.161 76.8% 65.1% 10.5% 1.2% 23.2% 

2013 61.889 78.4% 65.4% 11.8% 1.2% 21.6% 

Fonte: Previdência Social - Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (BRASIL, 2013). 

 

                                            
2 Acidentes Registrados correspondem ao número de acidentes cuja Comunicação de Acidentes do 
Trabalho – CAT foi cadastrada no INSS. Não são contabilizados: o reinício de tratamento ou 
afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou doença do trabalho, já comunicados 
anteriormente ao INSS (INSS, 2008). 
3 Acidentes Liquidados correspondem ao número de acidentes cujos processos foram encerrados 
administrativamente pelo INSS, depois de completado o tratamento e indenizadas as sequelas (INSS, 
2008). 
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Em 2011, os acidentes típicos representaram aproximadamente 65,0% de 

todos os acidentes ocorridos na construção, percentual com pouca variação àquele 

observado em 2012, quando o total chegou a 65,1%. Comparado com os acidentes 

típicos ocorridos em todo território nacional, em 2013 a variação praticamente 

permanece no mesmo patamar do anterior, com percentual de 65,4%.  

Os acidentes sem CAT registrada aparecem em segundo lugar não só no total, 

mas também no setor, que em 2011 registrou 23,0% dos casos. Em 2012, 

correspondeu a 23,2% e em 2013 o percentual foi de 21,6%. Apesar da queda ao 

longo do período analisado, os acidentes com esse tipo de registro representam 

parcela significativa dos acidentes do setor. Os acidentes de trajeto, que ocorrem no 

percurso entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, aumentaram nos três 

anos da série 1,2% no setor. As doenças do trabalho decorrentes da atividade laboral 

são as que representam menor incidência nos indicadores de acidentes da 

Construção, apresentando pequeno recuo de 0,3 % de 2011 a 2013 (BRASIL, 2013). 

 

 

2.4.3 Benefícios decorrentes do investimento financeiro em recursos técnicos  

 

 

Luiz Antônio Viégas da Silva, já no ano de 2002, em sua dissertação de 

mestrado em Sistema de Gestão já enfatizava a questão de que “há um preço para a 

segurança e saúde ocupacional”. O autor ressalta ainda que as empresas têm três 

escolhas:  

a) Ficar inertes, não fazerem nada, confiantes de que os acidentes e perdas 

não ocorrerão ou de que os órgãos fiscalizadores e as autoridades 

reguladoras não descubram as não adequações quanto SST ou SSO;  

b) Ficar atentos às adequações legais mínimas exigidas pelas autoridades 

reguladoras, com garantia da compreensão total destas exigências, atentos 

às novas regulamentações e suas imediatas aplicações, interpretando de 

modo correto as suas intenções;  

c) Implantar e incorporar na sua estrutura organizacional uma gestão de 

controle de perdas que considere os perigos e riscos das atividades laborais 

de um modo estruturado e proativo. 
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Para o autor, ao optar pela terceira escolha, ou seja, quando a empresa opta 

em implantar um sistema que visa reduzir os riscos ocupacionais e os fatores de 

risco, esta empresa reconhece que a segurança e saúde não são considerados uma 

despesa e sim um investimento, nas palavras do autor: “como um retorno financeiro” 

(SILVA, 2002, p.53).  

O investimento em segurança pode ser: 

Um ativo tangível e intangível, um diferencial na percepção do cliente que 
valoriza a segurança, portanto um sistema de gestão de segurança atuante 
pode levar a empresa a uma vantagem competitiva sustentável Os benefícios 
imediatos podem vir do ganho financeiro devido à redução da ocorrência de 
acidentes (Rechenthin, 2004 apud ZOU, SHI, LI, 2010, p.252). 

Nesse sentido, ainda nas lições de Zou, Shi, Li (2010), é imprescindível e 

relevante o conhecimento acerca dos valores embutidos nos benefícios intangíveis, 

todavia, há ainda “grande dificuldade em calcular os valores exatos desses benefícios 

intangíveis ou transformá-los em indicadores de avaliação e acompanhamento de 

desempenho” (fig. 11). 

Figura 11- Componentes de benefícios do investimento de segurança na 

construção civil 

Fonte: Adaptado de Zou, Shi, Li, 2010, p.254. 
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Relevante se faz ressaltar que inquestionavelmente a prevenção traz muitos 

benefícios para as empresas.  

No âmbito das empresas, os benefícios decorrentes de investimentos em 
prevenção são formados, em primeiro lugar, pelas despesas não realizadas, 
caso a referida prevenção não fosse efetuada. Além disso, os benefícios 
podem ser estimados em relação à perda de produção e produtividade que 
ocorre na ausência de medidas preventivas. Dadas essas condições, as 
empresas são impulsionadas em investir continuamente na prevenção de 
acidentes e doenças profissionais até o ponto em que as despesas ficam 
iguais àquilo que é poupado pela empresa com a redução de tais eventos 
(PASTORE, 2011, p. 1). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança – SOBES, 

a fim de atender a legislação pátria em vigor e considerando ser a Prevenção de 

Acidentes a melhor solução, a promoção da saúde e proteção da integridade física 

dos trabalhadores no local de trabalho devem ser realizadas, abordando 4 (quatro) 

aspectos: 

a) Qualificação Profissional - processo mais eficiente para se mudar o quadro 

crítico existente no Brasil, quanto ao número de Acidentes do Trabalho. Um 

profissional realiza seu trabalho com mais eficiência técnica, aumentando, com 

isto, a produtividade e a qualidade do produto e melhor aplicando as normas de 

segurança; 

b) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho – SESMT – tem a função de centralizar o planejamento da 

segurança, em consonância com a Produção, e descentralizar sua execução; 

c) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – tem a função, como um 

órgão interno da Empresa, de ser um divulgador das normas de segurança e 

de realizar algumas funções executivas estabelecidas na legislação em vigor, 

tais como: elaborar Mapa de Riscos, discutir acidentes ocorridos, convocar 

reuniões extraordinárias, etc.; 

d) Ordens de Serviço sobre Segurança e Medicina do Trabalho – são 

instrumentos determinados em lei desde 1978 que objetivam universalizar as 

responsabilidades, não só sobre segurança e saúde do trabalhador, como 

também sobre os processos de execução dos serviços. 

 

Contudo, ainda considerando as informações da SOBES, as ações visando a 

Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho deverão ter também a participação e 
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o envolvimento de todos os setores da estrutura organizacional e de seus 

colaboradores, sendo as responsabilidades compatíveis com os diversos níveis no 

organograma funcional da empresa. 

Em estudo realizado acerca da identificação de práticas de gestão da 

segurança e saúde no trabalho em obras de construção civil, Bridi et al. (2013) 

registram que a falta de profissionais especialistas em SST é considerada uma das 

dificuldades para implementar práticas do programa (7,5%), segundo pesquisa 

realizada com 4 (quatro) grandes construtoras no Brasil.  

Por fim, torna-se oportuno mencionar as palavras Pastore (2011, p.1) que 

ressalta a percepção dos benefícios referentes à prevenção, na maioria das vezes, 

depende da introdução nas empresas de informações precisas acerca da equação de 

custo/benefício em SST. Nesse sentido, o autor enfatiza que: “o processo educativo, 

quando associado à lógica econômica, é mais importante do que o processo punitivo”. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Neste tópico, descrevem-se as etapas que serão percorridas no 

desenvolvimento da metodologia levando-se em conta o início da pesquisa até a 

análise e interpretação dos dados coletados.  

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), as pesquisas podem ser classificadas 

quanto: à natureza; à forma de abordagem do problema; aos fins da pesquisa e aos 

procedimentos técnicos. O quadro 3 ilustra de forma resumida e compreensível os 

tipos de pesquisa e suas características, conforme os autores 

 

Quadro 3 - Tipos de pesquisas e suas características 

Tipo de Pesquisa Características 

Quanto à 
natureza 

Quanto à 
forma de 

abordagem 
do problema 

Quanto 
aos fins 

da 
pesquisa 

Quanto aos 
procedimentos 

Gerais 
Tipos de 

instrumentos 

B
Á

S
IC

A
 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

E
X

P
L

O
R

A
T

Ó
R

IA
 

Bibliográfica 
Base em material 
já elaborado 

Fontes 
Bibliográficas 

Documental 

Materiais que 
não receberam 
tratamento 
analítico ou 
podem ser 
reelaborados -
Efeitos de 
variável - forma 
de controle 

Fontes 
Secundárias de 
dados 

 

A
P

L
IC

A
D

A
 

Q
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

D
E

S
C

R
IT

IV
A

 

Experimental 
Verificar a 
relação entre 
variáveis 

Plano de 
pesquisa-
Manipulação de 
condições e 
observações 
dos efeitos 
produzidos 
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Ex-Post-Facto 

Conhecer 
comportamento 

interrogação 
direta 

Observação, 
questionário e 
entrevistas. 

Levantamento 

- Idem 
levantamento               
- um grupo ou 
uma comunidade 
- estudo 
aprofundado de 
um ou poucos 
objetos 

Questionário, 
entrevistas e 
formulário. 

E
X

P
L

IC
A

T
IV

A
 

Estudo de 
campo 

 

Variados-
Questionário, 
entrevistas, 
formulários e 
observações. 

Estudo de caso  Várias técnicas 

Fonte: Adaptado de Prodanov, Freitas (2013). 

 

Baseada no quadro 3, a natureza desta dissertação é aplicada, tendo que vista 

que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de 

problemas específicos”, a partir do envolvimento de verdades e interesses locais (GIL, 

2009).  

 Já do ponto de vista da forma da abordagem do problema, a presente 

dissertação tem natureza qualitativa, considerada uma alternativa de pesquisa mais 

global no que se refere à descoberta e compreensão daquilo que ocorre dentro e fora 

dos contextos organizacionais, assim como, sociais, conforme ressalta (MELO, 2001). 

Para Gil (2009), a Pesquisa Qualitativa promove uma interação daquilo que faz 

parte do mundo real com o sujeito, vinculando, de forma indissociável, o mundo 

objetivo com a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzida em números. 

Segundo o autor, “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados” 

apresentam-se como questões básicas para o desenvolvimento da pesquisa 

qualitativa, destacando o ambiente natural como a fonte direta para coleta de dados e 

o pesquisador como o instrumento chave.  

A pesquisa qualitativa pode ser definida também como aquela que: 
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(...) não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 
etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao 
pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 
ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe 
uma metodologia própria (SILVEIRA, CÓRDOVA, 2009, p.31). 

É importante ressaltar que apesar do método qualitativo não utilizar a 

representação numérica como um instrumento estatístico para apresentar a análise 

de um problema, característica esta inerente ao método quantitativo, este também é 

utilizado para descrever, analisar e explicar a complexidade de um problema. Sobre 

esta diferenciação torna-se oportuna a definição de Malhotra (2006) conforme quadro 

4, a seguir: 

 

Quadro 4 - Diferenciação pesquisa Qualitativa e Pesquisa Quantitativa 

 

PESQUISA QUALITATIVA PESQUISA QUANTITATIVA 

Objetivo 
Alcançar uma compreensão 

qualitativa das razoes e 
motivações subjacentes 

Quantificar os dados e generalizar 
os resultados da amostra para a 

população alvo 

Amostra 
Numero pequeno de casos 

não representativos 
Grandes números de caos 

representativos 

Coleta de 
dados 

Não estruturada Estruturada 

Análise de 
dados 

Não estatística Estatística 

Resultados 
Desenvolvem uma 
compreensão inicial 

Recomendam uma linha de ação 
final 

Fonte: Malhotra (2006) apud Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 257). 
 

