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RESUMO 

 

O Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (SGSST) visa melhorar 
a eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do Trabalho (SST), 
alicerçado em todas as incumbências laborais organizacionais. Neste contexto 
está inserida a visão contemporânea dos direitos humanos declarando os 
aspectos práticos e concretos na busca de melhorar as condições econômicas, 
culturais e sociais do homem.  A problemática maior apresentada é a inexistência 
de uma política em SST eficiente coerente com os riscos, com a legislação, com 
o propósito de melhoria contínua nas organizações. Assim, esta pesquisa tem por 
objetivo propor diretrizes para sistema de gestão com ênfase na política de 
segurança e saúde do trabalhador sob a ótica dos axiomas legitimantes dos 
direitos humanos, visando orientar as empresas não apenas para cumprir a 
legislação específica, mas também preservar a integridade física dos 
trabalhadores. Uma cultura de segurança prevencionista é um fator importante 
para a minimização de acidentes e doenças ocupacionais. Este trabalho foi 
elaborado com base na pesquisa bibliográfica, na pesquisa qualitativa e na 
pesquisa quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de análise de 
documentos e entrevistas semiestruturadas com gestores e colaboradores que 
atuam na indústria de construção civil e do agronegócio. O sistema proposto 
poderá ser utilizado pelas organizações de forma simplificada, com ênfase no 
gerenciamento de riscos e melhoria no ambiente de trabalho visando eliminar e 
reduzir os acidentes e doenças ocupacionais. O trabalho revelou que o apoio da 
alta direção, da área de Recursos Humanos e a participação ativa dos 
colaboradores são determinantes para o sucesso deste sistema e as diretrizes 
apresentadas constituem um avanço na literatura existente. 
 
Palavras chaves: Direitos Humanos. Gestão Organizacional. Gestão de 
Segurança do Trabalho. Acidentes de Trabalho. 
 

 

 

 



 

                                                   SUMMARY 
 
 
The Occupational Health and Safety Management System (OSHMS) aims to 
improve the efficiency of Occupational Health and Safety (OSH) risk management, 
based on all organizational work tasks. In this context the contemporary vision of 
human rights is inserted, stating practical and concrete aspects in the search to 
improve the economic, cultural and social conditions of man. The major problem 
presented is the lack of an effective OSH policy consistent with risks, with 
legislation, for the purpose of continuous improvement in organizations. The aim 
of this research is to propose guidelines for a management system with an 
emphasis on workers' health and safety policy from the point of view of legitimate 
human rights axioms, aimed at guiding companies not only to comply with specific 
legislation, but also to preserve integrity physics of workers. A culture of preventive 
safety is an important factor in minimizing occupational accidents and diseases. 
This work was elaborated based on bibliographical research, qualitative research 
and quantitative research. Data collection was performed through document 
analysis and semi-structured interviews with managers and employees who work 
in the civil construction and agribusiness industry. The proposed system can be 
used by organizations in a simplified way, with emphasis on risk management and 
improvement in the work environment aiming to eliminate and reduce occupational 
accidents and diseases. The work revealed that the support of the top 
management, the Human Resources area and the active participation of 
employees are decisive for the success of this system and the guidelines 
presented constitute an advance in the existing literature. 
 
Key words: Human Rights. Organizational Management. Work Safety 
Management. Accidents of Work. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A escolha do tema deve-se preliminarmente à falta de conscientização 

quanto à valoração do capital humano no ambiente de trabalho e o real 

desenvolvimento das organizações. Trata-se de matéria importante, pois envolve 

valor inestimável, o direito à integridade física, psíquica e moral da pessoa. Por 

esse motivo é obrigação da empresa e do Estado fornecerem um ambiente 

saudável e, acima de tudo seguro, aos empregados1. 

A visão contemporânea dos direitos humanos declara exatamente os 

aspectos práticos e concretos na busca de melhorar as condições econômicas, 

culturais e sociais do homem. No mais, o Sistema de Gestão da Segurança e 

Saúde do Trabalho (SGSST) abre um leque de ferramentas que intensificam a 

melhoria da eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do Trabalho 

(SST), alicerçado com todas as incumbências laborais organizacionais. 

Enfatiza-se que a Constituição brasileira vigente disciplina que “os direitos 

sociais – neles inclusos o direito do trabalho e o direito à saúde – são prestações 

enunciadas em normas constitucionais que possibilitam melhores condições de 

vida aos mais fracos” (SILVA, 1998, p.289). 

São, portanto, balizas decorrentes do direito de igualdade que tendem a 

equalizar situações sociais díspares. Dos temas do artigo 6º da Constituição 

percebe-se que os direitos sociais não se limitam àqueles expressos nos artigos 

7º, 8º, 9º, 10 e 11, englobando também, por exemplo, os abarcados pelo Título 

VIII – Da Ordem Social, a partir do artigo 193 (DARONCHO; MESQUITA, 2018, 

p.190). 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
 

                                                           
1 A Convenção Americana de Direitos Humanos (adotada e aberta à assinatura na Conferência 
Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de 
novembro de 1969) estabelece no seu artigo 1º, o “Direito à integridade pessoal. 
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TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO 
DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

 

Estes mesmos autores, na mesma página da obra citada, afirmam ainda 

que não se pode ignorar as possibilidades abertas pelo entendimento do STF a 

partir do histórico julgamento do final de 2008, que declarou a hierarquia 

supralegal, mas infraconstitucional dos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos, como aqueles versando sobre Direito do Trabalho2. 

De tal sorte que, o direito à segurança do trabalho é direito 

constitucionalmente previsto, que deve, pois, ser observado pelo Estado e pelas 

empresas com muita responsabilidade. É direito social indisponível dos 

trabalhadores - direito público subjetivo dos trabalhadores exercerem suas 

funções em ambiente de trabalho seguro e sadio, cabendo ao empregador tomar 

as medidas necessárias no sentido de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança (inciso XXII do art. 7º, CFRB) e 

                                                           
2 RE466343/SP. Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j.03/12/2008, d, Dje-104, de 04/06/2009. 
O STF definiu s tríplice hierarquia dos tratados: status constitucional dos tratados de direitos 
humanos aprovados na forma do paragráfo 3º do art. 5º, supralegal, mas infraconstitucional dos 
tratados de direitos humanos aprovados de forma diversa; e legal dos que versam sobre outros 
temas. 
A Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, por exemplo, que dispõe sobre 
Segurança e Saúde dos trabalhadores, obriga os Estados Membros a pôr em prática e reexaminar 
periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos 
trabalhadores e o meio-ambiente de trabalho. Esclarece que essa política deve ter como objetivo 
prevenir os acidentes e os danos à saúde que forem consequência do trabalho, tenham relação 
com a atividade de trabalho, ou se apresentarem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo as 
causas dos riscos inerentes ao meio-ambiente de trabalho. 
Promulgado pelo Decreto 1.254/1992. (DARONCHO; MESQUITA, 2018, p.191) e Artigo 4º, 1 e 2. 
Idem. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada na Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 18 de dezembro de 1948, reconheceu que todo ser humano tem direito ao 
trabalho em condições favoráveis, com remuneração justa e satisfatória, repouso e lazer, incluindo 
a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. 
Resolução 217. A III da Assembleia Geral da ONU (DARONCHO; MESQUITA, 2018, p.191). 
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ao Estado cumprir suas obrigações de fiscalização do trabalho no cumprimento 

das normas trabalhistas e de administração que tem por missão propiciar o 

exercício daqueles direitos que visam o bem-estar coletivo, que é alcançado 

através do poder de polícia. 

 

CFRB - Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança. 

 

O direito à saúde, ao trabalho, à segurança e à previdência social estão 

previstos também no art. 6º da Carta Política de 1988.  

 

CFRB - CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.  

 

Os artigos 196 a 200 desta Carta dispõem que a Saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantir e promover a efetividade desse direito, mediante 

políticas, ações e serviços públicos de saúde, organizados em um sistema único, 

que podem ser complementados por outros serviços de assistência à saúde, 

prestados por instituições privadas. Essas ações e serviços de relevância pública 

são de competência do Poder Público. A ele cabe dispor, nos termos da lei, sobre 

sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado3. 

                                                           
3 A atual estrutura regimental do MTE (2018) foi dada pelo Decreto no 5.063, de 3 de maio de 
2004, tendo como competência as seguintes áreas (BRASIL, 2004): • política e diretrizes para a 
geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; • política e diretrizes para a modernização 
das relações do trabalho; • fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como 
aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; • política salarial; • formação e 
desenvolvimento profissional; • segurança e saúde no trabalho; • política de imigração; e • 
cooperativismo e associativismo urbanos. Dentro do MTE, as ações de segurança e saúde no 
trabalho estão particularmente afeitas à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), um dos seus 
órgãos específicos singulares, embora outras secretarias possam, subsidiariamente, ter algum 
papel nessa área. A SIT tem, entre outras, as atribuições descritas a seguir. 1. Formular e propor 
as diretrizes da inspeção do trabalho, inclusive do trabalho portuário, priorizando o 
estabelecimento de políticas de combate ao trabalho forçado, infantil, e a todas as formas de 
trabalho degradante. 2. Formular e propor as diretrizes e normas de atuação da área de segurança 
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Nos incisos II e VIII do art. 200 da Carta Constitucional/88 expressam que 

compete ao SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, assim 

como as de saúde do trabalhador; possibilitando a proteção do meio ambiente do 

trabalho. Já o art. 225 da Carta Maior disciplina o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, fundamental à sadia qualidade de vida, respaldando 

a proteção jurídica do meio ambiente de trabalho especificamente no inciso V do 

§1º, que dispõe, in verbis: 

                                  CFRB -art.225:  

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
[...] 
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 
(nota: regulamentado pela Lei n° 8.974, de 05.01.95) 

 

 A interpretação sistemática do disposto nos artigos. 6º, 7º, XXII, 196 a 200 

e art. 225, §1º, V, da Carta Magna de 1988 enfatiza que a saúde do trabalhador e 

o meio ambiente do trabalho foram alçados a direito social de natureza 

constitucional cujo cumprimento é imposto por lei ao empregador, consoante 

prescrições dos artigos 154 a 201 da CLT (com redação dada pela Lei 6.514/77) 

e nas Portarias (como 3.214/78 e 3.067/88), que cuidam das NRs. (Normas 

Regulamentares) referentes à Segurança e Medicina do Trabalho seja urbano ou 

rural. 

 Todos estes direitos estão previstos também na Consolidação das Leis 

Trabalhistas: Capítulo V da CLT – Art. 154 até Art. 200 DA SEGURANÇA E DA 

MEDICINA DO TRABALHO (Redação deste Capítulo dada pela Lei nº 6.514, de 

                                                           
e saúde do trabalhador. 3. Propor ações, no âmbito do Ministério, que visem à otimização de 
sistemas de cooperação mútua, intercâmbio de informações e estabelecimento de ações 
integradas entre as fiscalizações federais. 4. Promover estudos da legislação trabalhista e 
correlata, no âmbito de sua competência, propondo o seu aperfeiçoamento.  O Ministério do 
Trabalho e Emprego e a Saúde e Segurança no Trabalho 5. Acompanhar o cumprimento, em 
âmbito nacional, dos acordos e convenções ratificados pelo Governo brasileiro junto a organismos 
internacionais, em especial à OIT, nos assuntos de sua área de competência. 6. Baixar normas 
relacionadas com a sua área de competência. Vale lembrar que o país terá reformas nos 
ministérios com o próximo Presidente/2019 – de maneira que, não se pode afirmar que a estrutura 
futura será essa mesma. 
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22-12-77, DOU 23-12-77). A releitura desse capítulo passa pelo ponto de partida 

que indaga se a CLT continua a atender integralmente às demandas postas pelo 

ambiente socioeconômico e institucional atual?  Pode-se dizer que sim. Sempre 

que houver publicação no Diário Oficial da União que altere as normas da 

Consolidação das Leis do Trabalho, esta é atualizada imediatamente, pois o 

Sistema de Relações de Trabalho (SRT) vigente no Brasil está disciplinado na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  No que concerne ao conteúdo alterado 

pela Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei 13.429 de 31/03/2017 e que entrou 

em vigor a partir de 11/11/2017, duas categorias em referência a saúde dos 

trabalhadores e o exercício da medicina do trabalho foram introduzidas nos artigos 

que 

• Alteram o Sistema de Relações do Trabalho como um todo4; e, 

• Disciplinam aspectos específicos de SST5. 

          Sem mais delonga, quer-se ressaltar que esta reforma trabalhista  pode 

levar a um aumento significativo dos acidentes de trabalho no país, daí a OIT 

classificar a reforma trabalhista brasileira como violadora de direitos6. A questão 

foi levada ao órgão internacional por seis entidades sindicais: Central Única dos 

                                                           
4 Cita-se como exemplo: a) Fim do Imposto Sindical importa em condições precárias dos sindicatos 
e centrais importando em falta de ações que facilitarão mais adoecimentos e mortes decorrentes 
do trabalho; b) Supremacia do Acordo e da Convenção Coletiva sobre a Lei contribuindo a curto e 
médio prazo, para que os trabalhadores percam direitos previstos hoje na CLT. 
5 Há nessas determinações acima duas condições específicas de SST: a) liberação da negociação 
para o enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em ambientes 
insalubres; b) determinação que será considerado objeto ilícito que altere o previsto nas NR. A 
experiência de SST no país, na implantação e manutenção de espaços tripartites paritários de 
conversação (especialmente a Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP) e os 
instrumentos de deliberação da Organização Internacional do Trabalho – OIT (Convenções, 
Recomendações) vêm validando a negociação entre governo, representações patronais e de 
trabalhadores como a estratégia eficaz para a implantação de políticas eficientes na seara das 
relações de trabalho.a CLT. c) Representação dos Trabalhadores nos Locais de Trabalho – artigo 
510-A, implica em duas mudanças específicas nas ações de SST: 
* Competência compartilhada entre a representação e as atribuições da CIPA; 
* Proximidade de representantes de trabalhadores com as ações de SST nas empresas. Na 
primeira condição há liberação da negociação para o enquadramento do grau de insalubridade 
e prorrogação de jornada em ambientes insalubres. Na segunda condição, a Lei estabelece que 
será considerado objeto ilícito alterar o previsto nas NR: Art. 611-A, incisos. XII e XIII; Art. 611-B, 
incisos XVII e Parágrafo único.  Uma questão que ainda não está clara é sobre o dimensionamento 
da CIPA.Há nessas determinações acima duas condições específicas de SST: a) liberação da 
negociação para o enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em 
ambientes insalubres; b) determinação que será considerado objeto ilícito 
6 ConJur - OIT classifica reforma trabalhista como violadora de direitos 
https://www.conjur.com.br/2018-mai.../brasil-entra-lista-suja-oit-causa-reforma-trabalhis... 