Quanto aos fins, esta dissertação é exploratória, descritiva e explicativa. 

Exploratória haja vista que tem: 
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(...) a finalidade de ampliar o conhecimento a respeito de um determinado 
fenômeno. (...) esse tipo de pesquisa, aparentemente simples, explora a 
realidade buscando maior conhecimento, para depois planejar uma pesquisa 
descritiva. O planejamento da pesquisa exploratória é bastante flexível, já que 
o pesquisador não possui clareza do problema nem da hipótese a serem 
investigados (ZANELLA, 2012, p.77). 

(...) Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 
estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas 
Bibliográficas e Estudos de Caso (SILVA, 2004, p.2). 

Descritiva, pois de acordo com Zanella (2012, p.78), visa “descrever com 

exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”.  

Por fim, quanto aos procedimentos técnicos referentes à coleta de dados, a 

presente dissertação é respaldada por uma Pesquisa Bibliográfica, Documental e 

Estudo de Caso, respectivamente como: 

(...) quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 
disponibilizado na Internet. (...) quando elaborada a partir de materiais que 
não receberam tratamento analítico. (...) quando envolve o estudo profundo e 
exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e 
detalhado conhecimento (SILVA, 2004, p.4).   

 

Especificamente com relação ao procedimento Estudo de Caso, Zanella (2012, 

p.79), considerando as lições de Yin (2001, p.28), ressalta que este é utilizado 

“quando o pesquisador investiga uma questão do tipo ‘como’ e ‘por que’ sobre um 

conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou 

nenhum controle, tendo como objeto de estudo um caso único ou casos múltiplos.”.  

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 

No que se refere à Pesquisa Bibliográfica, foram utilizadas fontes secundárias 

de informações, tais como:, teses, dissertações, monografias, artigos nacionais e 

internacionais, artigos publicados em anais de congressos, publicações periódicas, 

documentos disponíveis em sites na internet, como: Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, Portal de Periódicos CAPES, SCIELO, Google Acadêmico, Google 

Books e livros de leitura corrente e de referência, visando fundamentar a pesquisa 

desenvolvida.  
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Por se tratar de um Estudo de Caso, foi realizada também uma Pesquisa 

Documental, a fim de obter informações e registros sobre a gestão de SST da 

Construtora. Os documentos obtidos foram disponibilizados pela diretoria e setor de 

SST da empresa. Referentes ao período compreendido entre 2012-2014 e 

relacionados abaixo ao: 

 Controle de documentos dos terceirizados, onde são acompanhados o 

PPRA, PCMSO, PCMAT, Laudos de Insalubridade e periculosidade e cursos 

exigidos por lei relativos a atividades, exemplo NR10 básico – Segurança em 

instalações e serviços em eletricidade; 

 Ordem de Serviço (OS), em conformidade com a NR1 – Onde descreve as 

tarefas de cada função existente no canteiro de obras. 

 Formulário de Registro de Treinamento (FRT) com destaque aos cursos de 

treinamento admissional, mudança de função e reciclagem com objetivo de 

conscientização dos riscos de acidentes do trabalho. 

 Protocolo de inspeção (PI) (check list) elaborado para atender NR18 – 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, onde é 

informado quanto à conformidade e não conformidades no canteiro de obras. 

 O PCMAT, PCMSO e PPRA da empresa e dos canteiros de obras. 

           O Relatório com valores referentes aos Indicadores de Controle de Acidentes 

de Trabalho e seus respectivos custos, assim como, Estatística dos custos com 

acidentes de trabalho (cf. Tabelas  6 e 7 no Apêndice A).  

Com relação aos procedimentos e às instruções de trabalho relacionadas à 

SST, foram obtidas tais informações documentais por meio de quatro planilhas 

aplicadas e preenchidas pela direção da empresa, a fim de sustentar a vertente 

teórica da dissertação, sendo estas apresentadas nos modelos de quadros a seguir. 
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Modelo do Quadro 6 - Distribuição dos canteiros por localidades 

CIDADE CANTEIROS 
MÃO DE OBRA 

SST 
FATURAMENTO 

(R$) PROPRIA TERCEIRIZADA 

A      

B      

C      

D      

E      

TOTAL      

Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP) 

 
O primeiro quadro refere-se à distribuição dos canteiros de obra da construtora 

estudada, quantitativo de mão de obra (própria e/ou terceirizada), quantitativo de 

profissionais em SST e faturamento da obra.  

Modelo do Quadro 7- Programas de gestão de SST 

P
ro

g
ra

m
a

s
 e

 

R
e

c
u

rs
o

s
 

S
is

t.
 d

e
 G

e
s
tã

o
 

C
e

rt
if

ic
a
d

a
 

P
C

M
A

T
 

P
C

M
S

O
 

C
IP

A
 

S
IP

A
T

 

S
E

S
M

T
 

Treinamento 

(item 18.28 – 

NR 18) 

Sede        

Canteiro A        

Canteiro B        

Canteiro C        

Canteiro D        

Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP). 
 

Já o segundo quadro, acima visa levantar informações acerca dos programas 

de gestão de SST desenvolvidos pela empresa com relação aos funcionários 

diretamente contratados por ela. Será considerado existente o programa assinalado 

com um “x”, e inexistente a lacuna em branco.   
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Modelo do Quadro 8 - Exigências para contratação de empreiteiros 

Critérios contratação /Empreiteiras A B C D E F G H 

PCMSO         

ASO         

PPRA         

Treinamentos (item 18.28 – NR 18)         

Fornecimento de EPI         

Fornecimento de Uniforme         

Registro dos empregados         

SESMT         

Café da manhã         

Fonte: Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP) 

 

O terceiro quadro refere-se aos programas de gestão de SST disponibilizados 

aos funcionários das empresas terceirizadas, sendo esta verificação constatada a 

partir do preenchido das lacunas conforme o quadro anterior. Será considerado 

existente o programa assinalado com um “x”, e inexistente a lacuna em branco.    

Modelo do Quadro 9 - Benefícios oferecidos pela empresa aos trabalhadores 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS SIM  NÃO  PARCIAL  

Convênio Médico    

Convênio Odontológico    

Prêmio por Produtividade    

Vale Transporte    

Vale Refeição    

Seguro de vida    

Cesta Básica    

Café da manhã    

Outros    

Fonte: Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP) 
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Quanto ao quadro acima, o último modelo dentre os quatro aplicados, refere-se à 

existência sobre a Política de Remuneração dos funcionários da construtora. 

A partir do elenco de benefícios disponibilizados no quadro, foi solicitada a 

marcação da oferta ou não destes benefícios pela empresa, seguindo o mesmo 

critério dos quadros anterior, isto é, será considerado existente o benefício assinalado 

com um “x”, e inexistente a lacuna em branco.    

Foram utilizados também como instrumentos de coleta de dados, além da 

pesquisa bibliográfica e documental, registros fotográficos, entrevista e questionários, 

que foram analisados e transformados em resultados. As entrevistas e questionários 

foram direcionados à direção da empresa, excluindo os operários, ressaltando que o 

investimento financeiro dos recursos técnicos, ou seja, a Prevenção de Acidentes a 

melhor solução, além disso, os benefícios imediatos podem vir do ganho financeiro 

devido à redução da ocorrência de acidentes. 

Quanto às entrevistas, esta foi realizada pelo autor da dissertação cujos 

entrevistados foram os funcionários do setor de SST da empresa, o coordenador, os 

Técnicos de Segurança do Trabalho dos canteiros. O Coordenador de Recursos 

Humanos e o  diretor comercial (representado pela alta administração).  

 As entrevistas foram realizadas sem roteiro predefinido, informal procurando 

manter distanciamento no resultado das mesmas que ocorreram nos canteiros de 

obras – em municípios do interior do RJ, em horário de expediente, a fim de observar 

os trabalhos em andamento e obter informações com relação às questões 

relacionadas a SST no canteiro e identificação da obra. A entrevista inicial do Diretor 

comercial também ocorreu no canteiro e ficou registrado a identificação e formação da 

empresa os seus valores organizacionais, sendo colhidas na oportunidade algumas 

informações preliminares. Os demais dados e informações foram adquiridos e 

documentados na matriz da Empresa, a partir da aplicação dos quadros (modelos 

acima apresentados) e dos questionários específicos. 

Especificamente quanto aos questionários, suas questões foram elaboradas 

em três etapas, sendo as questões referentes aos elementos de SGSST baseadas na 

norma internacional OHSAS 18001 (cf. quadro 1 no item 2.3), tendo em vista o 

direcionamento da norma quanto aos procedimentos corporativos referentes às 

diretrizes, critérios e requisitos para a implantação do SGSST. Considerou-se também 

a norma internacional OHSAS 1800:2007, em razão de ser passível sua implantação 
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por parte das organizações de qualquer porte, independente da natureza de suas 

atividades.  

Os questionários foram digitados por meio do software Microsoft Office Word e 

Excel 2010 e enviados via e-mail à Direção e ao setor de SST. No entanto, 

disponibilizou-se também uma cópia impressa, entregue durante visita ao canteiro de 

obra, com esclarecimentos sobre as perguntas e respostas inseridas nos mesmos. Os 

questionários tinham por finalidade verificar os registros com relação à caracterização 

da Construtora e o cumprimento das questões de procedimentos internos e externos 

de SST e implantação de SGSST, a saber:  

a) Questionário I – referente à caracterização geral da Construtora como 

empresa (Modelo APÊNDICE B);  

b) Questionário II – referente à caracterização da Construtora com relação à 

Segurança no Trabalho (Modelo APÊNDICE C);  

c) Questionário III – referente aos Elementos do Sistema de Gestão em SST 

da Construtora (Modelo APÊNDICE D).  

d) Questionário IV – referente a complementação do questionário III 

Formulários de SGSST da Construtora (Modelo APÊNDICE E).  

Importa mencionar que todos os questionários (modelos anexos) foram 

constituídos por questões mistas, ou seja, com questões abertas (que requerem 

respostas “subjetivas”, ou seja, aquelas em que a resposta é apresentada 

textualmente e de forma livre) e fechadas (cujas respostas são definidas em meio a 

alternativas previamente estabelecidas, ou seja, questões “objetivas”), conforme GIL, 

(2008). O autor menciona ainda que a construção de um questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas, em que 

as respostas obtidas nortearão o pesquisador na descrição “clarificada” das 

características da população pesquisada e questões referentes ao problema da 

pesquisa.  

Na oportunidade, ficou esclarecido aos funcionários responsáveis pelo do setor 

de SST e RH da empresa, de forma sucinta, que se trata apenas de uma pesquisa 

acadêmica, não pretendendo apresentar quaisquer manifestações de cunho crítico.  
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3.3 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Por tratar-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, o instrumento 

metodológico utilizado consistiu em pesquisa bibliográfica e exploratória que buscou 

investigar, nas mais variadas publicações, as questões referentes à importância das 

ações de SST nas organizações, principalmente, naquelas inseridas no setor da 

construção civil. A pesquisa bibliográfica permitiu também a investigação quanto aos 

procedimentos para implantação de SGSST dos profissionais que atuam no setor. 