 

https://prolifeengenharia.com.br/riscos-de-acidentes-coragem-ou-loucura/
http://35.198.41.180/o-que-e-a-cipa-e-para-que-serve/
file:///E:/ConJur%20-%20OIT%20classifica%20reforma%20trabalhista%20como%20violadora%20de%20direitoshttps:/www.conjur.com.br/2018-mai.../brasil-entra-lista-suja-oit-causa-reforma-trabalhis
file:///E:/ConJur%20-%20OIT%20classifica%20reforma%20trabalhista%20como%20violadora%20de%20direitoshttps:/www.conjur.com.br/2018-mai.../brasil-entra-lista-suja-oit-causa-reforma-trabalhis
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Trabalhadores (CUT), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Força Sindical (FS), Nova Central 

Sindical de Trabalhadores (NCST) e União Geral dos Trabalhadores (UGT). 

Enfim, o direito à integridade pessoal é muitas vezes preterido pelos fins do 

Estado7, que mudam direitos e deveres nas empresas privadas que podem 

provocar um aumento nas ocorrências de acidentes de trabalho e as despesas 

com auxílios, aposentadorias por invalidez e pensão por morte.8 

Realmente isto acontece na relação laboral.9 Com essas liberações a 

tendência é que passem a ser disseminados. Vale ressaltar que além dos 

acidentes típicos de trabalho (artigo 20 da Lei nº 8.213/91), algumas doenças 

relacionadas ao exercício da função equiparam-se à estes, aumentando os 

prejuízos para as empresas, para a nação e trabalhadores, consoante explicações 

de alguns autores como VÓLIA BOMFIM CASSAR e PAULO MIRANDA.10 

                                                           
7. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT) Vólia Bomfim acredita 
que levará “muito tempo até a pacificação de algumas celeumas”.<em>#SaiunaTribuna: o que 
muda com a reforma trabalhista? </em ...www.oabrj.org.br/.../110679-saiunatribuna-o-que-muda-
com-a-reforma-trabalhista. 17 de nov de 2017. 
A reforma da previdência tramitando no Congresso Nacional prevê a exigência de 49 anos de 
contribuição e 65 de idade para a aposentadoria, teremos pessoas cada vez mais idosas nos 
ambientes de trabalho, com a saúde mais debilitada e mais sujeitas a doenças e acidentes de 
trabalho, caso seja aprovada. 
8 Segundo o artigo 19 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, “acidente do trabalho é o que ocorre 
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado 
especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou 
permanente”. Pode causar desde um simples afastamento, a perda ou a redução da capacidade 
para o trabalho, até mesmo a morte do segurado. Também são considerados como acidentes do 
trabalho: a) o acidente ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado; b) 
a doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 
peculiar a determinada atividade; e c) a doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função 
de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Nestes 
dois últimos casos, a doença deve constar da relação de que trata o Anexo II do Regulamento da 
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/1999. Em caso excepcional, 
constatando-se que a doença não incluída na relação constante do Anexo II resultou de condições 
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social 
deve equipará-la a acidente do trabalho. 
9 A implantação da reforma trabalhista traz impactos para os trabalhadores, afirmam os sindicatos 
profissionais (Centrais sindicais contestam a reforma trabalhista de Temer 
https://csalignac.jusbrasil.com.br/.../centrais-sindicais-contestam-a-reforma-trabalhista-...), 
mas os resultados das mudanças ainda não são suficientes para uma análise aprofundada sobre 
os impactos para os trabalhadores brasileiros. 
10 A Síndrome de Burnout, ou Síndrome do Esgotamento Profissional, consiste em um distúrbio 
psíquico de caráter depressivo, de transtornos mentais e do comportamento relacionados ao 
trabalho, precedido de esgotamento físico e mental intenso, que tem com uma das diversas 
definições como um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à 
vida profissional. Reforma Trabalhista Lei 13.467/17 Vólia Bomfim Cassar. Miranda, P. A 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11357164/artigo-20-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
file:///E:/(Centrais%20sindicais%20contestam%20a%20reforma%20trabalhista%20de%20Temer%20https:/csalignac.jusbrasil.com.br/.../centrais-sindicais-contestam-a-reforma-trabalhista-...),
file:///E:/(Centrais%20sindicais%20contestam%20a%20reforma%20trabalhista%20de%20Temer%20https:/csalignac.jusbrasil.com.br/.../centrais-sindicais-contestam-a-reforma-trabalhista-...),
http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/palestra_reforma_trabalhista__volia_bomfim.pdf
https://paulo.miranda.jus.com.br/publicacoes
file:///E:/A%20Síndrome%20de%20Burnout%20nas%20relações%20de%20trabalho%20do%20pós%20Reforma%20...https:/jus.com.br/.../a-sindrome-de-burnout-em-decorrencia-das-relacoes-de-trabalho-
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Não se pode negar ainda que, a relação entre terceirização e a morte em 

serviço é transparente em diversos setores, consoante estudo do Dieese 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) feito a 

partir de relatórios publicados por empresas. A terceirização, se apresenta hoje 

comum ao cenário econômico, assim como, a flexibilização das normas, que 

também não constitui opinião unânime se favorece o mercado de trabalho e a 

proteção dos direitos já adquiridos pelos trabalhadores11. 

A Reforma Trabalhista brasileira traz um conceito muito mais abrangente 

sobre a terceirização, ao assim conceituá-la em seu artigo 4º-A:  

Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita 
pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, 
inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível 
com a sua execução. 

 

No caso da terceirização, a subempreitada é a principal estratégia adotada 

pelas empresas construtoras brasileiras e está relacionada às vantagens e 

desvantagens da contratação (AGUIAR; MONETTI, 2002; LORDSLEEM, 2002; 

PEREIRA, 2003). 

Cardoso (2006) se pronuncia 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. [...] Em referências às 

desvantagens:  Degradação das condições de trabalho;  Perda da 
capacidade da mão de obra. 

                                                           
Síndrome de Burnout nas relações de trabalho do pós Reforma ...https://jus.com.br/.../a-sindrome-
de-burnout-em-decorrencia-das-relacoes-de-trabalho-... 
 
11 Com uma média de 700 mil registros de acidentes de trabalho por ano, o Brasil ocupa atualmente 
o 4º lugar no mundo em ocorrência de acidentes de trabalho, atrás somente de China, Índia e 
Indonésia. Os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social apontaram em 2015 um total de 
612,6 mil acidentes, dentre os quais 2500 foram ocorrências de morte. A região sudeste é a 
responsável por 53,9% dos registros. A área de serviços aparece com 55,69% e a indústria com 
41,09%, excluídos os dados de atividade ignorada. Porém, se considerado o fato de que a Indústria 
representa apenas 25% dos trabalhadores registrados no país, significa que proporcionalmente 
este setor é onde se dá a maior incidência de acidentes de trabalho. 
Constata-se que na Petrobrás, por exemplo, 85 dos 99 trabalhadores que morreram entre 2005 e 
2012 eram terceirizados. O mesmo padrão é visto em empresas do setor elétrico e de celulose. A 
construção civil, o setor que mais mata no país, é uma das áreas que mais pode ser afetada pela 
liberação irrestrita da terceirização. Com menos estrutura que as empresas contratantes, as 
subcontratadas deixam os trabalhadores em condições mais frágeis nos canteiros de obras. 

  

file:///E:/A%20Síndrome%20de%20Burnout%20nas%20relações%20de%20trabalho%20do%20pós%20Reforma%20...https:/jus.com.br/.../a-sindrome-de-burnout-em-decorrencia-das-relacoes-de-trabalho-
file:///E:/A%20Síndrome%20de%20Burnout%20nas%20relações%20de%20trabalho%20do%20pós%20Reforma%20...https:/jus.com.br/.../a-sindrome-de-burnout-em-decorrencia-das-relacoes-de-trabalho-
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Neste contexto certamente aumentarão os riscos de acidentes de trabalho 

(adoecimentos e mortes), apesar das práticas referentes à Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) serem adotadas, afirmam alguns estudiosos do assunto (LACAZ, 

2007; MINAYO-GOMEZ et al, 2013). 

As Normas Regulamentadoras, também conhecidas como NRs, aprovadas 

pela Portaria N.º 3.214, 08 de junho de 1978, também são de observância 

obrigatória por todas as empresas brasileiras. Além da Regulamentação, 

fornecem orientações sobre procedimentos relacionados à segurança e medicina 

do trabalho no país. 

Pode-se ratificar ainda que o tema nos reporta também as Declarações 

Universais, essencialmente à Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(inserida na Carteira de Trabalho e Previdência Social) que propõe, no contexto 

mundial, como um ideal a ser alcançado: ‘o respeito aos direitos e liberdades’, 

destacando o ‘princípio da dignidade humana’. Todos esses princípios foram 

inseridos na Carta brasileira vigente. O princípio da dignidade humana com a sua 

existência e a sua eminência, foi transformado num valor supremo da ordem 

jurídica, quando o declara como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil constituída em Estado Democrático de Direito. 

Ainda no que se refere à integração das normas constitucionais que 

enunciam direitos e garantias fundamentais, deve-se mencionar o §2° do art. 5° 

da Magna Carta, in verbis: 

 

§2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

 

De onde se extrai que outros direitos e garantias são estabelecidos em 

Tratados Internacionais firmados pela República brasileira e têm aplicação 

imediata se incorporados ao nosso ordenamento jurídico interno. Essas normas 

internacionais de trabalho são de dois tipos: ‘Convenções’ e ‘Recomendações’, 

oriundas da Organização Internacional do Trabalho, através de seu parlamento, a 

‘Conferência Internacional do Trabalho’, composto por 4 delegados para cada 
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Estado Membro, sendo 1 representante dos trabalhadores, 2 do governo e 1 dos 

empregadores. As “Convenções” distinguem-se das “Recomendações”, porque 

aquelas, uma vez ratificadas, constituem fonte formal de direito, gerando direito 

subjetivos individuais no Brasil. As Recomendações e as Convenções não 

ratificadas constituem fonte material de direito, pois servem de modelo para a 

atividade legislativa nacional, os atos administrativos de natureza regulamentar, 

os instrumentos de negociação coletiva, de laudo de arbitragem ou de decisões 

normativas dos Tribunais do Trabalho, dotados do poder normativo, quando 

apreciam conflitos coletivos de interesse. A OIT é uma agência multilateral ligada 

à Organização das Nações Unidas (ONU) e especializada nas questões do 

trabalho. 

Na doutrina verificam-se ao longo das últimas décadas, que os direitos 

humanos têm ocupado um lugar de importância crescente nos discursos sociais, 

políticos e mediáticos sobre as relações entre os países, embora estes discursos 

sejam contraditórios muitas vezes. Assim, o tema nos reporta aos direitos 

humanos que tem servido inclusive para movimentos sociais de pacificação e de 

ajuda humanitária. Por outro lado, pouco se fala sobre o modo como os cidadãos 

comuns pensam e se posicionam em relação a estas contradições.    

A história dos direitos humanos também está intrinsecamente ligada à 

reação a situações de extrema violência. A pesquisa vai se ater somente aos 

aspectos da proteção legal aos direitos fundamentais dos trabalhadores regidos 

pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)12. No plano dos princípios, os 

direitos humanos não são hierarquizáveis, a sua aplicação implica frequentemente 

que a proteção de certos direitos exija a limitação de outros. A ponderação do 

valor de cada direito face aos outros varia consoante o contexto histórico e cultural. 

Diante do exposto, numa comparação da legislação vigente e os índices 

oficiais de acidentes do trabalho no Brasil, constata-se que há falta de 

cumprimento das Políticas de Segurança do Trabalho, desvalorizando o bem 

maior, que parece não consubstanciar o peso, a importância e o valor merecido 

nas práticas empresariais. Nos programas de Segurança do Trabalho 

                                                           
12 Os servidores públicos são classificados em estatutários, temporários e celetistas.  Neste 

trabalho cuida-se apenas dos celetistas, pois somente estes estão amparados pelas normas de 
saúde e segurança ocupacional previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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implementados no Brasil, constata-se realmente que essa falta de consistência e 

desenvoltura encontradas nos sistemas de gestão organizacional, sobretudo, no 

que se refere à organização da produção, é imensamente prejudicial à sociedade 

em geral. Esta afirmação pode ser verificada na comparação da legislação sobre 

Segurança do Trabalho e os índices oficiais da Previdência Social (índices oficiais 

são alarmantes, o país ocupa o 4º lugar no ranking mundial). 

O trabalho em condições seguras ratifica ainda lições passadas, de que é 

preciso maior ação sobre os axiomas dos direitos humanos fundamentados nas 

medidas socioeducativas satisfatórias, associados às soluções corporativas 

laborais no alcance das metas da empresa. Ao afetar o custo de produtividade, os 

acidentes e as doenças do trabalho, forçam as empresas a elevarem o preço dos 

bens e serviços que produzem, o que pode gerar inflação ou sabotar a sua 

capacidade de competir, o que possivelmente comprometerá a sua saúde 

econômica, a receita tributária e o desempenho da economia como um todo. 

Isso sem colocar na planilha a outra parcela de composição dos custos de 

acidente do trabalho, que é pouco aparente, portanto, mais difícil de quantificar, 

como a perda da vida; mudança e impactos na vida familiar e na atividade de 

trabalho do acidentado; diminuição da qualidade de vida do trabalhador. 

CORREIA (2006),  Gestor da empresa Decisão e Risco Lda., enfatiza que 

...꜠o pressuposto básico da empresa reinventada é que as pessoas são o seu bem 

mais escasso e precioso, aquele que constituí a pedra angular da competitividade 

de qualquer organização.”13 Neste cenário necessita-se inclusive de uma análise 

sobre os impactos nas relações de poder, que poderá ser vista como elemento 

dotado de energia capaz de moldar e transformar as organizações, sendo, por 

isso, fundamental sua análise no processo de mudança organizacional 

principalmente no cumprimento das normas. Na reflexão sobre a atual sociedade 

e sua evolução para o futuro vislumbra-se claramente que o mundo e as 

organizações estão se transformando. Na observação do Relatório do Fórum 

Econômico Mundial e as top 10 habilidades para 2020, pode-se traçar as diretrizes 

novas em SST numa sociedade democrática de direito.  

                                                           
13 CORREIA, Paulo Jorge Nazaré. Mudança Organizacional no proximo milenio. 

www.ipv.pt/millenium/arq13_2.htm 
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1.2   FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Constata-se, que a problemática da pesquisa está relacionada com a falta 

de eficiência das Políticas Públicas14 de Saúde e Segurança do Trabalho na 

gestão empresarial. A gestão SST diminui os riscos de acidentes, propicia a 

saúde e a satisfação dos trabalhadores, contribui para melhoria dos resultados 

operacionais e a imagem das organizações. Daí a sua grandiosa importância.    

A relação entre o trabalho e a saúde/doença surgiu na antiguidade, porém 

tornou-se mais plausível a partir da Revolução Industrial. Hodiernamente, 

Segurança no Trabalho é um tema disseminado mundialmente, embora ainda em 

estágios diferentes em cada país.  

Este assunto é de fundamental importância no dia-a-dia de qualquer 

empresa15, pois a responsabilidade social e a preocupação com o bem-estar dos 

funcionários e de seus familiares são assuntos contemporâneos 

importantíssimos16.  