Após este levantamento, foi realizada uma Revisão de Literatura, respaldada por 

informações e dados relevantes e atualizados, disponibilizados por órgãos públicos e 

privados, nacionais e internacionais, como: DATAPREV, EU-OSHA, MTE, OIT, AEPS, 

AEAT, dentre outros.     

Cumpre enfatizar que na pesquisa qualitativa os dados apresentam caráter 

interpretativo, sendo fundamental para a análise dos valores, percepções e 

motivações referentes àquilo que foi pesquisado, segundo GONÇALVES E 

MEIRELLES (2004). 

Neste estudo, o método de pesquisa qualitativa consistiu também na análise, 

comparação e interpretação da norma OHSAS 18001:2007, e nos dados e 

informações disponíveis na literatura especializada quanto às questões centrais desta 

dissertação. Ademais, a pesquisa qualitativa foi consubstanciada de forma direita pela 

pesquisa documental, a partir dos dados e informações obtidos na organização. 

Quanto à parte documental, a empresa estudo de caso disponibilizou alguns 

registros solicitados como: fotos referentes algumas obras, fotos de ações de SST 

desenvolvidas nos canteiros de obras, assim como, planilhas com custo de SST e 

números referentes aos indicadores de controle de acidentes de trabalho.  

Os quadros (4 modelos do item 3.2) preenchidos irão ratificar as respostas 

obtidas por meio dos questionários. Ademais, as respostas obtidas nos questionários 

serão interpretadas e apresentadas de forma textual, a fim proporcionar melhor 

entendimento na atuação da empresa estudada com relação às ações de SST e sua 

visão quanto à implantação de SGSST, visando minimizar/controlar a ocorrência de 

acidentes, fatais ou não, nos canteiros de obras.   
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4 ESTUDO DE CASO DE UMA CONSTRUTORA  

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A empresa estudo de caso desta dissertação foi fundada na década de 1980, 

atuando no mercado ininterruptamente a mais de 25 anos, denominada neste estudo 

como Construtora S, com sede localizada na região serrana do estado do Rio de 

Janeiro, na região Sudeste do país, tendo ultrapassado a marca de 100.000m2 de 

área construída. De acordo com o número de empregados que compõe a empresa, 

ela é classificada como média empresa, segundo o quadro 5, cujo critério 

estabelecido também contempla o setor da construção.  

Quadro 5 - Classificação dos estabelecimentos segundo o porte 

 
Fonte: SEBRAE, 2013.  

 

 

4.2 QUESTIONÁRIO PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A Empresa possui o foco em atividades voltadas para área de construção de 

edifícios comerciais e residenciais, além de obras industriais, conforme fotos 1, 2 e 3, 

atendendo os setores público e privado de todo território nacional, nos mais diversos 

segmentos, dentre eles: obras de infraestrutura - drenagens pluviais, instalações 

elétricas, urbanização, montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas. 

Serviços especializados para construção - contenção de encostas, terraplenagem. 
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 Foto 1- Condomínio de Galpões Itaipava - 

Comercial Itaipava / RJ. 

Foto 2 -  Edifício Comercial Treze de Maio – 

Obra Comercial Três Rios / RJ 

 

    

Fonte: Arquivo Digital da Construtora S                   Fonte: Arquivo Digital da Construtora S 
 

 
Foto 3 – Instituto Federal - Escola - Santo Antônio de Pádua/RJ 

 

Fonte: Arquivo Digital da Construtora S 
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Por meio de entrevista realizada com o Supervisor SST, e o Diretor Comercial, 

assim como, dos questionários aplicados na Construtora, referentes ao SGSST 

implantado na empresa, foram obtidos as informações e dados que serão 

apresentadas a seguir. 

Com relação à cultura organizacional, a Construtora S, define como seus 

princípios essenciais:  

 MISSÃO: Potencializar soluções inovadoras capazes de gerar qualidade, 

agilidade, segurança, sustentabilidade e rentabilidade nos nossos negócios de 

construção civil, incorporação e logística. 

 VISÃO: Ser reconhecida nacionalmente no mercado de construção civil pelo seu 

alto desempenho. 

 VALORES: 

a) Excelência no Atendimento - assegurando a conformidade das obras com os 

requisitos dos contratos. 

b) Pessoas - selecionando e desenvolvendo talentos, com ênfase na efetividade 

de seus processos. Valorizando a pró-atividade, o comprometimento, a 

competência, a responsabilidade e o trabalho em equipe. 

c) Respeito à Vida - valorizamos a vida através da preocupação com a segurança 

de nossos colaboradores, respeitando as diferenças e implementando ações 

de responsabilidade social. 

d) Objetividade – Praticando uma gestão que valoriza o planejamento, a agilidade 

e a lucratividade. Buscando a melhoria contínua de nossos processos, a 

simplicidade operacional e evitamos o desperdício. 

e) Credibilidade – Orientando suas ações de maneira honesta e justa, buscando 

construir relações de confiança mútua com nossos clientes, fornecedores, 

investidores e colaboradores. 

A construtora S possui um quadro médio de funcionários, variando de 100 a 

499, em decorrência das etapas e atividades realizadas no período das obras e novos 

contratos de obras. No entanto, esse quadro pode aumentar devido aos 

colaboradores das empresas terceirizadas (subempreiteiras) e subcontratados, com 

variação de 20 a 99 colaboradores. No entanto, a construtora possui um quantitativo 

de canteiros de obra em atividades variando entre 06 a 10, sendo os mais relevantes 

por faturamento, descritos no quadro 6. 
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Quadro 6 - Distribuição dos canteiros de obras por localidade 

CIDADE CANTEIROS 

MÃO DE OBRA 

SST 
FATURAMENTO 

(R$) 

PRÓPRIA TERCEIRIZADA 

A 
COOPERATIVA – 

Tatuí 
50 80 2 9.000.000, 00 

B 
Centro Comercial 

13 de Maio 
30 30 1 5.500.000, 00 

C Deck Parking 40 30 1 6.500.000, 00 

D Escola - IFF 70 20 1 11.000.000,00 

TOTAL 04 190 160 05 32.000.000, 00 

Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP). 

Dentro da Política de Remuneração dos seus funcionários, a Construtora S 

oferece alguns benefícios, conforme demonstra o quadro 7.  

Quadro 7 - Benefícios oferecidos pala empresa aos trabalhadores 

Benefícios Oferecidos SIM  NÃO  PARCIAL  

Convênio Médico - X - 

Convênio Odontológico - X - 

Prêmio por Produtividade -  X 

Vale Transporte - X X 

Vale Refeição - X - 

Seguro de vida - - X 

Cesta Básica - - X 

Café da manhã - - X 

Outros - - - 

Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP) 
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Quanto à Classificação das Atividades Econômicas (CNAE 2.0 da Construção 

Civil), a Construtora S é caracterizada como F – 41, 42 e 43 – Construção, tendo o 

volume de negócio da Empresa compreendido entre R$15.000.000,00 a                    

R$ 50.000.000,00. 

 

 

4.3 QUESTIONÁRIO PARTE II – CARACTERIZAÇÃO DA SEGURANÇA NO 

TRABALHO DA EMPRESA 

 

No que se refere à segurança nas obras, a Construtora S possui um corpo 

técnico composto por 4 (quatro) técnicos de segurança do trabalho, que atuam  na 

gestão de SST quanto à aplicação das Normas Regulamentadoras (NR’s) cabíveis e 

aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, visando à prevenção de acidentes. 

Registra-se que a fiscalização do cumprimento das normas sob a responsabilidade da 

Delegacia Regional do Trabalho – DRT. 

Além disso, a Construtora S considera o cumprimento das NR’s como uma 

ferramenta de GSSST, apresentando a seguinte sequência de vantagens, em ordem 

de prioridade:  

1º) Maior segurança para os funcionários; 

2º) Redução do nº de acidentes; 

3º) Maior motivação para o trabalho; 

4º) Diminuição do absenteísmo; 

5º) Aumento da produtividade. 

Registra-se que a Construtora S não vê como desvantagens o cumprimento 

das NR’s. Entretanto, dentre os fatores que levam ou levariam a empresa ao uso de 

uma NR pode-se mencionar, visando reduzir multas aplicadas pelos auditores do 

MTE em inspeções do trabalho que podem ocorrer de oficio, agendadas ou por 

denuncias, assim como, assegurar a saúde e integridade física dos seus 

colaboradores. 

Quanto às instalações provisórias dos canteiros de obra cabe ressaltar que tem 

o planejamento elaborado em conformidade com a NR 184, sendo os mesmos 

padronizados em todos os canteiros de obras.  

                                            
4 NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
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A construtora S possui um programa de segurança do trabalho, constituído 

pelo PPRA para prevenção e controle dos riscos ambientais (agentes físicos, 

químicos e biológicos) existentes nos canteiro de obras, PCMAT, estabelecido na NR-

18 que deve garantir, por ações preventivas, a integridade física e a saúde dos 

trabalhadores da empresa e terceirizado, essa garantia ocorre com a antecipação dos 

riscos inerentes as atividades desenvolvidas nos canteiros com o reconhecimento, 

avaliação e controle dos riscos evidenciados no desenvolvimento das tarefas. 

PCMSO estabelecido na NR-75 para a promoção e preservação da saúde dos 

trabalhadores através de identificação de doenças do trabalho e exames médicos 

ocupacionais. 

A percepção da Construtora S quanto ao uso dos programas de segurança no 

SGSST- é a de que os acidentes de trabalho diminuem, gerando confiança e 

satisfação aos operários, pois estes passam a ser valorizados pela empresa, 

refletindo desta forma na o fortalecimento da imagem da mesma perante aos seus 

clientes. Em contrapartida, considera-se que o custo da obra, produtividade e 

qualidade do produto são indiferentes em relação aos programas de segurança no 

SGSST, ou seja, os desempenhos dos programas de SST não influenciam ou tem 

relação direta com esses itens, que são relacionados ao setor de produção da 

Empresa.  

Com relação à aquisição dos EPI’s utilizados nos canteiros, a Construtora S 

adota os seguintes critérios, segundo a ordem de prioridade: 

1º) A existência de CA – Certificado de Aprovação; 

2º) A qualidade do equipamento; 

3º) Disponibilidade no mercado; 

4º) O menor preço. 

Salienta-se que a Construtora S realiza treinamento dos funcionários para 

utilização de EPI nos canteiros de obras, bem como, palestras sobre segurança do 

trabalho para os funcionários. 

De acordo com as informações obtidas, foi constatado que a Construtora S 

apresenta um controle estatístico de acidentes do trabalho, com registro de ocorrência 

de 03 (três) acidentes no ano passado com classificação de - acidentes típico, tendo 

como lesão corte e contusão (cf. Tabela 6 no APÊNDICE A).  

                                            
5 NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
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Cabe mencionar que devido à predominância das obras de galpões industriais, 

supermercados e centros comerciais os prazos de conclusão desses 

empreendimentos são reduzidos não comportando atraso para conclusão - “são obras 

corridas”, portanto pelo prazo da obra torna-se impraticável a disponibilização de 

ambulatórios nos canteiros de obra, optando-se pelos primeiros socorros realizados 

no próprio local onde ocorreu o acidente.  

No que se refere aos indicadores de desempenho sobre segurança e saúde no 

trabalho, utilizados no controle da SST (cf. Tabela 7 no APÊNCICE A), sendo estes 

representados por:   

a) ACPT: Acidente com perda de tempo.  

b) ASPT: Acidente sem perda de tempo. 

c) Taxa de Frequência: Mede o n° de Acidentes com benefícios. 

d) Taxa de  Gravidade: Mede a intensidade de cada acidente ocorrido. 

e) Custo de Acidente: divide-se em Custo Direto e Custo Indireto. 

 Custo direto: São as despesas ligadas diretamente ao atendimento do 

acidentado; Seguro de Acidente. 

 Custo Indireto: Salários pagos durante o tempo perdido pela paralização dos 

serviços até atendimento do acidentado; Perda de produtividade; Despesa com 

treinamento de substituto. 

f) Homens horas treinados: É o número de horas de treinamento despendido 

pela Construtora S. 

g) Inspeção de segurança – Realizadas periodicamente nos canteiros de obras 

para verificação do atendimento as  conformidades prescritas pelas normas de 

segurança.  

A Construtora S considera como suas principais dificuldades referentes ao 

gerenciamento da SST:  

1. O comprometimento com a saúde e segurança dos trabalhadores (SST) por 

parte da engenharia nas frentes de obra cuja prioridade é com a conclusão das 

etapas e cumprimento dos prazos contratuais.  

2.  Empreendimentos com prazos de conclusão muito curto, as atividades são 

desenvolvidas em turnos ininterruptamente, incluindo os dias de repouso e 

feriados.  

3. Investimento direto na área de segurança; recursos financeiros limitados para o 

SST.  
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4.4 QUESTIONÁRIO PARTE III – ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO EM 

SST DA CONSTRUTORA 

 

 

4.4.1 Política de SST 

 

 

Com relação ao Sistema de Gestão da SST, a Construtora S, possui uma 

política de SST implementada, documentada, mantida e divulgada aos funcionários, a 

fim de estes reconheçam o seu papel na SST. Além disso, apresenta um 

comprometimento com outros requisitos relacionados a esta política, como: 

a) Comprometimento com o atendimento, no mínimo as NR´s aplicáveis e, a 

outros requisitos subscritos pela empresa.  

b) Comprometimento com a melhoria contínua; 

c) Comprometimento com a legislação vigente de segurança e medicina no 

trabalho.    

d) Comprometimento com outros requisitos vinculados à política da empresa. 

Registra-se ainda que de forma parcial, a construtora mantém uma interface 

com a Gestão de Qualidade. 

Importa mencionar ainda que a SST esta vinculada em parte à missão da 

empresa, assim como, em parte, estão estabelecidas as responsabilidades em 

matéria de SST, em todos os níveis da organização.  

 

 

4.4.2 Planejamento 

 

 

No que tange ao planejamento, a Construtora S, está em fase de definição 

formal dos objetivos anuais a serem atingidos e estabelecimento das 

responsabilidades em matéria de SST nos níveis da Empresa, utiliza os seguintes 

procedimentos, a fim de identificar os perigos, a avaliação dos riscos e as medidas de 

controle nos postos de trabalho:  

 Análise Preliminar de Risco – APR e Permissão de Trabalho - PT. 
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 Inspeções Comportamentais: Com abordagens e orientações dos 

funcionários que cometem desvios de procedimentos de segurança e se 

expõem aos perigos. 

 Integração de Terceiros: Orientando os Prestadores de Serviços à Segurança 

e Saúde do Trabalho da Empresa nos canteiros de obras. 

Cabe aos Técnicos em segurança do Trabalho da Empresa a identificação 

quanto à existência de perigos, bem como, avaliação e controle de riscos, sendo 

estas ações efetuadas através de: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA, Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho - PCMAT e Relatórios 

de campo.  

Salienta-se ainda que a Construtora S monitora a implementação das ações 

requeridas, porém a mesma não disponibilizou informações quanto à periodicidade 

deste monitoramento, por quais profissionais é realizado, assim como, se é 

documentado. 

Quanto aos arquivos referentes à legislação e a outros requisitos de SST, a 

Construtora S, dispõe de todas NR’s, sendo estas localizadas no Setor RH / 

JURÍDICO da Construtora S, e na ocorrência de quaisquer alterações na legislação 

relativa à SST, essas são comunicadas aos funcionários, por intermédio do Técnico 

de Segurança do Trabalho. O quadro 8 demonstra os programas de gestão de SST 

desenvolvidos pela Construtora S nos principais canteiros de obras.  

Quadro 8 - Programas de gestão de SST- Construtora 

Programas e 
Recursos 
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Treinamento 
(item 18.28 – 

NR 18) 

Sede - - X X X X - 

Canteiro A - X X X X - X 

Canteiro B - X X X X - X 

Canteiro C - X X X X - X 

Canteiro D - X X X X - X 

Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP) 
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A contratação de empresas terceirizadas é autorizada após o encaminhamento 

dos programas de SST elencados no quadro 9 a gerência de contrato que fará a 

verificação da documentação e quando for o caso solicitará alteração ou adequação, 

ressaltando que as terceirizadas de menor porte (até 4 funcionários)  quando  

contratada pelo prazo da obra tem seus funcionários ligados diretamente  ao SGSST 

da Empresa.   

Quadro 9 - Exigências para contratação de Empreiteiros / Terceirizados 

Critérios contratação Empreiteiras A B C D 

PCMSO X X X - 

ASO X X X - 

PPRA X X X - 

Treinamentos (item 18.28 – NR 18) X X X - 

Fornecimento de EPI X X X X 

Fornecimento de Uniforme X X X X 

Registro dos empregados X X X X 

Identificação Pessoal X X X X 

SESMT - - - - 

Café da manhã - - - - 

Fonte: Adaptado do Manual de segurança e saúde no trabalho: Indústria da Construção Civil – 
Edificações (SESI-SP) 
 

 

4.4.3 Implementação e Operação (estrutura e responsabilidade) 

 

 

A estrutura do SGSST da Construtora S é constituída por 01 (um) Supervisor 

de SST; 04 (quatro) Técnicos em Segurança do Trabalho; 01 (um) Jovem Aprendiz, 

sendo a responsabilidade das ações relativas à SST atribuída ao Supervisor SST. 

Quanto aos treinamentos junto aos funcionários relativos à SST estas são 

realizadas nos canteiros de obras (cf. fotos abaixo), no horário do expediente, pelos 

Técnicos de Segurança do Trabalho residentes nas obras, com carga horária média 

de 20h para Formação e 8h para Reciclagem, sendo abordados temas como: 

a)  Utilização de EPI; 

b)  Primeiros Socorros; 
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c)  Normas Regulamentadoras: NR-05; NR-06, NR-10, NR-18, NR-33, NR-

35; 

d)  Combate a incêndio e pânico; 

e)  DDS- Diálogo Diário de Segurança;  

f)  SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 

Com relação às palestras de conscientização (cf. fotos abaixo), estas têm 

carga horária média de 1 hora, sendo as mesmas realizadas no horário de 

expediente, com a finalidade de abordar os riscos reais ou potenciais das atividades 

do trabalho, assim como, a importância do Diálogo Diário de Segurança (DDS). 

Fotos 4 e 5 - Funcionários de um canteiro de obras participando de SIPAT 

        

Fonte: Arquivo Digital da Construtora 

 

Fotos 6 e 5- Funcionários de um canteiro de obras participando de palestra de 

conscientização 

         

Fonte: Arquivo Digital da Construtora 
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No que tange às consultas e comunicações relativas à SST estas são 

documentadas. No caso das consultas, as mesmas são realizadas por meio de 

Reuniões com todos os funcionários.  

Cabe aos Técnicos de Segurança do Trabalho e ao Supervisor SST da 

Empresa a elaboração da documentação referente às ações relativas à SST, sendo 

esta registrada por meio eletrônico. Incluem-se nesta documentação:  

a) APR: Análise Preliminar dos Riscos;  

b) PT: Permissão de Trabalho;  

c) Entrega de EPI: Ficha individual de Equipamento de Proteção Individual;  

d) ISME: Instrução Segurança e Meio Ambiente 

e) PAC: Prevenção de Acidente; 

f) PPP: Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

A Construtora S possui ainda o controle dos documentos e de dados relativas à 

SST. Com relação à documentação, esta é arquivada em setor especifico -  Setor de 

SST – facilmente localizados; identificados quanto a sua vigência ou não; 

frequentemente atualizada; e sempre que necessário, é divulgada junto às partes 

interessadas.  

No caso dos dados, estes são mensalmente atualizados e referem-se: 

a) À tipologia e ao nº de acidentes ocorridos; 

b) Ao numero de atestados; 

c) Ao nº de fiscalização da DRT; 

d) Ao nº de embargos, interdições e autuações; 

e) Ao Custo Acidente.  

Não existem na Construtora S quaisquer procedimentos de execução quanto 

às medidas de SST relativas às etapas construtivas da obra e a operação de 

manutenção de máquinas e equipamentos. Em contrapartida, a empresa possui 

planos ou procedimentos para atender a incidentes e situações de emergência, 

analisados periodicamente, de acordo com o prazo do empreendimento ou 

semestralmente, ou seja, o que ocorrer primeiro.) 

Registra que a alta administração interage na implementação com a SST, a 

partir do fornecimento do apoio necessário para que esta seja de fato efetivada, 

apesar de não alocar um recurso específico exclusivamente destinado à 

implementação e ao controle do sistema de gestão da SST. 
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4.4.4 Verificação e Correção do Plano 

 

 

A Construtora S utiliza como procedimentos de monitoração e medição na 

avaliação do desempenho da SST (qualitativas e quantitativas) um Check List na 

Inspeção das condições de canteiro e demais ambientes laborais de atuação da 

construtora, verificando desempenho qualitativo gerando o quantitativo, sendo as 

medidas corretivas para melhoria do desempenho da SST planejadas ainda de forma 

pontual. Registra que não é aplicado ao SGSST da Empresa auditoria visando avaliar 

e propor correções ao seu sistema de gestão em SST. 

 

 

4.5 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA GESTÃO DE SST 

 

 

A administração não avalia o sistema de gestão em SST da empresa, tendo em 

vista que a mesma ainda não criou mecanismos no processo de avaliação crítica do 

SST. 

O Quadro 10 apresenta o resumo das práticas de SGSST da Construtora com 

relação à OSHAS 18001:2007. 

Quadro 10 - Resumo das práticas de SGSST da Construtora com relação à 

norma OSHAS 18001:2007 

Principais características de SST  da empresa 

1 Porte da empresa Média Empresa  

2 Composição do SGSST  
 1 Coordenador 4 Técnicos de segurança do 
trabalho. 
 Coordenação de SST subordinada à alta direção 

3 Certificações Não possui 

4 Política formal de SST 
Possui, é implementada, documentadas, mantida e 
divulgada aos funcionários. 

5 Objetivos Não possui definição formal, em fase de definição. 

6 
Planejamento para 
identificação de perigos e 
avaliação e controle de riscos 

Medidas de controle APR, PT, Inspeções 
Comportamentais, Integração de Terceiros, PPRA, 
PCMAT, Relatórios de campo. 
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7 Investimentos em SST 
Investimentos em EPI, EPC treinamentos técnicos. 
Não possui um centro de custos para atender 
exclusivamente a SST. 