Realmente no Brasil os custos com acidentes e doenças do trabalho são 

muito altos (estimados, principalmente, com base nos gastos com benefícios 

pagos pela Previdência Social às vítimas de acidentados e doentes do trabalho). 

PASTORE (2001), (35 livros publicados nas áreas de Relações do Trabalho 

e Recursos Humanos), com objetivo de estimar os custos das empresas 

instaladas no Brasil com acidentes e doenças do trabalho, compôs estes custos 

em duas parcelas: custos segurados, que são as despesas com o Seguro 

Acidente Trabalho - SAT pagas pelas empresas ao INSS, e custos não segurados, 

denominando-os de outras despesas. Considerou que a relação da primeira com 

                                                           
14 Políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em 
prática direitos previstos para todos os cidadãos na Constituição Federal e em outras leis. O 
processo de políticas públicas numa sociedade democrática deve ser extremamente dinâmico e 
deve contar com apoio da sociedade em geral. A sociedade civil pode e deve participar de todas 
as fases do processo de políticas públicas. ROBOREDO, Antonio Carlos Freire. 2º / 2012 – 
“POLÍTICAS PÚBLICAS: ENFOQUE JURÍDICO”.  REVISTA ELETRÔNICA DO CURSO DE 
DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA, UBM – Nº 3 – 2º SEMESTRE DE 
2012. UBM ISSN: 2238-7390 Periodicidade Semestral Indexação: Revista Indexada no Latindex 
Endereço: http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=21299&opcion=1 
15 Segurança e Saúde no Trabalho - Portal MEC 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/10_cd_al.pdf 
16 conhecer para transformar - Rede Observatórios do Trabalho 
https://redeot.colivre.net/portal/gallery/cadernometodologicoobservatorio.pdf 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=21299&opcion=1
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/10_cd_al.pdf
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/10_cd_al.pdf
https://redeot.colivre.net/portal/gallery/cadernometodologicoobservatorio.pdf
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a segunda parcela é de 1:4. Considerando que a Previdência Social arrecada das 

empresas e gasta anualmente cerca de dois e meio bilhões de reais com acidentes 

de trabalho, as empresas brasileiras, estariam arcando com um custo adicional de 

dez bilhões de reais relativos aos custos não segurados. Portanto, a precariedade 

da prevenção dos riscos do trabalho custa a elas um total de doze e meio bilhões 

reais por ano. Quantia esta que prejudica imensamente a toda sociedade. 

A despeito dos prejuízos, os estudos acima realmente demostram o forte 

impacto econômico dos acidentes e doenças do trabalho para o Estado, para as 

empresas e para as famílias dos acidentados. É grande também o impacto dos 

acidentes do trabalho sobre a produtividade e a produção da empresa, conforme 

evidenciado pelos dias de trabalho perdidos, pela danificação dos equipamentos 

e entrega atrasada da mercadoria.  

Essa pesquisa será importante também por se tornar mais um argumento 

para justificar os investimentos em sistemas prevenção de acidentes e doenças 

do trabalho, muito embora as medidas de prevenção de acidentes do trabalho se 

justificam pelas perdas humanas, incapacidades físicas e grande sofrimento às 

pessoas, por serem essencialmente evitáveis e ocorrerem em níveis elevados no 

país. 

              Observa-se que as estatísticas da OIT comprovam que nosso país é o 4º 

colocado no ranking mundial de mortes por acidentes de trabalho17.  Os dados do 

Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontaram que 

Acidentes de Trabalho já causaram morte de 653 pessoas em 2018. Os dados do 

Anuário Estatístico da Previdência Social apontaram que em 2015 um total de 

612,6 mil acidentes, dentre os quais 2500 foram ocorrências de morte. A 

Organização Mundial da Saúde – OMS - define a saúde como um estado de bem-

                                                           
17 Consideram apenas os casos que foram comunicados ao Ministério do Trabalho. Em 2018 foram 

registrados 184.519 acidentes de trabalho, consideradas as notificações feitas até o dia 27 de abril. 

Entre os casos mais comuns estão os cortes, lacerações, fraturas, contusões, esmagamentos e 

amputações. Segundo o MPT, somente no primeiro trimestre de 2018, os gastos estimados com 

benefícios relacionados aos acidentes de trabalho ultrapassaram R$ 1 bilhão, somados auxílios-

doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios-acidente. 
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estar total envolvendo o físico, o psicológico e o social. Hoje já se sabe que o 

trabalho tem função social e não apenas financeira. Essa situação não pode 

continuar. É incompreensível em pleno século XXI que não se valorize a ‘vida’. 

O economista JOSÉ PASTORE fez os cálculos há quatro anos e concluiu 

que o país perde R$ 71 bilhões por ano com os acidentes de trabalho. Para chegar 

a esse número, Pastore somou os custos para as empresas, para a Previdência 

Social e para a sociedade. Esse custo é subestimado por dois motivos: primeiro, 

porque se baseia apenas no mercado formal; segundo, porque esses gastos só 

cresceram, segundo os cálculos de Pastore. 

De acordo com o Ministério da Fazenda, entre 2012 e 2016, foram 

registrados 3,5 milhões de casos de acidente de trabalho em 26 estados e no 

Distrito Federal. Esses casos resultaram na morte de 13.363 pessoas e geraram 

um custo de R$ 22,171 bilhões para os cofres públicos com gastos da Previdência 

Social, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e 

auxílio-acidente para pessoas que ficaram com sequelas. Nos últimos cinco anos, 

450 mil pessoas sofreram fraturas enquanto trabalhavam. 

Diante desses índices torna-se primordial as ações e políticas em SST mais 

eficazes nas Empresas para a prevenção dos fatores de riscos incidentes nos 

locais de trabalho. Empregados e empregadores conscientes e motivados trazem 

melhorias em um ambiente seguro. Por meio de um novo programa se busca 

melhores resultados em Segurança do Trabalho, mudando os preceitos 

comportamentais dos envolvidos na relação laboral. 

Para melhor explicar a proposta apresentada pode-se dizer que ‘axioma’ 

será aqui utilizada em seu significado comum, ou seja, um termo de verdades 

inquestionáveis e válidas universalmente, a partir das quais se inicia a justificação 

de uma tese. À margem dos interesses econômicos, os trabalhadores passaram 

também a sentir as consequências negativas em sua saúde, física e psicológica. 

O assédio moral floresceu não como uma nova doença, mas como um novo 

fenômeno organizacional gerando também ônus social e financeiro para o 

Estado e para as empresas. 

             Ratifica-se que globalização, mercado, integração, gestão 

organizacional, cultura de segurança, gestão em SGSST, tecnologia, são aspectos 
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que transformam a sociedade industrial em sociedade do conhecimento. Na 

análise deste contexto floresce a indagação: razão da pesquisa: 

 

► Como implementar uma proposta de diretrizes para um sistema de gestão 

com ênfase na política de segurança e saúde do trabalhador sob a ótica dos 

axiomas legitimantes dos direitos humanos na prevenção dos acidentes de 

trabalho?  

 

1.3   OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1   Objetivo Geral: 

Apresentar proposta de diretrizes para um sistema de gestão com ênfase na 

política de segurança e saúde do trabalhador sob a ótica dos axiomas legitimantes 

dos direitos humanos. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos: 

 

 Identificar que tipos de políticas públicas são importantes para a 

melhoria da gestão de SST nas empresas. 

 Analisar a relevância dessas políticas para a formulação de cultura 

de SST empresarial. 

 

1 . 4  Q U E S T Õ E S  D A  P E S Q U I S A  

 

A gênese de uma cultura envolve diversos aspectos, como: crenças, 

valores e atitudes. São questões arraigadas em qualquer comportamento social, 

incluindo os de consumo e o laboral. Apesar da existência de pesquisas que 

avaliam as relações entre o comportamento do ser humano e seus valores, pouco 

se tem estudado sobre o não cumprimento da legislação sobre segurança do 

trabalho no âmbito da cultura brasileira. 

         O SST é um método lógico e gradual de avaliar e de melhorar 

comportamentos relativamente à prevenção de incidentes e de acidentes no local 



 
 

 
28 

 

de trabalho, através da gestão efetiva de riscos perigosos e de riscos no local de 

trabalho. O apoio da alta direção melhora a área de Recursos Humanos e a 

participação ativa dos colaboradores, fundamentais para o sucesso deste sistema, 

pois os aspectos negativos são provenientes de falhas na comunicação, 

inexistência de indicadores de SST e ausência de visão estratégica em ambiente 

seguro de trabalho. Identificar que tipos de políticas públicas são importantes para 

a melhoria da gestão de SST nas empresas. 

Outra questão negligenciada se refere à investigação das decisões do 

empregador perante as crenças sociais que tem. Trata-se de uma lacuna que 

precisa ser preenchida e que pode viabilizar a melhor compreensão sobre as 

expectativas dos estudiosos, dos trabalhadores, dos governantes, dos 

empresários, a respeito de produção e segurança, garantindo um posicionamento 

mais eficaz no mercado. Assim, indaga-se: 

a)  É fundamental identificar que tipos de políticas públicas são 

importantes para a melhoria da gestão de SST nas empresas? 

b) Será imprescindível analisar a relevância dessas políticas para a 

formulação de cultura de SST empresarial?  

 

1.5   DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

O país dispõe de normas suficientes para suprir ao empregado boas 

condições de segurança, entretanto, a implantação de um sistema de gestão 

eficaz de segurança do trabalho é um grande desafio para as organizações 

contemporâneas. O sistema de gestão auxilia nas condições em todas as 

atividades da empresa, propiciando uma adequação mais ampla dos 

colaboradores, minimizando a ocorrência de acidentes e despesas que podem 

prejudicar enormemente a organização. 

Segundo a regulamentação18a equipe de segurança do trabalho influencia 

a questão da melhoria das condições de segurança e do sistema de gestão. A 

                                                           
18NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM 

MEDICINADO TRABALHO (Aprovada pela Portaria nº 33, de 27/10/1983).A PORTARIA MTB Nº 
3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 aprovou as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, 
Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 



 
 

 
29 

 

fiscalização é extremamente importante. O Ministério do Trabalho, assim como o 

MPT deveriam comparecer in loco constantemente e registrar as ocorrências de 

irregularidades nas organizações. Estas presenças são primordiais. 

Como isso não acontece, por vários motivos que aqui não vai-se mencionar 

por não ser objeto do estudo, a proposta que se apresenta torna-se mais eficaz, 

pois este sistema deve ser aplicável a todos os tipos de atividade laboral, 

assegurando que estas estejam em conformidade com a legislação em vigor, que 

se estabeleça método para controle de padronização dos treinamentos e uma 

cultura de prevenção de acidentes.  

Segundo ASSMANN (2005), “o principal ingrediente para o sucesso de um 

sistema de gestão de segurança está ligado à participação e ao apoio, durante 

todo o processo, da alta administração da empresa”.  

CHAIB (2005) enfatiza que isto possibilita à mesma atingir bons níveis 

quanto aos riscos a que os trabalhadores estarão expostos, minimizando a 

possibilidade de ocorrência de danos à integridade física e saúde dos mesmos. 

Estaria, assim, a empresa definindo sua Política de Segurança, assegurando os 

requisitos legais e objetivos da empresa, buscando controlar os riscos existentes 

no ambiente de trabalho e a necessidade dos colaboradores.  

KELLY-SANTOS E ROZEMBERG (2006) ensina que é necessário oferecer 

subsídios teórico-metodológicos para que o campo da saúde do trabalhador possa 

aprimorar suas reflexões e ações no âmbito dos processos comunicativos em 

suas práticas e debates de maneira que o processo de transferência da 

informação se dê de forma clara e efetiva.  

Na procura de respostas no contexto referencial, há que se ter em conta a 

rápida disseminação no ambiente empresarial e a grande repercussão na 

sociedade19.  

                                                           
O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 200, da consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de 
dezembro de 1977, resolve: 
Art. 1º - Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho: 
19 Os direitos humanos são princípios internacionais que visam proteger, garantir e respeitar o ser 
humano. Servem para assegurar às pessoas o direito de levar uma vida digna, onde há acesso à 
liberdade (libertação de regimes econômicos, sociais e políticos que oprimem e impõem a fome e 
a miséria), ao trabalho, à terra, à saúde, à moradia, a educação, entre outros interesses. 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1977/6514.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1977/6514.htm
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Sintetizando pode-se afirmar que o projeto de pesquisa apresentado se 

delimitou em colher informações sobre os comportamentos de grupos de pessoas 

que ainda estão na ativa nos Estados brasileiros e, o posicionamento das 

empresas no setor da segurança do trabalho nesta era contemporâ+nea.  

 

1.6   ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho apresenta-se estruturado em capítulos: 

No capítulo 1- Introdução: Considerações Iniciais; Formulação da Situação-

Problema; Objetivos: geral e específicos; Questões da Pesquisa; Delimitação da 

Pesquisa; Organização do Estudo. 

 

O capítulo 2 - Revisão da literatura. Há ainda uma descrição dos Direitos 

humanos: enfatizando a importância do ser humano; Os Conceitos jurídico-

filosóficos; Principais Declarações Internacionais; Pactos; Tratados 

Internacionais; Convenções da OIT; O sistema brasileiro de proteção aos Direitos 

Humanos; Legitimantes axiomas e o assédio moral nas empresas; Saúde dos 

trabalhadores. 

 

Capítulo 3 - Metodologia. Classificação da pesquisa; Instrumentos de 

Coleta de dados; Análise e Tratamento dos dados. 

 

Capítulo 4 - Proposta de Política e Programa de Segurança do Trabalho. 

Modelo: seleção de alternativas de investimentos em segurança. Procedimentos: 

o modelo é de programação linear inteira, onde são considerados custos e 

benefícios proporcionados pela implantação de um programa de manutenção 

preventiva e os riscos envolvidos antes e depois da implementação de cada 

alternativa proposta. Para validar o modelo proposto, foi realizado um estudo de 

casos publicados na Internet. Resultados obtidos.  

 

            Capítulo 5 - Conclusões e recomendações para futuras pesquisas. 

Referências e Anexos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  DIREITOS HUMANOS 

Os direitos humanos fundamentais surgiram como produto da fusão de 

várias fontes, desde tradições arraigadas nas diversas civilizações, até a 

conjugação dos pensamentos filosóficos-jurídicos, das ideias surgidas com o 

‘cristianismo’ e com o ‘ius naturalis’ (direito natural). 

Ratifica-se que há nessas ideias um ponto comum fundamental - a 

necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de 

suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da 

igualdade e da legalidade como regentes do Estado moderno e contemporâneo. 

Como foi enfatizado o desenvolvimento dos direitos humanos deu-se em 

um processo histórico gradativo. A sua consagração é fruto de transformações ao 

longo do tempo em relação à estrutura da sociedade, de diversas lutas e 

revoluções. 