8 Alta direção 
Investe em incentivos na SST, porem ainda não é 
considerada uma prioridade, não avalia o SGSST. 

9 Programas de SST 
Possui os programas exigidos por lei - PPRA, 
PCMSO, PCMAT e Mapa de Riscos. 

10 
Comunicação Interna 
relacionada à SST e 
Documentação 

Reunião semanal sobre SST nos canteiros de obras, 
cartazes de sinalização e educativos nos canteiros, 
informes em quadro de avisos e documentos 
relativos à SST. 

11 
Procedimentos para 
atendimento a emergências 

São analisados periodicamente. 

12 Recursos humanos 

O RH participa das ações realizadas pela 
coordenação de SST tais como transferências de 
funcionários para outros setores ou mudança de 
função, relação de faltas, atestados médicos, 
esclarecimentos sobre as ficha dos funcionários. 

13 
Treinamentos e palestras 
relacionados à SST 

Possui programa de treinamento e palestras sobre 
SST nos locais de trabalho. 

14 Documentação 
Sendo os principais, APR, PT, ENTREGA EPI, PAC, 
PPP.  

15 Controle  
Registrados por meios eletrônicos, arquivados no 
setor de SST identificados. 

16 Auditoria  Não há 

17 
Medição e análise de 
desempenho em SST 

Todas as ocorrências e ações são divulgadas nos 
DDS e nas reuniões gerenciais em que são 
discutidas as ações realizadas  Check List nas 
inspeções dos canteiros.  

18 
Acidentes, incidentes, não 
conformidades e ações 
corretivas e preventivas. 

- Relatórios de inspeções de segurança, Relatórios 
de acidentes; Notificações do MTB, Sindicato e 
CREA. 

19 
Programas de incentivo à 
SST 

Não há 

Fonte: Elaboração própria. 

 
➢ A empresa não possui certificados quanto à SGSST  

O SGSST da empresa estudo desta dissertação não possui certificação na 

norma OSHAS 18001:2007, no entanto, a mesma utiliza-se da norma como 

orientação, seguindo os requisitos quanto às ações de SST. 

➢ A empresa não apresenta delineamento dos seus Objetivos quanto às ações de 

SST. 
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A definição dos objetivos e das metas são alguns dos elementos inseridos na 

fase de planejamento de um SGSST, ou seja, na primeira parte do PDCA, sendo 

também identificados nesta fase: os perigos e potencialidade dos danos, as 

necessidades de recursos materiais, humanos e financeiros. Dessa forma, o sucesso 

na implementação de um SGSST está vinculada à observação inicial destes 

elementos, principalmente dos objetivos e das metas.  

A respeito disso, Leite et al. (2014) ressaltam que a implantação de um SGSST 

requer um planejamento, a fim de atingir os objetivos pretendidos na sua política, 

sendo nesta fase estabelecido, por exemplo: Quem será o responsável pela 

realização de cada item? Como serão controlados os resultados? E em quanto 

tempo? 

Contudo, apesar da importância da definição desses itens na fase de 

planejamento, a Construtora S esta em fase de definição formal dos objetivos anuais 

a serem atingidos. Aliás, sobre isto, Leite et al., em artigo publicado em 2014 sobre o 

Modelo de Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho como ferramenta para 

gerenciamento dos perigos críticos e riscos ambientais em Empresas Construtoras 

enfatizam que: “O planejamento é a parte mais crítica e tem sido muito negligenciado 

pelas empresas construtoras”. 

➢ A auditoria não é contemplada no SGSST. 

A auditoria do SGSST, diretriz importante estabelecida pela OSHAS 

18001:2007 é uma ferramenta de extrema importância, pois é ela quem identifica a 

realidade presente do SST nos relatórios para a alta direção que, através de suas 

observações e conclusões norteia para corrigir ou completar o sistema de gestão 

implantado na empresa. 

Para Araújo, Santos e Mafra (2006) as empresas devem estabelecer, bem 

como, manter, a fim de que sejam realizadas auditorias periódicas do sistema de 

gestão de segurança e saúde no trabalho, devendo os procedimentos de auditoria 

abranger o escopo, a frequência, as metodologias, as competências, além das 

responsabilidades e requisitos, visando conduzir auditorias e relatar os resultados. 

Desta forma, a empresa deve possuir uma sistemática para realização de auditorias.  

Entretanto, apesar da sua importância como método avaliador e identificador 

das ações de SST nas obras executadas, a mesma não é contemplada no SGSST da 

Construtora S, inexistindo assim Relatórios de Auditorias Internas e externas.  
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➢ Ausência da Análise Critica pela Alta Diretoria.  

A Análise Critica também não é contemplada no SGSST da Construtora S. 

Baseada nos relatórios de auditoria, a Análise Crítica apresentar-se como um 

evento importante na identificação da realidade presente de SST para a alta direção. 

Informação que auxilia a tomada de decisão para o aporte financeiro, 

contratação de profissionais para atuação no SST e orientar nas mudanças 

necessárias na SST para realimentação do SGSST sem as quais não evolui para a 

melhoria continua.     

De fato, Araújo, Santos e Mafra (2006, p.8) salientam que o processo de 

análise crítica pela administração objetiva garantir a coleta de informações, a fim de 

que sejam realizadas as mudanças cabíveis e necessárias “na política, objetivos e 

outros elementos do sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho”. 

➢ Ausência de programas de incentivo à SST.  

A Construtora S não vincula os resultados obtidos pelo SGSST a quaisquer 

programas de incentivo à SST, como de remuneração, por exemplo. No entanto, 

algumas ideias vêm sendo ventiladas a este respeito. 

Para Oliveira, Oliveira e Almeida (2010, p.417) um sistema de recompensa e 

incentivos, seja no decorrer do processo de implantação ou no gerenciamento de 

rotina de um SGSST, apresenta-se como uma “mola propulsora” que contribui para 

motivar os colaboradores a aprender e a buscar soluções visando melhorar o 

desempenho do sistema. 

➢ Em relação ao resultado dos indicadores, observou-se que há acompanhamento 

por parte do SGSST da Construtora S. 

Considerando ser um desafio em relação aos contratos de obra de vários 

segmentos da construção civil a despeito das estatísticas de acidentes do trabalho 

informada na fonte oficial do governo, na SST da Construtora S os riscos são 

monitorados e controlados conforme exigido nos programas de SST. 

 

Segundo as informações obtidas, a Construtora S se utiliza de sistemas de 

indicadores reativos, proativos e metas, possíveis de mensurar adequadamente os 

benefícios da SST por meio dos avanços obtidos. 

A respeito disso, Barp, Palma e Locatelli (2014, p.10) considerando as lições 

de Silva et al. (2012, p.4) ressaltam que “(...) o processo de evolução e reações 
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proativas em segurança e saúde ocupacional são muitas vezes iniciadas através de 

sistemas de gestão e normas como a OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and 

Safety Assessment Series)”. 

Cabe evidenciar ainda que apesar da Construtora S não possuir um centro de 

custos, a fim de atender de forma exclusiva às ações de SST, a mesma investe neste 

setor. Analisando os dados obtidos, referente ao investimento (custo), alocado para 

atendimento a SST, foi possível verificar que estes ficaram em 0,6% em relação ao 

custo anual total da empresa.  

Quanto ao custo de acidente em relação ao custo alocado para a SST ficou em 

0,09%. Já o custo dos acidentes ocorridos durante o ano em relação ao custo alocado 

para o SST foi estabelecido em 15,4%.  

O custo com prevenção de acidentes do trabalho e doença ocupacional per 

capita (R$) 406,00 por ano. 

Em suas lições, Grazine (2013, p.22) definiu a análise custo-benefício, “uma 

técnica para avaliar os custos e os benefícios totais, em unidades monetárias, ao 

nível da sociedade ou de um projeto específico da empresa”. No caso do investimento 

em SST, a Construtora S não considera um desperdício os “gastos” destinados a 

estas ações.  

Além disso, como bem coloca Silva (2002), quando a empresa tem por opção 

implantar um sistema objetivando reduzir os riscos ocupacionais e os fatores de risco, 

indubitavelmente esta empresa está reconhecendo que a segurança e saúde não são 

despesas, mas um valioso investimento, com certeza de grande retorno financeiro.  

 

 

4.5.1 Resumo da implantação da OHSAS 18001:2007 da Empresa 

 

 

 O quadro 11 apresenta os requisitos da OHSAS 18001 com a avaliação do 

nível de atendimento destes requisitos pela empresa.  
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Quadro 11 - Análise da relação entre as ações do plano de segurança e saúde 

e os requisitos da OHSAS 18001:2007. 

 

 Fonte: Elaboração própria. Adaptado da OHSAS 18001- 2007 

ITEM 1 2 3 4 5

4.2.1 4

4.3.1 3

5

4

4

2

2

4.3.4 4

3

4

5

5

3

4.4.2 3

4.4.3 4

4.4.4 4

4.4.5 3

4.4.6 4

4.4.7 3

4

4

2

4

3

4.5.2 3

4.5.3 3

4.5.4 1

4.6.1 1

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E OS REQUISITOS DA OHSAS 18001

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PONTUAÇÃO

REQUISITOS GERAIS DESCRIÇÃO

Programas de Gestão em SST A empresa mantem programa de gestão da SST

4.2 POLÍTICA DE SST Estabelecer os objetivos globais de SST 

4.3 PLANEJAMENTO

Planejamento para Identificação de 

Perigos e Avaliação e Controle de Riscos

4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos

Procedimentos para identificar e ter acesso a 

legislação

A informação é mantida atualizada

As informações  são comunicadas aos 

funcionários  e as outras partes interessadas

4.3.3 Objetivos

Os objetivos de SST são documentados em cada 

nivel em cada nivel da empresa

Os objetivos são compativeis com a política de 

SST

4.4 IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERAÇÃO

4.4.1 Estrutura e Responsabilidade

Representante da Alta Administração

Responsável pela implementação do Sistema de 

Gestão

Engenheiro responsável pela obra

Mestre de obras

Representante dos funcionários da obra para os 

assuntos de SST

Treinamento, Conscientização e 

Competência

Documentação

Controle de Documentos e de Dados

Auditoria

4.6 ANÁLISE CRÍTICA 

PELA ADMINISTRAÇÃO
Revisão pela Gestão

4.5 VERIFICAÇÃO E 

AÇÃO CORRETIVA

4.5.1
Monitoramento e Mensuração do 

Desempenho

Taxa de gravidade de acidentes – TG = (P + C) x 

106 / H

Taxa de freqüência de acidentes – TF = N x 106 / 

H,

Índice de rotatividade – IR = [(A + D) / 2] / EM x 100

Índice de absenteísmo – IA = NF / (ND x EM) x 100

Indice de treinamento – IT = NHT / EM,

Acidentes, Incidentes, Não-Confomidades 

e Ações Corretivas e Preventivas

Registros e Gestão de Registros

Controle Operacional
Acompanhameno dos planos de ação PPRA, 

LTCAT, EPI IT

Preparação e Atendimento a 

Emergências

Consulta e Comunicação
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Na avaliação da quantificação do nível de implantação dos requisitos foi 

utilizada uma escala de Likert, com variação de 1 a 5, sendo as notas atribuídas de 

acordo com o nível de implantação de cada requisito da norma, conforme definição 

abaixo: 

 1  - INICIAL -  nenhuma ação neste sentido foi realizada; 

 2  - EM ESTUDO -  em fase de definição de procedimentos e documentação; 

 3  - GERENCIADO - em operação, sem definição total e/ou formalizada; 

 4  - DEFINIDO - em fase de implementação formal; 

 5  - IMPLANTADO- implementado(a) e na busca da melhoria contínua. 

Registra-se que o gráfico 3 apresenta  o nível de implantação do SGSST na 

Construtora S, orientado a partir do ciclo da melhoria continua da OIT, onde as ações 

de planejar, executar, verificar e agir estão  inseridas na  política global da 

construtora. 

 

Gráfico 3 - Nível de implantação da OHSAS 18001:2007. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em Vasconcelos et al. (2006) 

 

4.5.1.1 Política de SST 

O requisito Política de SST pode ser considerado DEFINIDO, haja vista que está 

em fase de implementação formal.  

A Construtora S possui uma política de SST implementada, documentada, 

mantida e divulgada aos funcionários; apresenta um comprometimento com outros 

requisitos relacionados a esta política, tais como: comprometimento com o 
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atendimento, no mínimo às NR´s, com a melhoria contínua; com a legislação vigente 

de segurança e medicina no trabalho.    

 

 

4.5.1.2 Planejamento 

 
 

No requisito Planejamento da SST pode ser considerado GERENCIADO - em 

operação, pois esta situação ainda não é totalmente definida e / ou formalizada. A 

Construtora S está em fase de definição formal dos objetivos anuais a serem 

atingidos e estabelecimento das responsabilidades em matéria de SST nos níveis da 

Empresa.  

Utiliza os seguintes procedimentos, a fim de identificar os perigos, a avaliação 

dos riscos e as medidas de controle nos postos de trabalho: Análise Preliminar de 

Risco, Permissão de Trabalho, Inspeções Comportamentais, Integração de Terceiros. 

A identificação quanto à existência de perigos, avaliação e controle de riscos, 

são ações formalizadas nos seguimentos programas: de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA, de Condições e Meio Ambiente do Trabalho - PCMAT e 

Relatórios de campo.  

Ressalta-se que a Construtora S monitora a implementação das ações 

requeridas, porém, a periodicidade do monitoramento não está formalmente definida.  

A Construtora S dispõe de arquivos referentes à legislação, NR’s que se 

encontram disponíveis no Setor de RH / Jurídico da empresa. A comunicação de 

informações sobre requisitos legais aos seus funcionários e às outras partes 

interessadas, assim como, a alteração na legislação vigente relativa à SST são 

realizadas pelo Setor de Segurança no Trabalho.  

 

 

4.5.1.3 Implementação e Operação (estrutura e responsabilidade) 

 
 

No requisito Implementação e Operação pode ser considerado GERENCIADO 

– isto é, em operação, pois esta situação ainda não é totalmente definida e/ou 

formalizada. 
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A estrutura do SGSST da Construtora S é constituída por técnicos de 

segurança do trabalho, sendo a responsabilidade das ações de SST atribuída ao 

Supervisor de SST.  

Os treinamentos dos funcionários relativos à SST são realizados nos canteiros 

de obras tendo como principais temas: Utilização correta de EPI, Primeiros socorros, 

Normas Regulamentadoras: NR-05; NR-06, NR-10, NR-18, NR-33, NR-35, Combate a 

incêndio e pânico, DDS- Diálogo Diário de Segurança, SIPAT- Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho. 

As palestras de conscientização são realizadas no horário de expediente, com 

a finalidade de abordar os riscos reais ou potenciais das atividades do trabalho, assim 

como, a importância do Diálogo Diário de Segurança (DDS). 

As consultas e comunicações relativas à SST são documentadas e realizadas 

por meio de reuniões com os funcionários.  

É de responsabilidade da coordenação da SST da Construtora S a elaboração 

da documentação das ações relativas à SST, que são registradas por meio eletrônico. 

Incluído nesta documentação: APR: Análise Preliminar dos Riscos; PT: Permissão de 

Trabalho; Entrega de EPI: Ficha individual de Equipamento de Proteção Individual 

ISME: Instrução Segurança e Meio Ambiente PAC: Prevenção de Acidente; PPP: 

Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

A Construtora S controla todos os documentos e dados relativos à SST, sendo 

que essas documentações são arquivadas no Setor de SST, identificados quanto a 

sua vigência e de fácil localização e frequentemente atualizados. Salienta-se que 

quando necessária, a documentação é divulgada às partes interessadas.  

A Construtora S mantém os seguintes indicadores atualizados mensalmente: 

Tipologia e quantidades de acidentes ocorridos, as fiscalizações da Delegacia 

Regional do Trabalho - DRT, Os atestados emitidos pelos funcionários, embargos, 

interdições e autuações e os  custos dos  acidentes.  

A Construtora S não tem implantado quaisquer procedimentos de execução 

quanto às medidas de SST relativas às etapas construtivas da obra e a operação de 

manutenção de máquinas e equipamentos.  

Em contrapartida, a Construtora possui procedimentos formalizados para 

atender a incidentes e situações de emergência. 

A alta administração interage na implementação com a SST, a partir do 

fornecimento do apoio necessário para que esta seja de fato efetivada, A direção não 
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aloca recursos específico destinados exclusivamente à implementação e ao controle 

do sistema de gestão da SST. 

 

 

4.5.1.4 Verificação e Correção do Plano Inicial 

 
 

No requisito Verificação e Correção do Plano Inicial pode ser considerado  

DEFINIDO - está em fase de implementação formal. 

A Construtora utiliza como procedimentos de monitoração e medição na 

avaliação do desempenho da SST um Check List na Inspeção das condições de 

canteiro e demais ambientes laborais, verificando desempenho dos indicadores 

exigidos na legislação Taxa de Gravidade e taxa de Frequência (TG, TF).  

A Construtora S mantém os seguintes indicadores atualizados mensalmente: 

Tipologia e quantidades de acidentes ocorridos, as fiscalizações da Delegacia 

Regional do Trabalho - DRT, Os atestados emitidos pelos funcionários, embargos, 

interdições e autuações e os custos dos acidentes.  

Registra-se que não é aplicada ao SGSST da Construtora S auditoria visando 

avaliar e propor correções ao seu sistema de gestão em SST.  

 

 

4.5.1.5 Análise Crítica pela Administração 

 
 

No requisito Análise Crítica, pode ser considerado INICIAL - não se realizou 

nenhuma ação neste sentido. 

A Construtora S não contempla esse requisito na estratégia de administração 

do SST, portanto, não ocorre uma avaliação critica quanto ao nível de implantação do 

sistema de gestão e se permanece adequado para atingir os objetivos de SST. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

Inquestionavelmente, a indústria da construção civil ao longo dos anos tem se 

destacado no cenário nacional: seja por apresentar-se como um setor que abarca 

intensiva mão de obra; seja devido seu PIB ter índice superior ao PIB nacional. 

Todavia, em contraste a essas questões expressivas para a economia, é um setor 

que ainda utiliza, em grande escala, métodos de produção tradicional enraizado na 

estrutura da empresa e em processos produtivos, apresentando assim elevado 

potencial de riscos e produtividade inexpressiva em relação aos demais setores 

industriais.  

Este contraste tem como uma das causas à predominância no mercado de 

pequenas empresas. Quanto aos índices de acidentes de trabalho continua em 

patamares alarmantes tanto pelos seus métodos de produção tradicional, quanto à 

elevada utilização de mão de obra desqualificada e terceirizada que nem sempre é 

vista como parceira no negócio. 

Nesse contexto, a presente pesquisa teve por objetivo geral analisar o 

desempenho da gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – SST da Construtora S, 

quantificando os indicadores de controle que relacione os recursos utilizados ao 

desempenho em saúde e segurança do trabalho, contribuindo para incrementar a 

valorização da empresa e o aumento da qualidade de vida dos seus funcionários.  

A opção de estudo foi pela pesquisa qualitativa - Estudo de Caso, com o 

objetivo de comparar o SGSST implantado na Construtora S à diretriz estabelecida 

pela OSHAS 18001:2007 para implantação de SGSST, quantificar os custos de 

manutenção desse sistema.  Para isso, buscou-se identificar as práticas do SST 

implantado ressaltando as dificuldades e facilidades da gestão implantada. 

Convém salientar que a revisão de literatura realizada sustentou os objetivos 

específicos referentes à apresentação da relevância da implantação de Sistema de 

Gestão de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – SGSST no contexto laboral, 

assim como, com relação ao relato dos aspectos ligados à saúde e segurança no 

trabalho na área da construção civil e a apresentação dos instrumentos de medição 

de retorno do investimento em SST e os indicadores de segurança relacionados.   

Os demais objetivos específicos, realizar comparação entre os requisitos da 

OSHAS com o SST implantado da empresa; verificar os registros referentes às 
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práticas de gestão de SST da Construtora S foram atendidos a partir das respostas 

obtidas por meio dos questionários aplicados, com intuito de apresentar as práticas e 

procedimentos ou omissões em SST da Construtora S, verificação ao atendimento a 

requisitos de legislação, verificação dos recursos investidos no SST e seus 

indicadores.  

Sendo assim, a partir da análise dos dados obtidos no Estudo de Caso, o nível 

de implementação do sistema segundo as Diretrizes estabelecidas na norma OSHAS 

18001, foi possível responder aos questionamentos inicialmente propostos, 

apresentados a seguir.  

No que refere às ações de SST, visando controlar / minimizar os riscos de 

acidentes nos canteiros de obra, assim como, de doenças ocupacionais, constatou-se 

que a Construtora apresenta um sistema de gestão da SST operacional, tanto na 

empresa quanto nos canteiros de obras (incluindo empresas terceirizadas), sendo 

consideradas medidas de monitoramento e controle dos riscos ocupacionais.  

Quanto aos indicadores de controle de segurança, a Construtora S, atende aos 

requisitos legais: indicadores de absenteísmo por doença ocupacional, índice de 

rotatividade da mão de obra e índice de treinamento. No entanto, somente foram 

quantificados: taxa de frequência e taxa de gravidade de acidente, assim como, índice 

de custos de acidente, conforme tabela 7, anexa. 

No que se refere ao atendimento aos requisitos estabelecidos pela OSHAS 

18001:2007, a Construtora S ainda não pode considerar ter um Sistema de Gestão 

em SST, haja vista que o processo de implantação e implementação do SGSST 

baseados nesses requisitos não foi plenamente concluído e vêm ocorrendo de forma 

gradativa. 