TOBEÑAS (1952) define direitos humanos como aqueles direitos 

fundamentais da pessoa humana considerada tanto em seu aspecto individual 

como comunitário (de essência corpórea, espiritual e social). 

De tal sorte que, não é muito fácil a definição de direitos humanos20. A 

dificuldade aumenta quando se empregou outras expressões para designá-los: 

direitos naturais, direitos públicos subjetivo, liberdades fundamentais, liberdades 

públicas, direitos fundamentais do homem. Assim, o importante é realçar que os 

direitos humanos fundamentais se relacionam diretamente com a garantia de não 

ingerência do Estado na esfera individual e a consagração da dignidade humana 

pela maioria dos Estados, seja em nível constitucional, infraconstitucional, seja em 

nível de direito consuetudinário ou mesmo por tratados e convenções 

internacionais. 

                                                           
20A expressão direitos humanos pode referir-se a situações políticas, sociais e culturais que se 
diferenciam entre si, tendo significados diversos. O conceito de direitos humanos alcança um 
caráter fluido, aberto e de contínua redefinição. 
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Alguns doutrinadores afirmam que a previsão desses direitos se coloca em 

elevada posição hermenêutica em relação aos demais direitos previstos no 

ordenamento jurídico, apresentando diversas características21:  

-  Imprescritibilidade (não se perdem no tempo); 

-  Inalienabilidade (não há transferência desses diretos); 

- Irrenunciabilidade (não podem ser objeto a renúncia, polêmica, aborto, 

suicídio, eutanásia); 

 - Inviolabilidade (o não desrespeito das autoridades sob pena de 

responsabilidade civil, criminal e administrativa); 

- Universabilidade (independe de sexo, raça, idade credo, nacionalidade, 

convicção política filosófica); 

- Efetividade (poder público garantir efetivação); 

- Interdependência (diversas interações a outros direitos); 

- Complementaridade (não podem ser considerados isolados). 

 

LEAL AMADO (2013) nos ensina que 

“quando celebra um contrato de trabalho, o trabalhador não vende 
o seu corpo ao empregador. Nem, decerto, a sua alma. Mas talvez 
se possa dizer que aquele vende o seu tempo, parte do seu 
tempo”. 

 

BOBBIO (2012) enfatiza 

“[...] sobre um determinado território se tenha formado um poder 
em condições de tomar decisões e emanar os comandos 
correspondentes, vinculatórios para todos aqueles que vivem 
naquele território e efetivamente cumpridos pela grande maioria 
dos destinatários na maior parte dos casos em que a obediência 
é requisitada”. 

 

BEDIN (2002) explica  

“A ideia de justiça do mercado, no entanto, do ponto de vista 
prático, não tem produzido os benefícios que os seus ideólogos 
delirantemente espalharam pelo mundo a partir dos grandes 
centros financeiros internacionais – que estamos em um período 
de grande crescimento econômico e de enorme prosperidade para 
todos. Ao contrário disto, temos, por um lado, um aumento da 
miséria, da concentração de renda, das possibilidades concretas 

                                                           
3- Características dos direitos fundamentais é assunto de grandes polêmicas jurídicas entre os 
doutrinadores. 
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de desagregação social, um gigantesco aumento da violência, um 
profundo desencanto, e, por outro, o retorno do status de pura 
mercadoria como um critério relevante para a alocação de preços 
e de recursos – o que significa, em termos práticos, que estamos 
vivendo um momento de (re)mercadorização das diversas esferas 
das sociedades atuais e do abandono da cultura democrática e da 
cultura da igualdade.” 

 

CANOTILHO (1998) nos ensina que  

“a ideia aqui expressa também tem sido designada como 
proibição de contrarrevolução social ou da evolução reacionária. 
De maneira que os direitos sociais e econômicos (direito dos 
trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), adquirido 
em determinado grau de realização, passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo. 
E mais, 
[...] O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se 
assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizados e 
efetivados através de medidas legislativas. Além disso, explica 
que 
[...] deve considerar-se constitucionalmente garantido sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação 
de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam 
na prática numa ´anulação` pura e simples desse núcleo 
essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente 
auto reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já 
realizado”. 

 

BARROSO (2001),   ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) exalta que    

“apesar de o princípio do não-retrocesso social não estar explícito, 
assim como o direito de resistência e o princípio da dignidade da 
pessoa humana (para alguns, questão controvertida), tem plena 
aplicabilidade, uma vez que é decorrente do sistema jurídico-
constitucional, entende-se que se uma lei, ao regulamentar um 
mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se 
incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser 
absolutamente suprimido”. 

 

PIOVESAN (2000),  Doutora em direito pela PUC aclama que  

“o movimento de esfacelamento de direitos sociais simboliza uma 
flagrante violação à ordem constitucional, que inclui dentre suas 
cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Na qualidade 
de direitos constitucionais fundamentais, os direitos sociais são 
direitos intangíveis e irredutíveis, sendo providos da garantia da 
suprema rigidez, o que torna inconstitucional qualquer ato que 
tenda a restringi-los ou aboli-los”. 

 

 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11749#_ftn7
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11749#_ftn8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor
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MENDES, COELHO E BRANCO (2008):  

“não é impróprio afirmar que todas as pessoas são titulares de 
direitos fundamentais e que a qualidade de ser humano constitui 
condição suficiente para a titularidade de tantos desses direitos. 
Alguns direitos fundamentais específicos, porém, não se ligam a 
toda e qualquer pessoa”. 

 
 

FERREIRA FILHO (1999):  

“a ideia de se estabelecer por escrito um rol de direitos em favor 
de indivíduos, de direitos que seriam superiores ao próprio poder 
que os concedeu ou reconheceu, não é nova. Os forais, as cartas 
de franquia continham enumeração de direitos com esse caráter 
já na Idade Média”. 

 

SILVA, J. A. da. (1998) esclarece: 

“prescrição é um instituto jurídico que somente atinge 
coarctando, a exigibilidade dos direitos de caráter 
patrimonial, não a exigibilidade dos direitos personalíssimos, 
ainda que não individualistas, como é o caso. Se são sempre 
exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de 
não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela 
prescrição”. 

 

O Preâmbulo que traça as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da 

Carta Política brasileira de 1988 é uma das linhas mestras interpretativas (prólogo) 

embora não seja juridicamente relevante, pois não estabelece nem direitos nem 

deveres. Para a maioria da doutrina (JORGE MIRANDA, MANOEL GONÇALVES 

FERREIRA FILHO, J.J. GOMES CANOTILHO, PINTO FERREIRA)22, e também 

para o STF, o preâmbulo é, pois, uma proclamação de princípios não cogentes. 

COMPARATO (2001) explica que o princípio da dignidade apresenta duas 

concepções23: 

     1º - prevê um direito individual protetivo seja em relação ao próprio 

Estado seja em relação às demais pessoas. 

     2º - estabelece o dever fundamental de tratamento igualitário dos 

próprios semelhantes. 

                                                           
22“O preâmbulo da Constituição não tem força obrigatória, destina-se simplesmente a indicar a 

intenção do constituinte...” 
23Explica o autor que os direitos inerentes aos seres humanos surgiram na evolução da luta pelos 

direitos humanos. 
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Continua este autor explicando que essa concepção se origina dos três 

princípios do direito romano: 

     - Honestere vivere (viver honestamente); 

     - Não prejudique ninguém; 

     - Dê a cada um, o que lhe é devido. 

Sabe-se que alguns autores (CANOTILHO, por exemplo) vêem nas 

primeiras instituições democráticas em Atenas o ‘princípio da primazia da lei’ e da 

‘participação ativa do cidadão nas funções do governo’ – o primórdio dos direitos 

políticos.  Na Idade Antiga, a república romana foi criando um complexo sistema 

de controles recíprocos entre os órgãos políticos e mecanismos que objetivava a 

proteção dos direitos individuais. Na virada do século XI ao século XII retornava a 

ideia de limitação do poder dos governantes, que séculos depois fora consagrado 

direitos comuns a todos os indivíduos – do clero, nobreza e povo. Alguns 

estudiosos afirmam ser este o embrionário dos direitos humanos24. Outros 

conclamam sua natureza como meramente contratual, afirmando ser um acordo 

entre os atores sociais para colocar limites ao poder de tributar (Thomas Hobbes, 

John Locke, Jean Jacques)25. Nesta fase eram elaboradas as primeiras 

Declarações de Direitos (A Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948; 

na Inglaterra, o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights de 1689; nos Estados 

Unidos; a Declaração de Virgínia de 1776; e na França, a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, todas inspiradas no direito natural).  

Do exposto se extrai que a saúde do trabalhador é um direito humano, um 

valor essencial do sistema jurídico, baseado no princípio ontológico da dignidade 

da pessoa humana. Um bem jurídico fundamental para as necessidades do ser 

humano, na teoria do mínimo existencial. Como um direito constitucional, deve a 

saúde ter campo amplo em sua interpretação como bem-estar físico-funcional da 

pessoa, em seus aspectos negativo e positivo, ou seja, em seus dois aspectos 

essenciais: 

* O direito à abstenção (exigência de horas extras habituais); 

* O direito à prestação (medidas de prevenção estipuladas pelas normas). 

                                                           
24 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed., rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2008. 
25 Idem. 
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2.1.1   Os Conceitos jurídico-filosóficos 

 

Ratifica-se que é antigo o entendimento que o trabalho, quando executado 

sob determinadas condições, pode causar doenças ou mesmo matar os 

trabalhadores. É histórico o nexo entre trabalho e saúde, desde HIPÓCRATES 

(400 a.C.) até RAMAZZIHI (1633-1714), considerados, respectivamente, 

precursores da medicina e da segurança do trabalho. 

De tal sorte que este trabalho cuida também do conceito ‘VIDA’. Investigar 

as teses controvertidas sobre os conceitos de homem, pessoa e ser humano, 

essencialmente sob os enfoques antropológico-filosófico e jurídico, torna a 

compreensão indispensável tanto para resoluções dos dilemas no campo da 

Bioética, quanto para à proteção jurídica ao indivíduo, para se conhecer quais os 

direitos e deveres dos humanos. 

Assim, “VIDA”, assegura que a medida será o próprio ser humano.  Os 

conceitos de homem, pessoa e ser humano, essencialmente sob os enfoques 

antropológico-filosófico e jurídico, tornam-se fundamental na compreensão deste 

estudo para à proteção jurídica ao indivíduo, visando saber quais os seus direitos 

e deveres. 

O conceito de Direitos Humanos evoluiu com a conscientização da noção 

de Cidadania (HABEMAS, 1997), onde as pessoas necessitam estarem mais 

conscientes na superação dos conflitos sociais (CAMUS, 1998; BAUMAN, 1998). 

O entendimento reinante dos princípios da Constituição explica que não se trata 

de ser a favor de ideologias de políticas partidárias, mas ao cumprimento estrito 

da Constituição. O Direito há de ter uma acepção na prática social transpassando 

o formalismo, há de ter efetividade. 

Direitos humanos são, portanto, valores, princípios e normas que se 

destinam ao respeito à vida e à dignidade. Esta última define-se como aquilo que 

deve ser protegido para e por qualquer pessoa para que esta tenha as condições 

mínimas de viver de maneira plena. De tal sorte que, Princípios, Direitos, 

Garantias Individuais e Coletivas formam um patamar entendido como cidadania 

no aspecto formal, ratificando o disposto nos artigos 1º, 5º, 6º e 14 da Carta 
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Política brasileira, garantindo que estes sejam colocados em prática. Assim, o 

significado comum de democracia é o "governo do povo, pelo povo e para o povo”. 

O Estado Democrático de Direito (não visa atender a vontade de quem está 

no poder, mas ao interesse público, portanto a lei visa proteger o povo e não quem 

governa. Mesmo a função de arrecadação traz em contrapartida o bom uso dos 

recursos com despesas) tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, a 

cidadania e o pluralismo político, nesse sentido destaca-se entre os direitos civis, 

políticos e sociais. 

Em pleno século XXI ratifica-se que o conceito de Direitos humanos é todo 

um complexo jurídico para as relações sociais, econômicas e políticas que 

permeia a sociedade, abrangendo indagações: 

 

a) Como lidar com a relação do trabalho sem tocar em questões 

relacionadas à segurança e à saúde no trabalho?  

b) Como fazê-lo sem buscar disseminar noções de prevenção, 

proteção e promoção da saúde, da segurança e da vida? 

 

Assim, o homem na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é 

uma pessoa e deve ter tratamento igual pela lei, seja de que gênero26 for. 

Fundamental a afirmação dos direitos do homem, além de sua efetiva proteção ou 

efetivação27.  

Neste contexto, no sentido jurídico moderno, todo ser humano é pessoa, 

dotado, pois, de uma personalidade jurídica, considerada a aptidão genérica para 

adquirir direitos e deveres. Na doutrina moderna a atribuição de uma 

personalidade jurídica a todo ser humano resulta em duas consequências: 

                                                           
26 Na Europa, a primeira manifestação em favor da igualdade entre sexos foi a de Poulain de la 

Barre, num opúsculo publicado em 1673. Em 1739, sob o pseudônimo de Sophia, a Person of 
qualityapareceu em Londres, editada por John Hawkins, uma obra sobre esse tema com extenso 
título. 
27 Os seres humanos são agentes racionais, livres, capazes de tomar suas próprias decisões, 

estabelecer seus próprios objetivos e guiar suas condutas por meio da razão. Santo Tomás de 
Aquino (1225-1274) ressaltou a singularidade da pessoa humana, distinguindo-a de todos os 
demais seres pela sua completude, incomunicabilidade, especialidade e racionalidade. John Locke 
permeia as discussões no campo da filosofia: "um ser pensante, inteligente, dotado de razão e 
reflexão, e que pode considerar-se a si mesmo como um eu, ou seja, como o mesmo ser pensante, 
em diferentes tempos e lugares". 
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→ a de que todas as pessoas têm direitos inerentes à sua condição 

humana, os chamados direitos de personalidade, classificados em três categorias:  

a) direito à integridade física;  

b) direito à integridade moral;  

c) direito à integridade intelectual.  

 

→ A segunda está na discussão temporal sobre o início (nascimento com 

vida) e o término (morte cerebral – lei de transplante de órgãos) da existência da 

vida, com sérias implicações de ordem patrimonial, essencialmente no que diz 

respeito aos direitos hereditários e às obrigações civis. 

 

ROBOREDO, M. L. F. (1989)28 explica que os direitos sociais englobam, de 

um lado, o direito ao trabalho e os diferentes direitos do trabalhador assalariado. 

De outro lado, o direito à seguridade social (saúde, previdência e assistência 

social), o direito à educação, enfim, o que enuncia o pacto internacional sobre 

direitos econômicos, sociais e culturais, de 1966 – “o direito de toda pessoa a uma 

vida digna para si e sua família” (incluindo alimentação, vestimenta e moradia).  