 

Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se: 

1 – Um estudo visando ampliar o conhecimento sobre os investimentos - custos de 

implantação e manutenção nos sistemas de GSST implantados; 

2 – Aprofundamento do estudo do tema desta dissertação quanto aos custos gerados 

pelos acidentes e doenças ocupacionais relacionando-os aos indicadores de 

desempenho que possa corroborar a eficácia dos SGSST implantadas. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A 

 
Tabela 6 - Indicadores de Saúde e Segurança no Trabalho ano de 2014 

 
 

ANO 2014 JAN.  FEV.  MAR.  ABR.  MAI.  JUN.  JUL.  AGO.  SET.  OUT.  NOV.  DEZ.  TOTAL ANUAL 

F
IN

A
N

C
E

IR
O

 

Custos Totais Da Empresa 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 R$ 9.360.000 

 ‘Despesas Operacionais Da 
Empresa 
Custo Total De Acidentes Do 

500.000 500.000  500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 600.000 R$ 6.100.000 

 Trabalho E Doença Ocupacional 

                          

 3.200 0 0  0 3.850 6.500 0 0  0  0  0 $ 0 R$ 13.550 

 
              
Custo Com Prevenção De 
Acidentes Do Trabalho E Doença 
Ocupacional 

10.500 5.250 8.933 4.523 12.765 8.920 3.500 3.489 3.600 12.000 8.987 5.679 R$ 88.146 

 
Custo Com Ocorrência E 
Reabilitação De Acidentes Do 
Trabalho E Doença Ocupacional 

R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

 

R
H

 Efetivo Total 207 210 210 220 220 220 220 220 220 220 220 220 217 

 
Total De Horas Trabalhadas 36.432 39.960 39.960 38.720 38.720 38.720 38.720 38.720 38.720 38.720 38.720 38.720 464.832 

 

A
C

ID
E

N
T

E
S

 

Acidentes Com Afastamento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,00 
 

Acidentes Sem Afastamento 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2,00 
 

Total De Acidentes 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3,00 
 

D
IA

S
 

P
E

R
D

ID
O

S
 

Dias Perdidos Por Acidentes 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7,00 

 
Dias Perdidos Por Doença 
Ocupacional  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado do Gestor de Obras – O Portal da Construção Civil.  
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Tabela 7 - Indicadores de SST - ano de 2014 

A  

 CUSTO TOTAL DE 
ACIDENTES DO TRABALHO 
E DOENÇA OCUPACIONAL / 
DESPESAS (%)  

0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 

 

 
              

 

 B  

CUSTO COM PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES DO 
TRABALHO E DOENÇA 
OCUPACIONAL PER CAPITA 
(R$) 

R$ 51 R$ 25 R$ 43 R$ 21 R$ 58 R$ 41 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 55 R$ 41 R$ 26 R$ 406 

 

 C  

CUSTO COM OCORRÊNCIA 
E REABILITAÇÃO DE 
ACIDENTES DO TRABALHO 
E DOENÇA OCUPACIONAL 
PER CAPITA (R$) 

R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

 

  
             

 
D 

TAXA DE FREQUENCIA COM 
AFASTAMENTO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 

 

E 
TAXA DE FREQUENCIA SEM 
AFASTAMENTO 

27,45 0,00 0,00 0,00 25.83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 

 
F 

TAXA DE FREQUENCIA 
TOTAL 

27,45 0,00 0,00 0,00 25.83 25.83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.45 

 G GRAVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.06 

                 
H DOENÇA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado do Gestor de Obras – O Portal da Construção Civil.  
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Gráfico 4 - Estatística dos Custos com Segurança (%) - ano 2014  

 

Fonte: Elaboração própria. Baseado nos dados da tabela 7 

 

 

Gráfico 5 - Estatística da Taxa de frequência - ano 2014 

 

Fonte: Elaboração própria. Baseado nos dados da tabela 7 
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Gráfico 6 - Estatísticas da Taxa de gravidade - ano 2014 

 

Fonte: Elaboração própria. Baseado nos dados da tabela 7 

 

 

Gráfico 7 - Estatístico dos Custos com Segurança - ano 2014 

 

Fonte: Elaboração própria. Baseado nos dados da tabela 7 
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APÊNDICE B 

 
QUESTIONÁRIO - I  

 
REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO GERAL DA CONSTRUTORA COMO 
EMPRESA 

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1.1  Razão social da empresa:... 

1.2 Endereço:............................... 

1.3 Entrevistado:.......................... 

1.4 Cargo:.................................. 

2  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA: 

2.1  Há quanto tempo atua no setor da construção civil no estado do Rio? 

A. () menos de 5 anos 

B. () entre 5 e 10 anos 

C. () entre 10 e 20 anos 

D. () acima de 20 anos 

 

2.2  Há quanto tempo atua no setor da construção civil na região sudeste? 

A. () menos de cinco anos 

B. () entre 5 e 10 anos 

C. () entre 10 e 20 anos 

D. () acima de 20 anos 

 

2.3  Qual a área de atuação da empresa? 

A. () estadual 

B. () regional 

C. () nacional 

D. () internacional 

 

2.4  A empresa atua em que subsetores da construção civil? 

A. () obras viárias (rodovias, ferrovias, aeroportos, etc.). 

B. () obras hidráulicas (barragens, saneamento, drenagem, irrigação, etc.). 

C. () obras industriais 

D. () obras de edificações (comerciais e residenciais) 

E. () outro.  Especifique:... 

 

2.5 Qual a área construída pela empresa? 

A. () menos de 10.000m² 

B. () entre 10.000m² e 50.000m² 

C. () entre 50.000m² e 100.000m²  

D. () acima de 100.000m2 
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2.6  Qual o nº de funcionários da empresa? 

A. () ate 19 

B. () de 20 a 99 

C. () de 100 a 499 

D. () acima de 499 

 

2.7 Qual o nº de funcionários de empresas terceirizadas? 

A. () ate 19 

B. () de 20 a 99 

C. () de 100 a 499 

D. () acima de 499 

 

2.8  Quantos canteiros de obra estão em produção? 

A. () ate 5 obras 

B. () de 06 a 10 obras 

C. () de 11 a 20 obras 

D. () acima de 21 obras 
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APÊNDICE C 

 
QUESTIONÁRIO - II 

 

CARACTERIZAÇÃO DA SEGURANÇA NO TRABALHO DA EMPRESA 

1 A empresa possui profissionais da área de segurança do trabalho? 

A. () sim 

B. () não 

 

2 Sendo a resposta afirmativa, quais compõe o quadro da empresa? 

A. () técnico de segurança do trabalho – quantos?............................ 

B. () engenheiro de segurança do trabalho- quantos?....................... 

C. () auxiliar de enfermagem no trabalho- quantos?........................... 

D. () enfermeiro do trabalho- quantos?.......................................... 

E. () médico do trabalho – quantos?.................................................. 

 

3 A empresa aplica onde couberem as normas regulamentadoras (NRs) aprovadas pela 

portaria nº 3.214 de 08/06/1978? 

A. () sim 

B. () não 

 

4  Sendo a resposta afirmativa, que benefícios à empresa obtêm com a sua utilização? 

A. () ajudam na prevenção de acidentes 

B. () não ajudam na prevenção de acidentes 

C. () atender os requisitos legais- implementação de programas  

D. () enfermeiro do trabalho- quantos?.............................................................................. 

E. () outro. Especifique:...................................................................................................... 

 

5 Na opinião da empresa, o cumprimento das NRs deve ser fiscalizado por quem? 

A. () pela DRT (Delegacia Regional do Trabalho) 

B. () pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) 

C. () pela Auditoria da Empresa 

D. () pelos Funcionários (mão de obra direta e indireta) 

 

6 A empresa vê como ferramenta de GSSST o cumprimento das NRs? 

A. () sim 

B. () não 

 

7 Sendo a resposta afirmativa, quais as principais vantagens? – Indicar em ordem de 

prioridade (1 2,3...).  

A. () aumento da produtividade 

B. () diminuição do absenteísmo 

C. () redução do nº de acidentes 

D. () maior motivação para o trabalho 

E. () maior segurança para os funcionários 
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8  A empresa vê como desvantagens o cumprimento das NRs? 

A. () sim 

B. () não 

 

9 Sendo a resposta afirmativa, quais as principais desvantagens? – Indicar em ordem de 

prioridade (1, 2, 3...).  

A. () diminuição da produtividade 

B. () aumento do absenteísmo 

C. () aumento do custo da obra 

D. () reclamação dos operários, quanto à obrigação do uso de EPI. 

E. () dificuldade de implantação, pelo fato de haver muitos itens a serem cumpridos. 

 

10 Que fatores levam ou levariam a empresa ao uso de uma NR?  

A. () exigências legais (DRT) 

B. () retorno financeiro 

C. () redução do custo da obra 

D. () redução de multas aplicadas pelos auditores do MTE 

E. () outros. Especifique:... 

 

11 A empresa elabora o planejamento das instalações provisórias dos canteiros de obra em 

conformidade com a NR 18? 

A. () sim 

B. () não 

 

12 Sendo a resposta afirmativa, este planejamento são padronizados? 

A. () sim 

B. () não 

 

13 Existe na empresa algum programa de segurança? 

A. () sim 

B. () não 

 

14 Sendo a resposta afirmativa, quais são esses programas? 

a. .................................................................................................... 

b. ....................................................................................................  

c. ....................................................................................................  

d. ....................................................................................................  

e. ....................................................................................................  

 

15 Como a empresa vê a relação do uso de programas de segurança no seu SGSST? 

 Aumenta Diminui Indiferente 

  A Acidente de trabalho    

B Custo da obra    

C Produtividade    

D Qualidade do produto    

E Satisfação dos operários    

F 
Imagem da empresa 
perante os clientes 
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16 Na compra dos EPIs quais são os critérios que são levados em consideração? – Indicar 

em ordem de prioridade (1, 2, 3...).  

A. () a existência de CA – certificado de aprovação 

B. () disponibilidade no mercado 

C. () qualidade do equipamento 

D. () o menor preço 

E. () outros. Especifique:................................................................................. 

 

17 A empresa realiza treinamento dos funcionários para utilização de EPI? 

A. () sim 

B. () não 

 

18 Sendo a resposta negativa, por quê?  

A. () a orientação e supervisão do mestre de obras são suficientes para a utilização correta 

dos EPIs 

B. () é obrigação dos funcionários tomar a iniciativa de conhecer o EPI 

C. () é um custo adicional para a empresa 

D. () outros. Especifique:............................................................................................ 

 

19 A empresa realiza palestras sobre segurança do trabalho para os funcionários? 

A. () sim 

B. () não 

 
20 Sendo a resposta negativa, por quê?  

A. () é função da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) promover esses eventos 

B. () os funcionários da empresa não se interessam por esses eventos 

C. () é um custo adicional para a empresa 

D. () outros. Especifique:............................................................................................. 

 

21 Há na empresa controle estatísticos de acidentes do trabalho? 

A. () sim 

B. () não 

 

22 Quantos acidentes de trabalho ocorreram no ultimo ano?  

A. () apenas 01 

B. () entre 02 e 05 

C. () entre 06 e 10 

D. () acima de 10 

 

23 Quais os tipos?  

A. () típico 

B. () trajeto 

C. () doença profissional 
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24 Quais a natureza das lesões?  

A. () choque elétrico 

B. () contusão 

C. () corte 

D. () escoriações 

E. () fratura 

F. () luxação 

G. () morte 

H. () queimadura 

I. () outros. Especifique: .................................................................... 

 

25 A empresa disponibiliza ambulatórios nos canteiros de obra? 

A. () sim 

B. () não 

 

26 Sendo a resposta negativa, em caso de acidentes que necessitem de primeiros socorros 

onde são realizados?  