O Pacto dos Direitos Civis e Políticos29 enunciam que só o ser humano é 

pessoa, isto é, o personagem principal no processo evolutivo da vida, o 

protagonista da história. Ser pessoa significa possuir capacidade jurídica, ou seja; 

ter direito a ter direitos (ARENDT, 1981). A negação radical do caráter de pessoa, 

no ser humano, manifesta-se, por exemplo, com a escravidão (era uma coisa 

objeto de propriedade). 

A OIT, na Convenção n. 148, art. 11, disciplina que deve haver um controle 

permanente do estado de saúde dos trabalhadores relativo aos riscos 

profissionais, através de exame médico anterior ao emprego e exames periódicos. 

                                                           
28 ROBOREDO, M. L. F. Da Segurança a Medicina do Trabalho e a Constituição de 1988. Rio 

de Janeiro: Liber Juris, 1989. 
29Adoptado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

pela Resolução N.º 2200-A (XXI), de 16 de dezembro de 1966. 



 
 

 
39 

 

Já na Convenção n. 155 em seu art. 1º, enuncia que tal controle deve abranger 

todas as áreas de atividade econômica30.  

Examinando o sistema brasileiro do meio ambiente do trabalho inserido no 

rol dos direitos humanos, conclui pela necessidade de rigor na fiscalização do 

cumprimento das normas, a fim de evitar danos à saúde dos trabalhadores. 

Nesta apertada síntese pode-se dizer que dentre os direitos sociais 

reconhecidos à pessoa está a saúde do trabalhador e o direito ao trabalho, 

invioláveis, devendo ser rigorosamente observados pelo empregador e pelo 

Estado, portanto, quaisquer violações inclusive as de acidente do trabalho, serão 

punidas com o rigor da lei.  

 

2.1.2 Principais Declarações Internacionais. Pactos. Tratados 

Internacionais. Convenções da OIT e Cartas Políticas 

 

As principais DECLARAÇÕES de DIREITOS HUMANOS fundamentais 

surgiram como produto da fusão de várias fontes, desde tradições arraigadas nas 

diversas civilizações, até a conjugação dos pensamentos filosóficos-jurídicos, das 

ideias surgidas com o cristianismo e com o direito natural. 

Ratifica-se que há nessas ideias um ponto comum fundamental - a 

necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de 

suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da 

igualdade e da legalidade como regentes do Estado moderno e contemporâneo.   

Como foi enfatizado o desenvolvimento dos direitos humanos deu-se em 

um processo histórico gradativo. A sua consagração é fruto de transformações ao 

longo do tempo em relação à estrutura da sociedade, de diversas lutas e 

revoluções. 

                                                           
30 Esta Convenção de 1981, aprovada no Brasil em 17-3-92, pelo Decreto Legislativo n. 2 do 
Congresso Nacional, ratificada em 18-5-92, promulgada pelo Decreto n. 1.254, de 29-9-94, com 
vigência nacional em 18-5-93, explicita no art. 3º, letra b, que o termo ‘trabalhadores’ abrange 
todas as pessoas empregadas, inclusive os funcionários públicos. No art. 4º obriga todos os 
Estados-Membros a formularem, colocarem em prática e reexaminarem periodicamente uma 
política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente 
de trabalho, para prevenir os acidentes e os danos à saúde.  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 condensou toda a 

riqueza da filosofia ao proclamar em seu artigo VI, “que todo homem tem direito 

de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei”.31 

O avanço tecnológico não cessa de criar problemas éticos jurídicos à 

espera de uma solução satisfatória no campo ético; a partir de que momento 

deve–se reconhecer a existência de um homem. 

A Convenção Americana sobre direitos Humanos dispõe desde o momento 

da concepção (expectativa de direitos). 

Em 1984, o Comitê Consultivo Nacional de Ética, na França, declarou que 

o embrião deve ser considerado uma pessoa. 

Na Declaração Universal sobre o genoma humano e os direitos humanos, 

1999, “as práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem humana 

com a finalidade de reprodução de ser humano, não devem ser permitidas”. 

A Declaração de Virginia, 1776, é fruto da revolução americana objetivando 

restaurar os direitos de cidadania evitando abusos do poder monárquico. 

Reconhecia a igualdade de direitos entre os indivíduos e também o direito de 

propriedade. Foi elaborada em Williamsburg (EUA), aos 12 de junho de 1776 onde 

disciplinava que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido e 

que todo ser humano é titular de direitos fundamentais, como o direito à vida, à 

liberdade, à busca da felicidade e o direito de resistência. 

Foi precursora da Declaração de Independência dos EUA (em 4 de julho 

de 1776), seguindo-se da Constituição dos Estados Unidos da América, de 

                                                           
31 O início dessa concepção floresceu certamente na área religiosa, haja visto que o Cristianismo, 

na Idade Média, ratificou a igualdade de todos os homens numa mesma dignidade.  Outras teorias 
foram criadas. O primeiro indício de declaração dos direitos humanos na história foi atribuída 
ao Cilindro de Ciro, rei da antiga Pérsia, que ao conquistar a cidade da Babilônia, em 539 a.C., 
libertou todos os escravos da cidade, declarando a liberdade religiosa e a igualdade racial. Houve 
contribuição também de Aristóteles, cuja noção de direito natural fora resgatada por Tomás de 
Aquino. Hugo Grotius, John Locke ("pai do liberalismo" e um dos principais teóricos do contrato 
social),  Immanuel Kant, Montesquieu, Voltaire, Rousseau,  também contribuíram para essa 
concepção. Os acontecimentos da Revolução Francesa resultaram na elaboração de um histórico 
documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com o fim da Segunda 
Guerra Mundial  formou-se a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja meta principal era 
trazer paz a todas as nações do mundo. Neste sentido fora criada uma comissão, liderada por 
Eleanor Roosevelt, objetivando criar um documento onde seriam escritos os direitos que toda 
pessoa no mundo deveria ter: -   Declaração Universal, formada por 30 artigos que tratam dos 
direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. 

 

https://www.politize.com.br/escravidao-brasil-ainda-existe/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
https://www.politize.com.br/segunda-guerra-mundial/
https://www.politize.com.br/segunda-guerra-mundial/
http://www.un.org/
http://br.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html
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dezessete de setembro de 1787 visando extinguir a monarquia e a proclamar a 

república (1789 e 1799). Apresentava um ideal iluminista advindo da guerra de 

independência dos Estados Unidos que constatava a incompetência da nobreza, 

do clero e da burguesia em resolver os problemas reinantes da população 

essencialmente de classes mais baixas, advindas também da crise financeira das 

guerras externas. Os filósofos, economistas, empresários, preocupavam-se com 

a desigualdade social existente e com a ascensão da burguesia (composta por 

camponeses e artesãos) que vinha apresentando uma forte recessão financeira 

na Bolsa de valores de New York (Nova Iorque). 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos, produzido 

basicamente por Tomas Jefferson e que teve como tônica - a limitação do poder 

estatal32 - estabelecendo a separação dos poderes e diversos direitos humanos 

fundamentais: 

- Liberdade religiosa; 

- Inviolabilidade de domicilio; 

- Tribunal do júri;  

- Ampla defesa;  

- Penas cruéis abolidas. 

 

No Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigos 2º e 3º e 

completados pelo artigo 26, assentam o princípio da igualdade essencial de todos 

os seres humanos, na sua comum dignidade de pessoas, igualdade essa que 

                                                           
32 “A respeito do papel desempenhado pelo povo no governo, a opinião de Jefferson nada mudou 

durante o decorrer dos anos. O povo era para ele a fonte de autoridade da nação e, nesse sentido, 
sua vontade “é o único fundamento legítimo de qualquer governo”.59. Jefferson, diferentemente 
de Madison, não teme que a ação popular fira os direitos das minorias. Ele declarou-se 
completamente favorável a uma democracia majoritária e acreditou que “esse princípio sagrado”, 
que é a vontade da maioria, deve prevalecer em todos os casos. Mas, “para ser legítima, ela 
precisa ser razoável” e deve aceitar que “a minoria possui seus direitos iguais, os quais leis iguais 
devem proteger, e cuja violação seria opressão”. Jefferson sustentou suas teses democráticas na 
crença do progresso do espírito humano e na consequente oportunidade de cada geração 
aperfeiçoar as instituições estabelecidas pela geração passada. Por essa razão, apostou no 
caráter educativo e emancipatório que o processo de participação na vida pública poderia gerar. 
Assim sendo, em seus textos mais tardios, ele delineou um sistema no qual a grande república 
seria dividida em pequenas unidades políticas a fim de viabilizar o envolvimento dos cidadãos com 
os negócios públicos.” CONSANI, Cristina Foroni. O Constitucionalismo Republicano de 
ThomasJefferson.Univali.https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/6679/3814 

 

 

file:///E:/-Univali.%20https:/siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/6679/3814
file:///E:/-Univali.%20https:/siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/6679/3814
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constitui o fundamento último dos direitos do homem. O pleonasmo da expressão 

é de mera aparência; trata-se de direitos comuns a todos os seres humanos, a 

despeito das diferenças que possam entre eles existir.  

É no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - 

PIDESC, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 1966 (o Brasil só o ratificou 

em 1992), é o principal instrumento internacional de proteção dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, consolidando direitos já declarados na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, entre eles: o de mais elevado nível de 

saúde física e mental: - “O melhoramento de todos os aspectos de higiene do meio 

ambiente e da higiene industrial, além da profilaxia, tratamento e controle das 

doenças profissionais”. 

Assim, além dos tradicionais direitos humanos, previa também como 

direitos dos cidadãos garantidos pela constituição: 

A liberdade do trabalho; 

A assistência aos desempregados; 

As crianças abandonadas; e aos Idosos, etc. 

A liberdade de crença foi consagrada pela Constituição de Weimar (11 de 

agosto de 1919 - documento que governou a curta República de Weimar (1919-

1933) da Alemanha). E o direito à educação gratuita assegurada, além de 

consagrar também a liberdade de associação para defesa e melhoria das 

condições de vida e trabalho, a seguridade social. 

Demonstravam todas, forte espírito de defesa dos direitos sociais para 

suprimir toda a exploração do homem pelo homem e a divisão da sociedade em 

classes. A carta do trabalho de 1927, apesar da doutrina do estado fascista 

italiano, trouxe avanços em relação aos direitos sociais dos trabalhadores, 

provendo, principalmente, 

- Liberdade sindical; 

- Contratos coletivos de trabalho; 

- Melhor distribuição de renda trabalhista; 

- Remuneração ao trabalho noturno, repouso semanal remunerado, férias, 

etc. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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É de bom alvitre ressaltar que, a Convenção da OIT, após ter sido aprovada 

pelo Congresso Nacional (art. 49, I, da CFRB), mediante Decreto Legislativo, está 

em condições de ser ratificada por ato soberano do Chefe de Estado. Uma vez 

ratificada incorpora-se ao nosso ordenamento jurídico interno e entra em vigor um 

ano após a data da ratificação. A convenção internacional equipara-se 

hierarquicamente à lei federal, conforme se depreende do art. 105, III, a, da Carta 

Política de 1988. 

A Constituição brasileira vigente adotou a teoria do monismo jurídico33, em 

virtude da qual o tratado ratificado complementa, altera ou revoga o direito interno, 

desde que se trate de norma de aplicação imediata, ou seja, que a matéria nela 

versada trate de direitos e garantias fundamentais (§1° do art. 5° da Carta Magna). 

Assim, Tratado Internacional é o acordo entre dois ou mais sujeitos da 

comunidade internacional que se destina a produzir efeitos jurídicos. Importa 

salientar que o ato ou tratado internacional para ser devidamente incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro, deverá submeter-se a 3 fases: 

1º- Presidente da República, celebrar os tratados ou atos (art. 84, VIII, da 

CFRB). 

2º- Congresso Nacional através de decreto legislativo, devidamente 

promulgado pelo presidente do Senado Federal e publicado (art. 49, I, da CFRB). 

(atos normativos infraconstitucionais) 

                                                           
33 É de bom alvitre ressaltar que, “a interpretação dada por muitos autores ao disposto neste artigo, 

levando em consideração uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição brasileira, 
foi a de atribuir aos direitos garantidos nos tratados de direitos humanos devidamente ratificados 
pelo Estado brasileiro uma natureza especial e diferenciada, qual seja, a natureza de norma 
constitucional. O referido artigo ao expressamente determinar que os direitos e garantias 
expressos na Constituição não excluem direitos decorrentes dos tratados internacionais estaria 
assim, incluindo no catálogo dos direitos protegidos constitucionalmente, aqueles direitos 
enunciados nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Outra 
parte da doutrina vai ainda mais além defendendo o status supraconstitucional dos tratados de 
proteção dos direitos humanos, ou seja, os tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos estariam localizados acima da própria Constituição. Diante das controvérsias 
doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema e buscando resolver a questão da hierarquia dos 
tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento brasileiro, a Emenda Constitucional 
no 45 de dezembro de 2004 acrescentou um 3o parágrafo ao artigo 5o determinando que: os 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes à emenda constitucional.” A jurisprudência internacional defende, unanimemente, a 
primazia do Direito Internacional sobre o Direito interno dos Estados. SOARES, Carina de Oliveira.  
Os tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro: análise ... 
www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo... 
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3º- Edição de um decreto do Presidente da República, promulgando o ato 

ou tratado devidamente ratificado pelo Congresso Nacional. É um momento que 

adquire executoriedade interna podendo inclusive ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade. 

São várias as Convenções Internacionais da OIT aprovadas pelas Nações 

Unidas: 

- Eliminação de todas as formas de discriminação racial, 1965. 

- Supressão e punição do crime de apartheid 1973. 

- 1979 – Eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres. 

O pacto não define o conceito de minoria. Quatro são os critérios conceituais de 

natureza objetiva para o reconhecimento de uma minoria populacional:  

1º grupos que são nitidamente deferentes dos restantes da população; 

2º ordem numérica, minoria da população; 

3º as minorias não se encontram no poder; 

4º a discriminação viola os direitos humanos. 

Em relação à Posição dos Direitos Humanos no Sistema Normativo, como 

reconhecer a vigência efetiva desses direitos no meio social, ou seja, o seu caráter 

de obrigatoriedade? E aí que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica 

germânica, entre direitos humanos e direitos fundamentais. 

Como se vê, estamos no século XXI, no turbilhão da grande crise de 

valores. 

Os direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos como tal  

pelas autoridades responsáveis por editar normas (Congresso); são os 

direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos tratados 

internacionais.  

Segundo outra terminologia fala-se em direitos fundamentais típicos e 

atípicos. Os atípicos são aqueles que ainda não estão em texto normativos.  

O reconhecimento oficial de direitos humanos nas legislações dá mais 

segurança às relações sociais, além de manter uma função pedagógica no seio 

da comunidade para fazer valer os grandes valores éticos. Sem esse 

reconhecimento oficial, tardariam a se impor na vida coletiva. 
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O Brasil assinou a Declaração na sua própria data de sua proclamação. 

Anteriormente, no mesmo ano, em abril, a primeira Conferência Internacional 

Americana aprovou a resolução XXX consagrando a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem com 38 artigos do mesmo teor. A partir daí inúmeras 

declarações e tratados internacionais passaram a intensificar-se para a proteção 

internacional dos Direitos Humanos.  

O Pacto Internacional dos Direitos Humanos Civis e Políticos (resolução 

2200 a, da Assembleia Geral das Nações Unidas) (foi ratificado pelo Brasil) no 

sentido de possibilitar que os países possam assegurar seu desenvolvimento 

econômico, social e cultural, bem como os Direitos Humanos já consagrados pela 

Declaração dos Direitos do homem. 

O Brasil também foi signatário da: 

- Declaração e Programa da Ação de Viena, 1993. 

- Declaração de Pequim adotada pela 4ª conferência mundial sobre as 

mulheres, 1995.  

- Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais- 1966. 

- Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

Racial, 1965. 

- Sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação da mulher 1979. 

- Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, 1994. 

- Convenção americana de direitos humanos Pacto de San Jose da Costa 

Rica de 1969, que diferentemente da declaração internacional, já traz órgãos 

competentes para conhecer os compromissos assumidos pelos Estados-partes. 

(esses órgãos são a comissão interamericana de direitos humanos e a corte 

interamericana de direitos humanos). 

 

Ressalta-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece 

a dignidade como inerente a todos os membros da família e como fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz. 

Não pode predominar hoje, em lugar da “solidariedade” a subordinação da 

sociedade aos interesses exclusivos das grandes organizações sob o manto do 
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Poder, prosperando o fundamentalismo34 em tudo. Por isso a humanidade hoje 

precisa de políticos, governantes e gestores responsáveis e eficientes, com uma 

nova consciência ética e inovadora, necessária para uma harmonização social; 

ampliação dos direitos humanos para o desenvolvimento como base para a 

política internacional.  

Uma nova filosofia de cooperação global necessita urgentemente surgir, 

onde o reconhecimento da igualdade de liberdades econômicas, sociais e 

culturais, dos direitos civis e políticos, de forma que tais direitos seja alicerce do 

desenvolvimento humano. Caso contrário pode-se acreditar que a Humanidade 

no Século XXI é uma civilização inconsciente que não apreendeu que precisa 

garantir a todos o direito de buscar uma vida mais feliz e responsável, capaz de 

deixar de ignorar, menosprezar, desconsiderar os atos irresponsáveis, inumanos, 

que trazem consequências desastrosas para a humanidade sob a bandeira do 

egoísmo, da desvaloração da vida - “valor supremo”. 

No Brasil há muita teoria mais na prática os investimentos são precários. 

Os direitos sociais englobam, de um lado, o direito ao trabalho e os diferentes 

direitos do trabalhador assalariado. De outro lado, o direito à seguridade social 

(saúde, previdência e assistência social), o direito à educação, enfim, o que 

enuncia o pacto internacional sobre direitos econômicos, sociais e culturais, de 

1966 – “o direito de toda pessoa a uma vida digna para si e sua família” (incluindo 

trabalho)  

 

 

                                                           
34 Dá-se o nome de fundamentalismo aos movimentos de caráter religioso, étnico, econômico e 
político. Este termo foi criado dentro do protestantismo do sul dos Estados Unidos no século XIX 
e, portanto, a princípio veio sob contexto religioso. Em seu contexto inicial, é fundamentalista quem 
acredita e confia na Bíblia, quem considera a divindade de Jesus Cristo, quem crê no nascimento 
de Jesus Cristo através de um corpo virgem, quem crê em sua morte e ressurreição a favor da 
humanidade, quem crê em sua vinda à Terra, quem acredita na criação da Terra em seis dias e 
na salvação eterna dos cristãos bem como a condenação eterna dos não-cristãos. O 
fundamentalismo também é um termo utilizado pelos islâmicos a fim de propagar o alcorão como 
forma de organização, moral, estilo de vida e de política. Muitos confundem o fundamentalismo 
protestante ao islâmico, mas muito se diferem visto que o islamismo considera suas autoridades 
políticas como mediadores da fé. No ponto de vista econômico, o fundamentalismo não considera 
a religião e sim a pessoas de muitas riquezas e posses materiais. Comparato, Fábio Konder Ética, 
direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. BOFF, 
Leonardo. Fundamentalismo, terrorismo, religião e paz. Petrópolis: Vozes, 2009.  
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2.1.3   O sistema brasileiro de proteção aos Direitos Humanos 

 

A evolução histórica dos direitos humanos, fundamentais nas constituições 

brasileiras, mostra um rol de direitos inseridos na presente. A Carta Política de 

1988 não é mera declaração de direitos. A aplicação das regras deverá buscar a 

realidade e maior aplicabilidade dos direitos, garantias e liberdades públicas.  

A doutrina diz sobre os Princípios Gerais do Direito35:  

 

►como normas elementares no ordenamento jurídico de todos os ramos 

do Direito, constituindo a essência do Direito na seara universal.  

 

Sabe-se que nem sempre os princípios estão inscritos nas leis, mas mesmo 

assim, compreendem os fundamentos da ciência jurídica. Apresentando-se como 

fontes do direito traçando os preceitos fundamentais para o exercício e a sua 

garantia, quando previstos na Lei Maior devem ser respeitados na construção das 

normas infraconstitucionais e na aplicação do direito, caso contrário, constituem 

violação da própria Carta Magna.  

Princípios são assim, fundamento, alicerce, base de um sistema e que 

condicionam as estruturas subsequentes, lhes garantido validade. 

Vale ressaltar novamente que eles não necessitam estar expressos na 

legislação para ter validade e seus efeitos estão implícitos no direito, 

independentemente de positivação. Quando presentes na lei diz-se que são 

normas principiológicas, de observância obrigatória, sendo prejudicial transgredi-

los mais do que a uma norma, porque implica em ofensa a todo sistema de 

comandos. Princípios norteiam, informam e fundamentam o Direito brasileiro. 

Pode-se ressaltar entre os princípios gerais de Direito36: 

*Princípio da legalidade: esse é a base do Estado Democrático de Direito e 

garante que os conflitos sejam resolvidos pela lei37 - ( não se pode esquecer que 

                                                           
35 · GONCALVES, Carlos Roberto- Direito Civil Brasileiro, volume 1: parte geral. – 10. Ed. 

Atual, - São Paulo: Saraiva, 2012. 
36 VENOSA, Silvio de Salvo – Direito Civil: parte geral. – 11. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 
37 Não se pode confundir princípio da legalidade (que significa submissão às leis) com princípio da 
reserva da lei (que significa preservar a matéria “X” a ser disciplinada pela espécie normativa “y”). 
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há  restrições ao princípio da legalidade: como Estado de defesa – instrumento 

para defesa do Estado e das Instituições Democráticas – art. 136 CRFB; Estado 

de Sítio – também instrumento de defesa do estado e das Instituições – art. 137 

CRFB).38 

 

 *Princípio da moralidade – (atuação de acordo com os princípios éticos e 

de honestidade, da boa-fé, de lealdade). O princípio da moralidade administrativa 

não se confunde com a moralidade comum (distinção entre o bem e o mal) e sim 

da correção de atitudes, ideias de boa administração e a responsabilização do 

administrador público (amoral ou imoral).39 Vale lembrar também que não existe 

hierarquia entre os princípios. A aplicação é que determina o valor a um ou outro.  

 

A doutrina traz também “princípios” do direito empresarial:40 

→ Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa disciplinado no artigo 

1º, IV, da CRFB, quais sejam, o trabalho e livre iniciativa, ambos indissociáveis 

num Estado Democrático de Direito (porque o trabalho é uma atividade humana 

que, em regra, visa realizar a produção e circulação de bens e serviços, e a livre 

iniciativa é o que legitima o direito à liberdade de organizar uma atividade 

econômica).  

Quanto aos Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa poder-se-ia 

afirmar que é através do trabalho que o homem garante sua subsistência e o 

crescimento pessoal, profissional e do país. A CFRB vigente em diversas 

passagens prevê a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador (arts. 5º, 6º, 

7º e 8º, 194-204). A garantia de proteção ao trabalho abrange o trabalhador 

subordinado, autônomo e o empregador. 

                                                           
Leia também artigo 62 da CRFB – medidas provisórias (forma excepcional de regular certos 
direitos). 
38 Leia art. 139 e art. 5º, XI, XII, XVI, XXV, LXI e art. 220 e 138, caput, CRFB. 
39Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) e arts. 85, V, CRFB; Ação Popular (art.5º, LXXIII, 
CRFB) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.101/00). 
40 Outro autor – GRAU, 2003ª, enfatiza que [...] um sistema jurídico ou ordenamento jurídico não 
será jamais integrado exclusivamente por regras. Nele se compõem também princípios jurídicos 
ou princípios de Direito. São utilizados pela jurisprudência para fundamentar decisões. Diz-se que 
tais princípios são descobertos no direito positivo e, aí, passam de princípios descritivos a 
princípios positivados de inspiração doutrinal. Princípio geral do direito é, assim, princípio ainda 
não positivado, mas que pode ser formulado ou (re) formulado pela jurisprudência (grifos nossos).  
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O art. 170, caput, CRFB, enfatiza também a ordem econômica e financeira, 

verdadeiro direito fundamental a uma ordem econômica justa e razoável, que 

obedeça a critérios de ordem pública, sujeitando-se os atores da atividade 

econômica nacional às regras e princípios legais e constitucionais. O primeiro dos 

capítulos desse título versa sobre os princípios gerais da atividade econômica, ou 

seja, dá ao intérprete a noção de que o disposto ali é um conjunto de princípios, 

que devem ser aplicados pelos juízes e orientadores de interpretação da norma e 

da própria CRFB.41  

Em relação à aplicabilidade dos Direitos e Garantias Fundamentais, vale 

ressaltar 

1º - Direitos e garantias individuais previstos em atos e Tratados 

Internacionais. 

2º - A CFRB não exclui a existência de outros direitos e garantias 

individuais, de caráter infraconstitucional, decorrentes dos atos e tratados 

internacionais, em que a República Federativa seja parte. 

Vale ressaltar ainda que o Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002), dispõe em seu art. 2º que: “A personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro” (expectativas de direito). Nessa mesma ordem das 

interrogações hoje se indaga: ‘o embrião concebido fora do meio uterino deve ser 

tido como “pessoa”?’ Pondo em xeque o princípio Kantiano de que a “pessoa” não 

pode ser utilizada como meio para uma finalidade qualquer e que deve ser 

considerada como um fim em si mesma (operações de ‘clonagem humana’ para 

tratamento de doenças, seja óvulo para ‘reprodução humana’, etc.), indaga-se: ‘A 

partir de que momento surge, assim, um “ser humano”, cuja dignidade merece 

integral respeito?’ 

Neste contexto surge a CFRB/88 consagrando igualmente os direitos 

fundamentais a serem exercidos pelos indivíduos e contra ilegalidades e 

                                                           
41 Sabe-se que a ordem econômica tem como fundamento o trabalho humano e a livre iniciativa, 
art. 1º, IV, CRFB, e que a finalidade do trabalho humano e da livre iniciativa é assegurar a todos 
uma existência digna (art. 1º, III, CRFB). O Estado tem que promover políticas públicas que levem 
a inclusão dos cidadãos na vida digna, propiciando a justiça social como parâmetro de atuação 
sobre a ordem econômica, determinando que a lei, o ato administrativo e a decisão judicial devem 
se fundamentar pela justiça social (que é um valor subjetivo) ao tratarem da ordem econômica. 
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arbitrariedades do Estado. É importante frisar que a constitucionalização dos 

direitos humanos fundamentais não significa “mera enunciação formal de 

princípio”, mas, a plena positivação de direitos, a partir dos quais qualquer 

individuo poderá exigir sua tutela perante o poder judiciário para a concretização 

do ‘Estado Democrático de Direito’.  

Não se pode separar o reconhecimento dos direitos individuais da 

verdadeira democracia. Sem respeito á pessoa humana não há justiça e sem 

justiça não há direito.42 

O respeito aos direitos fundamentais por todos, especialmente pelas 

autoridades públicas é pilastra-mestra na construção de um verdadeiro Estado 

Constituinte de Direito Democrático.  

A previsão dos direitos humanos fundamentais direciona-se basicamente 

para a proteção à dignidade humana em seu sentido mais amplo. A ‘Igualdade 

entre Homens e Mulheres’, na correta interpretação do art.5º, I, da CFRB torna 

inaceitável desnivelar o ‘homem da mulher’, seja materialmente ou etc.  

Ressalta-se que a Liberdade de pensamento na Democracia somente 

passou a existir a partir da consagração do pluralismo de ideias e pensamentos. 

Assim, a proteção constitucional abarca não só o direito de se expressar, 

oralmente ou por escrito, como também o de ouvir, assistir e ler. A liberdade de 

comunicar-se engloba também a liberdade de pensar.  

Nos procedimentos da democracia, floresce nas ações constitucionais, a 

defesa da liberdade com responsabilidade, da justiça, o direito individual e 

coletivo, o direito da propriedade, do trabalho da proteção ao idoso e ao 

adolescente, da saúde, enfim das condições justas de uma sociedade pluralista, 

o que na prática implica quanto a sua aplicabilidade problemas sociais existentes.  

De tal sorte que, Liberdade e poder são duas expressões que se 

correlacionam no decorrer da história da filosofia política moderna. No Brasil, por 

exemplo, a CFRB/88 prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. A liberdade é a verdadeira 

                                                           
42A dignidade da pessoa como preceito ético e fundamento constitucional exige do Estado não só 

respeito e proteção, mas garantia de efetivação dos direitos dela decorrentes.  
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consagração de maturidade de um povo, pois é ela verdadeiro desdobramento da 

liberdade de pensamento e manifestação.  

A República Federativa do Brasil é ‘laica’; inexiste religião oficial, embora 

no preâmbulo constitucional, o Brasil afirma acreditar em ‘Deus’, distanciando-se 

do estado ateu. Assim, como as demais liberdades públicas, também a liberdade 

religiosa não atinge um grau absoluto, não sendo, pois, permitido a qualquer 

religião ou culto, atos atentatórios à lei, sob pena de responsabilização civil e 

criminal ou seja, os poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, contidos nos 

artigos 5º, Inciso: VI, e, 19, inciso I, da Constituição de 1988, estão proibidos de 

professar, influenciar, ser influenciado, favorecer, prejudicar, financiar, qualquer 

vertente religiosa. 

Quanto ao Livre exercício de profissão, a CFRB estabeleceu o livre 

exercício de qualquer trabalho como norma constitucional de eficácia contida, pois 

previu a possibilidade de lei que estabeleça as qualificações necessárias ao seu 

exercício.  

No nosso país, a Constituição Federal de 1988, marco da nossa 

redemocratização, determinou as garantias fundamentais a todo cidadão, 

institucionalizando seus direitos, entre eles o alicerce do sistema de saúde 

brasileiro no Título VIII – DA ORDEM SOCIAL. Disciplina no Capítulo I, artigo 193, 

que: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o 

bem-estar e a justiça social”. 