A. () no escritório do engenheiro da obra 

B. () na sala do mestre de obras 

C. () no refeitório 

C. () no próprio local onde ocorreu o acidente 

D. () outros. Especifique:...................................................................................................... 
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APÊNDICE D 

 
QUESTIONÁRIO - III  

 
ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA SST (SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO) 

1 - A em presa tem e mantém um sistema de gestão da SST? 

...................................................................................................................................................... 

 

2 - A política de SST da Empresa 

2.1. Comprometimento com a melhoria contínua.          Sim             não 

...................................................................................................................................................... 

 

2.2. Comprometimento com a legislação vigente de segurança e medicina no trabalho.   

              Sim              não  

.................................................................................................................................................... 

 

2.3. Comprometimento com outros requisitos relacionados na política da empresa.          

               Sim              não  

................................................................................................................................................. 

 

2.4. A política é documentada, implementada e mantida pela empresa.    

               Sim             não  

.................................................................................................................................................... 

 

2.5. É divulgada a todos os funcionários e eles reconhecem o seu papel na SST?  

               Sim             não  

.................................................................................................................................................... 

 

2.6. Comprometimento com outros requisitos relacionados na política da empresa?        

              Sim             não  

.................................................................................................................................................... 
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2.7. A política de SST é revisada pela empresa? 

               Sim             não  

.................................................................................................................................................... 

 

2.8. Sendo a resposta positiva, com que frequência e motivos à política de SST é revisada 
pela empresa? 

................................................................................................................................... 

 

3. Planejamento 

3.1. Quais ou quais procedimentos estabelecidos pela empresa para identificação dos 
perigos, avaliação dos riscos e as medidas de controle nos postos de trabalho? 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

4. Implementação e Operação (estrutura e responsabilidade) 

4.1. Como a alta administração interage na implementação com a SST? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 

4.2. Como a alta administração aloca os recursos para a implementação e controle do 
sistema de gestão da SST? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

4.3. Como é constituída a estrutura dos funcionários que compõe o SGSST da empresa e 
suas respectivas responsabilidades? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
4.4. Treinamento e conscientização. 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
4.5. Consulta e comunicação. 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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4.6. Documentação e controle de documentos e dados (Formulários). 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

4.7. Como é constituída a estrutura dos funcionários que compõe o SGSST da empresa e 
suas respectivas responsabilidades? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

4.8. Plano de emergência e ações relacionadas ao plano. 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

5. Verificação e Correção do Plano 

5.1. Quais os procedimentos de monitoração e medição utilizada pela empresa para avaliar o 
desempenho da SST (qualitativas e quantitativas)? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

5.2. As medidas corretivas para melhoria do desempenho da SST são planejadas de acordo 
com o programa de gestão da SST ou são pontuais? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

5.3. A administração utiliza de auditoria para avaliar e propor correções ao sistema de gestão 
em SST da empresa? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

6. Análise crítica pela administração 

6.1. A administração avalia o sistema de gestão em SST da empresa? Em que periodicidade? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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APÊNDICE E 

 
QUESTIONÁRIO - IV  

 
COMPLEMENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO III FORMULÁRIOS DE SGSST 
 

1 - Política de SST 

1.1  A empresa possui uma política de SST? 

() Sim 
() Não 

1.2  Sendo a resposta afirmativa, a mesma: 

() É apropriada à natureza e escala dos riscos de SST da empresa 
() inclui o comprometimento com a melhoria contínua 
() Inclui o comprometimento com o atendimento, no mínimo as NRs aplicáveis e, caso existam 

a outros requisitos subscritos pela empresa.  
() É documentada 
() É implementada 
() É mantida 
() É comunicada a todos os trabalhadores da empresa 
() Esta disponível para consulta pelos interessados 
() É periodicamente atualizada, período de tempo:................................................................. 
 
OBS: .......................................................................................................................................... 
 

2. Planejamento 

2.1 a identificação de perigos e avaliação e controle de riscos são efetuados por profissionais: 
() Da empresa. Quais sejam:  

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

() Empresa terceirizada. Quais sejam: 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

() Outros 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2.2 Essas ações são efetuadas através de: 

() PPRA 
() PCMAT 
() PCMSO 
() Relatórios 
Outros:...................................................................................................................................... 
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2.3 Existe um monitoramento quanto à implementação das ações requeridas? 

() Sim 
() Não 
 

2.4 Sendo a resposta afirmativa, esse monitoramento: 

() É efetuado periodicamente. Período de tempo................................................................... 
() Por profissionais habilitados. Quais sejam:......................................................................... 
() É documentado 
 

2.5 A Empresa dispõe de arquivos quanto à legislação e a outros requisitos de SST? 

() Sim 
() Não 
 

2.6 Sendo a resposta afirmativa, esse arquivo: 

() Dispõe de todas NRs 
() Dispõe apenas de NRs especificamente aplicáveis a construção civil 
() Dispõe de legislações internacionais aplicáveis a construção civil 
() Está localizado na sede da empresa. Setor:........................................................................ 
() É disponibilizado para consulta das partes interessadas 
() É atualizado periodicamente. Responsável pela atualização 
 
OBS: .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

2.7 Quando ocorrem alterações na legislação relativa à SST, essas alterações são 
comunicadas aos funcionários? 

() Sim 
() Não 
 

2.8 Sendo a resposta afirmativa, essas comunicações são realizadas através: 

() Da Diretoria de recursos humanos da empresa 
() Do engenheiro responsável de cada obra 
() De profissionais da área de SST da empresa. Quais sejam:  
...................................................................................................................................................... 
Outros: ................................................................................................................................ 
 

2.9 A empresa possui objetivos explícitos quanto a SST? 

() Sim 
() Não 
 

2.10 Sendo afirmativa a resposta, esses objetivos: 

() São os mesmos para todas as obras da empresa 
() São específicos para cada obra da empresa 
() São compatíveis com a política de SST da empresa   
() Levam em consideração os requisitos legais e outros requisitos vigentes 
() São compatíveis com os processos executivos utilizados pela empresa 
() Na sua definição, considera a visão das partes interessadas. 
() São revisadas periodicamente. Período de tempo:......................................................... 
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2.11 Existe na empresa programas de gestão de SST específicos que não sejam o PPRA, 
PCMAT e PCMSO? 

() Sim 
() Não 
 

2.12 Sendo a resposta afirmativa, esses programas: 

() Atribuem responsabilidade e autoridade para cada função e nível da empresa 
() Especificam os meios e os prazos dentro dos quais os objetivos devem ser atingidos 
() São revisados periodicamente. Período de tempo: ............................................................ 
() Foram elaborados por profissionais Habilitados. Quais sejam:...........................................  
 

3 - Implementação e Operação 

3.1 Existe na empresa um profissional especifico responsável pelas ações relativas à SST? 

() Sim 
() Não 
 

3.2 Sendo a resposta afirmativa, quem é esse profissional?.................................................. 

 

3.3 São realizados treinamentos e palestras de conscientização, junto aos funcionários 
relativos à SST? 

() Sim 
() Não 
 

3.4 Sendo a resposta afirmativa, essas ações são realizadas por profissionais habilitados. 
Quais sejam: .............................................................................................................................. 

 

3.5 No caso dos treinamentos, os mesmos: 

() Abordam a utilização de EPI 
() Abordam primeiros socorros 
() Abordam combate a incêndio e pânico 
() Tem carga horária média de:.............................................................................................. 
() São realizados no horário do expediente 
Outros:....................................................................................................................................... 
 

3.6 No caso de palestras, as mesmas: 

() Abordam a importância de uma politica de SST 
() Abordam as responsabilidades das partes interessadas na SST 
() Abordam os riscos reais ou potenciais das atividades do trabalho 
() Abordam os benefícios oriundos da implementação de ações relativas à SST 
() Abordam a higiene pessoal 
() Abordam as DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) 
() Abordam o alcoolismo 
() Têm carga horária média de:............................................................................................... 
() São realizados no horário de trabalho 
Outros:........................................................................................................................................ 
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3.7 As consultas e comunicações relativas à SST são documentadas? 

() Sim 
() Não 
 

3.8 No caso das consultas, as mesmas são realizadas por meio de: 

() Reuniões com todos os funcionários 
() Aplicação de questionários junto aos funcionários 
() Reuniões com representantes dos funcionários 
Outros:........................................................................................................................................ 
 

3.9 No caso das comunicações, as mesmas são realizadas através de: 

() Reuniões com todos os funcionários 
() Documentos 
() Com representantes dos funcionários 
Outros:........................................................................................................................................ 
 

3.10 Existe na empresa uma documentação quanto às ações relativas à SST? 

() Sim 
() Não 
 

3.11 Sendo a resposta afirmativa, essa documentação: 

() É elaborada por profissionais específicos. Quais sejam:................................................... 
() Está registrada por meio de documentos impressos 
() está registrada por meio eletrônico 
() Está disponível para consulta pelas partes interessadas 
() Está atualizada 
 

3.12 A empresa possui controle dos documentos e de dados relativas à SST? 

() Sim 
() Não 
 

3.13 Sendo a resposta afirmativa, esses documentos: 

() São arquivados em um setor especifico. Setor:................................................................... 
() São facilmente localizados 
() São identificados quanto a sua vigência ou não 
() São divulgados junto às partes interessadas 
() Está atualizada 
 

3.14 No caso dados, os mesmos: 

() São periodicamente atualizados. Período de tempo:.......................................................... 
() Dizem respeito à tipologia e ao nº de acidentes ocorridos 
() Dizem respeito ao numero de atestados 
() Dizem respeito ao nº de faltas 
() Dizem respeito à rotatividade da mão de obra 
() Dizem respeito aos custos relativos às medidas de SST adotadas 
() Dizem respeito ao nº de fiscalização da DRT 
() Dizem respeito ao nº de embargos, interdições e autuações. 
() Dizem respeito ao custo relativo aos embargos, interdições e autuações.  
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Outros:........................................................................................................................................ 
 

3.15 Existem na empresa procedimentos de execução quanto às medidas de SST relativas às 
etapas construtivas da obra e a operação de manutenção de máquinas e equipamentos? 

() Sim 
() Não 
 

3.16 Sendo a resposta afirmativa: 

() A elaboração desses procedimentos é efetuada por profissionais habilitados 
() Na elaboração desses procedimentos, todas as partes interessadas são ouvidas. 
() Esses procedimentos são divulgados junto às partes interessadas 
() Esses procedimentos são revisados periodicamente. Período tempo:............................. 
() Esses procedimentos são disponibilizados para consulta pelas partes interessadas 
 

3.17 A empresa possui planos ou procedimentos para atender a incidentes e situações de 
emergência? 

() Sim 
() Não 
 

3.18 Sendo a resposta afirmativa: 

() Esses planos ou procedimentos são analisados periodicamente. Período tempo: 

.................................................................................................................................................... 

 

() Esses planos ou procedimentos são testados periodicamente. Período tempo:  

.................................................................................................................................................... 
 

 

 