No Capítulo II, artigo 194, da CF esclarece que “A seguridade Social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 

da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 

à assistência social”. Aliás, esses pilares já foram expressos na Carta Política em 

seu artigo 3º, onde estão explicitados os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil:  

I — Construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II — Garantir o desenvolvimento nacional;  

III — Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;  
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IV — Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Enunciou também no Título II “DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS”, artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, [...].  

Os DIREITOS SOCIAIS são descritos e assegurados no CAPÍTULO II, 

artigo 6º — “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  

 

2.1.4   Legitimantes axiomas e o assédio moral nas empresas43 

 

Para melhor explicar a proposta apresentada nesta Dissertação pode-se 

ratificar que axioma será aqui utilizada em seu significado comum, ou seja, um 

termo de verdades inquestionáveis e válidas universalmente, a partir das quais se 

inicia a justificação de uma tese. Assim, a dinâmica do poder não deve se 

estabelecer amoldada ao brocardo de PÚBLIO SÍRIO "O dinheiro, sozinho, 

governa todas as coisas" (historiador romano, Públio Sirio (século I a.C.)44, 

devido à complexidade das relações humanas globalizadas sob a tutela estatal 

contemporânea que seguem os interesses do poder exaurindo os axiomas 

culturais a partir das metas capitalistas45.  

No trabalho, o bullying, conhecido como forma de assédio moral, tem 

características próprias. Menos agressivo e mais insidioso, tem ocorrido com 

                                                           
43 O assédio moral ganhou projeção no fim do século passado. Em 1998, a psicanalista francesa 
MARIE-FRANCE HIRIGOYEN lançou o livro Assédio Moral: A Violência Perversa no 
Cotidiano com discussão sobre o assunto e como esses casos afetam a vida de muitos 
trabalhadores. HIRIGOYEN MF. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
44 https://kdfrases.com/frase/154685. 
45 A evolução histórica demonstra que o trabalho sofre modificações ao longo dos anos.  A máquina 
a vapor, introduzida na época da Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, alavancou a 
produção e a economia, modificando as regras do direito do trabalho inclusive em relação a 
geração de inúmeros conflitos laborais incluindo aqueles que contratavam pessoas para operar as 
máquinas fazendo surgir o trabalho assalariado. 
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frequência nas empresas. O profissional bastante competente também é vítima de 

assédio moral46. 

Pode-se definir assédio moral47 (seja na forma: vertical ou horizontal, ainda 

que a doutrina majoritária só aceite o modo vertical do assédio) como qualquer 

situação em que é exercida, de forma repetida e prolongada, uma violência 

psicológica sobre o trabalhador.  O assédio pode acontecer numa relação direta: 

insultos, gritos, acusações e humilhações públicas, ou de forma indireta: a 

propagação de boatos ofensivos, isolamento ou exclusão social. Também há 

outras situações que o configuram, como negar folgas apenas a determinado 

funcionário sem justificativa, exigir metas inalcançáveis ou fazer brincadeiras de 

mal gosto. Essas ações envolvem situações que tornam insustentável a 

permanência da vítima no local em que trabalha.  

O assédio moral48 também pode ser coletivo, quando equipes são punidas 

de forma constrangedora ou vexatória por não cumprirem metas. Esse tipo de 

prática gera impactos também para a empresa em sua credibilidade, em sua 

produtividade prejudicando também o ambiente de trabalho. E mais, pode gerar 

problemas judiciais e financeiros, pela indenização que terá que pagar. 

É relevante para a organização que necessita de gestores preparados 

para exercer sua liderança no atendimento aos objetivos da empresa:  

desenvolver habilidades de gestão (aperfeiçoadas em treinamentos específicos), 

como controle emocional e persuasão, para que os trabalhadores ou as equipes 

se mantenham motivadas e engajadas. 

Há casos em que os verdadeiros motivos que levaram o indivíduo a 

provocar ou sofrer um acidente de trabalho passam despercebidos, e um deles 

pode estar ligado ao assédio moral. Muitos trabalhadores são discriminados na 

empresa sem que seus empregadores ou chefes saibam, ou acabam sabendo, 

mas são coniventes. O assédio moral é um mal que deve ser combatido inclusive 

                                                           
46Os processos instaurados para a apuração de denúncias de assédio moral cresceram nos 
últimos anos no Brasil. Nos primeiros nove meses de 2016, a Controladoria-Geral da União (CGU) 
registrou um processo sobre esse tema a cada 55 horas. 
47 AGUIAR, André Luiz Souza. Assédio Moral. O Direito à Indenização pelos Maus-Tratos e 
Humilhações Sofridos no Ambiente de Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006. 
48 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 2. Ed. Curitiba: Juruá, 2010. 

 

http://www.crbasso.com.br/blog/perfil-de-lideranca-no-brasil-quais-os-maiores-desafios-na-gestao-de-lideres/
http://www.crbasso.com.br/blog/quais-os-principais-desafios-na-gestao-de-pessoas-atualmente/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/10/23/internas_economia,554349/um-processo-por-assedio-moral-e-registrado-a-cada-55-horas.shtml
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com advertências e dependendo da gravidade, é motivo de suspensão ou 

demissão dos agressores. Uma brincadeira que começa “inocente” pode terminar 

em sofrimento, provocar brigas, desavenças ou até resultar em tragédia. 

Um trabalhador pode ser vítima de assédio moral49 porque é alta demais, 

baixa demais, gorda, magra, porque fuma, bebe, usa óculos, pela orientação 

sexual ou quando possui alguma dificuldade motora, enfim, tudo é motivo para 

piadas de mau gosto que pode levar o indivíduo a perder a concentração no que 

estiver fazendo e provocar ou sofrer um acidente de trabalho. Um acidente 

ocorrido nessas condições é difícil de determinar a causa porque a vítima deixa 

de relatar o verdadeiro motivo por vergonha de se expor temendo ser alvo de mais 

perseguições. 

De tal forma, fundamental se elaborar uma obra alicerçada na reflexão 

acerca dos Axiomas dos Direitos Humanos nesta seara, na busca de valorizar o 

bem maior, a VIDA. A gênese de uma cultura envolve diversos aspectos, como 

crenças, valores e atitudes. São questões arraigadas em qualquer comportamento 

social. 

Uma das fases da investigação do acidente de trabalho é a entrevista com 

os envolvidos para tentar chegar aos motivos que antecederam o evento e se o 

funcionário não mencionar o fato de que o assédio moral teve participação 

decisiva no acidente, a investigação embora produza resultados, não revela a 

causa principal. 

O assédio moral50 também pode vir através de alguma humilhação 

provocada por patrões, gerentes e chefes contra seus subordinados, como 

cobranças de favores sexuais em troca de promoção, ordens difíceis de serem 

cumpridas, ou seja, é uma verdadeira tortura para as vítimas que se sentem 

acuadas, causando estresse e afetando o seu desempenho no trabalho. 

A iniciativa da abordagem contra o assédio moral51 deve partir da empresa. 

A empresa é a responsável pelo bem-estar físico e mental de seus empregados. 

                                                           
49 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do Empregado. LTR, São Paulo, p. 183, 
Mar. 2009. 
50 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 2. Ed. Curitiba: Juruá, 2010. 
51 FILHO, Rodolfo Pamplona. Noções conceituais sobre o assédio moral na relação de 
emprego. Revista LTr. 70-09/1079. Material da Aula 7 da Disciplina: Direitos Fundamentais 



 
 

 
55 

 

Uma abordagem franca sobre esse tema ajudará no resgate da dignidade e 

autoestima daqueles que sofrem com as agressões. As vítimas sentem-se mais 

seguras quando sabem que a empresa condena essas atitudes. 

A empresa é uma comunidade de pessoas com direitos e obrigações e para 

funcionar harmoniosamente, é necessário que todos estejam imbuídos em uma 

convivência pacífica e de respeito. Viver com pessoas tão diferentes e com 

comportamentos tão adversos por muito tempo representa um desafio para 

qualquer indivíduo, e quando os problemas aparecem o ambiente de trabalho 

pode ficar insustentável. 

Os funcionários também devem fazer parte do combate ao assédio moral52 

denunciando os agressores. Desenvolver um trabalho sério de conscientização 

sobre o assédio moral e suas consequências é uma obrigação da empresa53 

Vive-se em uma era onde a velocidade tornou-se a mola propulsora das 

organizações. O volume de informações chega às pessoas em questão de 

segundos e basta um "clique" para saber o que está ocorrendo do outro lado do 

mundo. É preciso muito cuidado para verificar se a notícia é verdadeira ou se faz 

parte das ‘Fake News’, que podem destruir a imagem do ‘ser humano-pessoa’, de 

‘toda uma empresa’, um ‘sistema’ e/ou ‘país’, (principalmente em ano eleitoral)54. 

                                                           
ETutela Do Empregado, ministrada no Curso de Pós-Graduação Televirtual em Direito 
e Processo do Trabalho, 2011. 
52 SCHIAVI, Mauro. Aspectos polêmicos e atuais do assédio moral na relação de 
trabalho. Disponível: www.saudeetrabalho.com.br/download/assedio-schiavi.doc ou 
www.saudeetrabalho.com.br/download/assedio-schiavi.doc. Material da Aula 7 da Disciplina: 
Direitos Fundamentais E Tutela Do Empregado, ministrada no Curso de Pós-Graduação 
Televirtual em Direito e Processo do Trabalho, 2011. 
53Não se pode esquecer que há também o Conselho Municipal de Direitos Humanos é um órgão 
que conta com oito membros da prefeitura e oito da sociedade civil. Sua função teórica é receber 
denúncias sobre violações dos direitos humanos e articular políticas públicas de defesa desses 
direitos, mas não chegou a cumprir suas funções de forma satisfatória. O Comitê de Direitos 
Humanos e Prevenção da Violência é um órgão composto por membros de diversas secretarias 
municipais, sem participação da sociedade civil. Sua missão não é executar projetos, competência 
das respectivas secretarias, mas coordenar de forma efetiva os esforços municipais. Duas 
iniciativas relevantes que surgiram do Comitê foram a composição de um fórum que serve de 
espaço para debates e a realização de mapas da violência mostrando os riscos em cada zona da 
cidade. 
54 No Brasil TSE/STF: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, que também é ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a Justiça irá "remover imediatamente" notícias falsas que 
se espalharem pelo país e que forem abusivas em 2018. Temos como exemplo empresarial o escândalo 
que colocou a empresa de Mark Zuckerberg em descrédito. A Cambridge Analytica, empresa de 
propaganda que participou da campanha eleitoral do presidente americano Donald Trump, 
recebeu dados pessoais dos usuários do Facebook a partir de um aplicativo usado na rede social, 
violando as políticas de privacidade da empresa. Segundo o “New York Times”, mais de 50 milhões 

https://jus.com.br/tudo/processo
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Reforçar o diálogo nas relações profissionais para que se possam identificar as 

‘notícias falsas’ (violência virtual ou on line), as pessoas em dificuldade e/ou em 

crise, antes que sejam afetadas por alguma dessas inúmeras formas de violência. 

Também se faz necessário que haja vontade verdadeira de mudança por parte 

das empresas e de todos os trabalhadores, qualquer que seja sua posição na 

hierarquia. O fato de funcionários reagirem à violência no ambiente de trabalho é 

importante para a organização, pois há a oportunidade de mudar os métodos de 

administração e de melhorar a comunicação entre as pessoas. 

De tal sorte que, o bom funcionamento das empresas não pode ser visto 

unicamente pelos resultados econômicos, mas também por seu ambiente de 

trabalho. Um ambiente de trabalho saudável faz com que as pessoas sintam 

prazer em trabalhar, o que eleva ainda mais a criatividade, a inovação e a 

dedicação dos funcionários em relação à organização.  

Não só os bons salários fazem com que os funcionários permaneçam em 

uma organização, mas a valorização do trabalho, as possibilidades de melhoria e 

o clima de confiança entre as pessoas são elementos essenciais para a 

permanência do profissional.  

Se as organizações insistirem em considerar apenas o lucro que podem 

extrair de seus funcionários, não poderão espantar as possíveis soluções para o 

assédio moral. 

 

2.1.5 Saúde dos trabalhadores e os Direitos Humanos 

 

Vale registrar que etimologicamente o vocábulo “saúde” originou-se do 

latim salus, utis, significando “estado de são” e “salvação “. E mais, a Convenção 

nº. 155 da Organização Internacional do Trabalho (SÜSSEKIND,1994) disciplina, 

no artigo 3º, que “saúde, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de 

afecções ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam 

                                                           
de usuários do Facebook tiveram seus dados violados. O Reino Unido (U.K.) investiga se o 
Facebook foi negligente na proteção dos dados dos usuários da rede social. A empresa publicou 
anúncios em jornais de grande circulação do mundo para se retratar. Falou em “quebra de 
confiança” e prometeu ações para evitar problemas semelhantes. 
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a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no 

trabalho” (OLIVEIRA, 2001). 

SILVA (2002) destaca que “o problema da tutela jurídica do meio ambiente 

se manifesta a partir do momento em que sua degradação passa a ameaçar, não 

só o bem-estar, mas a qualidade de vida humana, se não a própria sobrevivência 

do ser humano”. 

 A Lei n. 6.938/91, da “Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA”, artigo 

3º, inciso I, disciplina que o Meio Ambiente é o “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga 

e rege a vida em todas as suas formas”. Ao examinar o art. 225 da CRFB/88: meio 

ambiente é “todo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida”. 

Os homens são por natureza levados a viver em sociedade, e só assim 

podem prover aos meios idôneos para a satisfação de suas necessidades; 

entretanto, os direitos humanos são frutos de várias fontes. Desenvolveu-se dos 

costumes tradicionais das civilizações até os ideais filosóficos jurídicos. 

Acabaram, assim, o cristianismo e os pensamentos do ius naturalis (direito 

natural).  

O Ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello em uma decisão no STF 
(2ª turma – HC nº 74639-0/RJ – Diário da Justiça, 31-10-1996) enfatiza a 
concepção de dignidade humana: 

“Reafirme-se a crença no Direito; reafirme-se o entendimento de que, 
sendo uma ciência, o meio justifica o fim, mas não este aquele, 
advindo a almejada segurança jurídica da observância do 
ordenamento normativo. O combate ao crime não pode    ocorrer com 
atropelo da ordem jurídica nacional, sob pena de vir a grassar 
regime totalitário, com prejuízo para toda a sociedade”. 

De sorte que, a noção dos direitos humanos é provecta superando a do 

constitucionalismo, cuja origem formal surgiu com as constituições escritas e 

rígidas, que necessitam exibir um mínimo de direitos fundamentais para garantir 

o respeito e a dignidade ao ser humano. 

Com o desenvolvimento surgiu também outra exigência, que seria “Limitar 

e Controlar” os poderes do Estado a fim de coibir abusos das autoridades 

constituídas e consagrar os direitos humanos fundamentais, florescendo como 
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produto da fusão de várias fontes, desde tradições arraigadas nas diversas 

civilizações, até a conjugação dos pensamentos filosóficos - jurídicos, das ideias 

surgidas com o cristianismo e com o direito natural. 

Há nessas ideias um ponto comum fundamental - a necessidade de 

limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades 

constituídas e a consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade 

como regentes do Estado moderno e contemporâneo. Assim, ratifica-se que a 

noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento da ideia de 

constitucionalismo, cujo desenvolvimento deu-se a necessidade de um rol mínimo 

de direitos humanos em um documento escrito. 

A origem formal do constitucionalismo está ligada às constituições escritas 

e rígidas dos Estados Unidos em 1787 após a independência das 13 colônias e 

também, da França, em 1791, a partir da Revolução Francesa, para previsão dos 

direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais colocam-se como 

disposições extremamente necessárias a todas as constituições, no sentido de 

consagrar o respeito á dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar o 

pleno desenvolvimento da personalidade humana. 

 

2.2  SISTEMA DE GESTÃO E A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO55  

 

Quando se fala em gestão lembra-se imediatamente de gerenciamento de 

uma instituição cujos objetivos são: crescer organizadamente para obtenção de 

lucros com a satisfação dos clientes. 

Seguindo ensinamentos de CHAIB (2005): nos anos 80, o crescimento do 

mercado e as exigências daí oriundas originaram uma preocupação: ‘aliar o custo 

e a qualidade a uma maior consciência ambiental, gerando novos conceitos de 

qualidade, que levam em conta não apenas o produto em si, mas também a 

qualidade de vida por ele gerada’. 

Ressalta-se que as organizações eram geralmente particulares haja vista 

que a gestão surgiu basicamente da revolução industrial com a introdução de 

                                                           
55 TRIVELATO, G. C. Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho: fundamentos e 
alternativas. Belo Horizonte, MG, 2002. Apresentação feita no Seminário Nacional sobre gestão 
da segurança e saúde no trabalho. Brasília, 2009. Disponível em: Acesso em: 01 jan. 2009. 
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modelos e técnicas administrativas. Utilizavam e até hoje utilizam, a contabilidade, 

a economia, a psicologia, a matemática e o direito, como aparato para uma gestão 

de qualidade. Com o desenvolvimento floresce a globalização e expansão da 

informática/tecnologia trazendo muitas mudanças para o mercado de trabalho. 

O Sistema de Gestão56 hoje é fundamental para as organizações que 

desejam crescer e obter produtividade com lucros para satisfação dos clientes 

sobrevivendo inclusive em tempos de crise na trajetória empresarial (CHAIB, 

2005). 

Assim, pode-se conceituar contemporaneamente Sistema de Gestão de 

forma mais ampla e progressista utilizando a tecnologia. O sistema de gestão 

apresenta conceitos diferentes na doutrina, porém, convergentes, vez que as 

metas são unânimes na busca pela excelência no mercado com Planejamento em 

vigência e Resultados satisfatórios. O fator de Integração é ponto crucial na gestão 

da empresa. 

SAMPAIO, SARAIVA E DOMINGUES (2012) propõe quatro níveis de 

integração dos sistemas de gestão: integração da documentação (nível 1), 

integração das ferramentas de gerenciamento (nível 2), políticas e objetivos 

comuns (nível 3) e estrutura organizacional comum (nível 4). 

Segundo esses autores o sistema pode se espelhar em método existente 

na empresa ou na concorrente, porém o modelo deve objetivar o aprimoramento 

dos erros57. As estruturas na busca da excelência no mercado competitivo 

também são semelhantes recebendo ”insumos” e transformando em “produtos”, 

de 02 tipos: 

 

*Operacionais e *gerenciais: PLANEJAR→ AGIR→ AVALIAR (onde a 

estatística é fundamental) → ATUAR, corrigindo, atualizando ou mantendo o plano 

piloto. 

 

                                                           
56 QUELHAS, O. L. G.; ALVES, M. S.; FILARDO, P. S. As práticas da gestão da segurança em 
obras de pequeno porte: integração com os conceitos de sustentabilidade. Revista Produção 
OnLine, v. 4, n. 2, 2004. Disponível em: http://www.producaoonline.inf.br. Acesso em: 15 set. 2015. 
57 CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE - QSP. São Paulo, 2010. 
Disponível em:Acesso em: 02 jan. 2009. 
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Afirmam ainda que, uma prática de gestão tem que apresentar 

características como: 

a) Método utilizado com normas bastante estruturadas; 

b) Gestores e participantes da empresa com responsabilidade no 

controle da execução, da metodologia a ser utilizada, na integração e nos 

resultados almejados. 

De tal sorte que, há a gestão administrativa que vai além da técnica de 

administrar, usando de forma mais atualizada outros ramos como o direito, a 

contabilidade, economia, psicologia, matemática e estatística, a sociologia, a 

informática entre outras, como subsídios para o plano a ser executado. Há 

na gestão de pessoas  uma parte essencial da gestão administrativa. O gestor fixa 

os objetivos e mantém o controle das mesmas. 

Além disso, deve buscar comunicação de integração com os demais 

participantes da empresa visando organizar os problemas financeiros como 

adequar o os objetivos almejados. 

Na gestão de projetos (medidas ou iniciativas temporárias que contribuirão 

para o aprimoramento do produto ou serviço objetivados), várias técnicas devem 

ser aplicadas pela equipe nas metas traçadas. 

           FERNANDES; ABREU, (2014) explicam que dirigir representa a 

distribuição das responsabilidades e implementação dos planos e políticas.  

           NASCIMENTO (2015), enfatiza que: a partir de um modelo prescrito básico, 

cada organização estabelece seu próprio sistema gerencial específico.  

           DINSMORE; ROCHA, (2015) afirmam que a Governança de Projetos, 

focada em TI, estabelece as políticas que garantem que os projetos sejam 

compatíveis e consistentes com as estratégias corporativas e com as melhores 

práticas da indústria da tecnologia da informação.  

De maneira que, a gestão nas empresas contemporâneas visa a atribuir 

uma função prática às novas ideias e viabilizar o resultado para o uso empresarial 

(a teoria dos atos de comércio fora revogada pela teoria da Empresa – C.C./2002). 

Inovar seria, então, ideia com um novo significado a produtos, serviços e 

https://www.significados.com.br/gestao-de-pessoas/
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processos - para que sejam integrados ao mercado com resultados satisfatórios. 

Neste contexto, sintetiza-se: “fazer mais com menos”.58 

O modelo de Gestão Contemporânea traz a exigência de flexibilidade e 

dinamismo dos administradores, devido a mutação do mercado e a adesão de 

novas tecnologias. Torna-se necessário ‘inovação’ e ‘adaptabilidade’. 

(CANSANÇÃO et al., 2003).  

Assim, tanto a informação, o conhecimento, a criatividade como o sentido 

de oportunidade, são recursos estratégicos que devem ser utilizados nesta era 

contemporânea. As empresas têm a necessidade de vender seus serviços 

satisfazendo seus consumidores, assim, continua-se ratificando que a empresa 

só poderá ascender com sucesso nos negócios se a esses bens houver interação 

das pessoas, pois o pressuposto básico da empresa reinventada é que as pessoas 

são o seu bem mais escasso e precioso, que constituem a ‘pedra angular’ da 

competitividade de qualquer organização.  

A importância deste estudo sobre os ingredientes na gestão alcança 

também a abrangência de seus impactos, pois o campo é muito amplo inclusive 

nas relações de poder (elemento envolvendo a habilidade para se conseguir que 

outra pessoa faça alguma coisa que, de outra forma, não seria feita) nas atividades 

laborais.  

Essa estratégia abrange assim a preocupação das empresas não só com 

a sua saúde como também a forma física dos seus colaboradores: ser 

simultaneamente pró-pessoas e pró-lucros59, ambos caminhando juntos para a via 

certa em direção a excelência. Nesta seara, ratificamos, é preciso levar em 

consideração também os motivos que levam os funcionários (desmotivadores -- 

como a qualidade de vida que nem sempre correspondem as suas expectativas) 

a desenvolverem suas atividades com grande entusiasmo e qualidade.  

                                                           
58O trabalho é considerado mediador nas relações que se estabelecem entre os homens e a 

natureza e deve ser realizado em condições de segurança e dignidade. Um dos direitos humanos 
fundamentais – “o direito da personalidade” – é a principal proteção legal do trabalhador nas 
relações de emprego. Nestes termos, imprescindível um meio ambiente do trabalho equilibrado 
que respeite as garantias fundamentais do trabalhador preservando sua integridade física, mental 
e moral.  Ao empregador abe providenciar este ambiente. Outro princípio fundamental para o 
trabalhador é o princípio da dignidade da pessoa humana, que será lesionado se não for tutelado. 
59CORREIA, Paulo Jorge Nazaré. Mudança Organizacional no proximo milenio. 

www.ipv.pt/millenium/arq13_2.htm 
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No país, os efeitos das reformas são especialmente graves dadas a 

inexistência prévia, de sistemas de proteção social - sólidos e abrangentes. No 

final dos anos 2000 e, particularmente, a partir da crise financeira mundial de 2008, 

surge uma nova inflexão das teorias acerca da intervenção do Estado. Observa-

se, desde então, um retorno à percepção do Estado como entidade mediadora 

das relações de mercado, seja na proteção dos cidadãos, seja do próprio capital. 

A análise deste processo, em perspectiva histórica, com o propósito de oferecer o 

elemento que auxiliará a compreender melhor o panorama atual das políticas 

sociais no País e suas conexões internacionais, necessita de pesquisa 

aprofundada, que não é objetivo desta pesquisa. 

Do exposto acima se constata que, a busca por competitividade, através de 

redução de custos e ganhos de produtividade, está fazendo com que as 

organizações procurem por inovações na gestão, sustentabilidade, inclusive 

tecnológicas que permitam superação. O complexo arsenal de metas a serem 

cumpridas com que se deparam as organizações, atualmente, evidencia a 

necessidade de a gerência ampliar seu projeto de planejamento e controle para 

poder atender às expectativas da sociedade com relação às empresas. 

De maneira que, definida a política da SST, a organização propicia um 

sistema de gestão que integre desde a estrutura operacional até à disponibilização 

dos recursos. Evidentemente com planejamento definindo as responsabilidades, 

práticas, procedimentos e processos.  

Por outro lado, a concepção do Estado enquanto promotor e defensor do 

bem-estar geral na Nação supõem duas funções básicas: a de orientação do 

desenvolvimento, através, de políticas globais e setoriais, e a de agente 

econômico direto, através de investimentos complementares à iniciativa privada 

no Sistema de Gestão e a Saúde e Segurança do Trabalho. 

A abertura política está procurando trazer um equilíbrio entre a técnica 

moderna de equacionar e solucionar problemas com as verdadeiras necessidades 

práticas do homem da sociedade. O Estado, no processo desenvolvimentista, não 

pode elaborar plano dentro de quatro paredes e aplicá-los arbitrariamente à 

coletividade. O que é preciso é a participação maior do empresariado, dos 
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trabalhadores e das entidades sindicais, que ajude a orientar e viabilizar soluções 

num país extremamente desigual.  

É um desafio imenso a busca dessas novas fórmulas, dessas novas 

medidas de crescimento e de sobrevivência, pois há também as pressões 

psicossociais dos próprios trabalhadores atingidos diante da atual conjuntura 

econômica onde a questão crucial é ‘competitividade X competitividade ou 

falência’. Assim a tarefa é complexa, pois as empresas, numa competição 

acirrada, buscam fórmulas de adequação ao desenvolvimento econômico e ao 

processo tecnológico.  

A questão que também se coloca é à medida que deve ela se adequar 

nessa globalização nos dias atuais devido inclusive à tecnologia com o contínuo 

desenvolvimento. A gestão de competências e a de desempenho deve funcionar 

num contexto interativo dentro da gestão organizacional. Os métodos devem ter 

um conteúdo concreto e operacional numa atitude descentralizada tendo também 

como objetivo fundamental a confiança dos prestadores de serviços de SST e a 

satisfação dos clientes.  

Mudanças nas empresas visam a atribuir uma função prática às novas 

ideias e viabilizar o resultado para o uso empresarial. Inovar seria, então, ideia 

com um novo significado a produtos, serviços e processos para que sejam 

integrados ao mercado.  O pressuposto básico da empresa reinventada é que as 

pessoas são o seu bem mais escasso e precioso, que constituem a pedra angular 

da competitividade de qualquer organização. Neste cenário necessita-se inclusive 

de uma análise sobre seus impactos nas relações de poder.  

Em estudos anteriores sobre a globalização e o avanço tecnológico foram 

visualizados inúmeros obstáculos para as organizações. As empresas estão 

inseridas em um ambiente altamente competitivo e turbulento, que se transforma 

a todo instante com uma velocidade alucinante, exigindo das empresas um 

sistema de informação ágil e ético que acompanhe o ritmo das transformações. A 

busca por competitividade, através de redução de custos e ganhos de 

produtividade, está fazendo com que as organizações procurem por inovações 

tecnológicas que permitam uma vantagem competitiva.  
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Neste contexto, “a utilização de novas tecnologias tem sido considerada 

vital para a sobrevivência da organização, principalmente a utilização da 

Tecnologia de Informação (TI), que já está presente no dia-a-dia das 

organizações, provocando mudanças profundas em toda a empresa, alterando a 

estrutura organizacional, as relações de trabalho, o perfil do trabalhador e a cultura 

da organização” (NETO 2014). Ratifica-se, porém, que a segurança e a saúde no 

trabalho é fundamental para as empresas, pois além de constituir uma obrigação 

legal e social, previnem mortes, lesões e doenças ocupacionais além de contribuir 

para resultados positivos na imagem e lucratividade de uma empresa. 

Neste século não cabe mais a visão do investimento em segurança do 

trabalho como mero gasto de adequação à legislação, pois é notório que a 

motivação dos colaboradores tem influência direta sobre a produtividade. No 

trabalho se passa, na maioria das vezes, o maior tempo de nossa vida, por isso é 

de suma importância trabalhar de maneira confortável para sentir a valoração do 

serviço. Se o ambiente não for seguro e sadio certamente trará doenças, 

insatisfação e queda de produtividade, consequências negativas para todo 

empreendimento. 

Sabe-se que há vários fatores que contribuem para o baixo rendimento do 

trabalhador: ruídos fortes; iluminação precária; insalubridade; estresse, além dos 

acidentes, prejudicando não só a empresa como a Nação e os próprios 

trabalhadores e sua família. Implementar uma política de segurança e saúde no 

trabalho possibilita cumprir a legislação que é vasta, aumentar o rendimento, além 

de humanizar a organização com a eficiência de uma cultura organizacional. 

Existe uma série de medidas técnicas, médicas e psicológicas para prevenir 

acidentes, doenças ocupacionais e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. 

Evitar as horas extras desnecessárias também aumenta a produtividade. A LER 

(Lesão por Esforço Repetitivo) também pode ser evitada ou minimizada. 

Por esses e outros motivos se torna importante que a empresa tenha uma 

estratégia global bem definida de saúde e segurança no trabalho. A 

implementação deve ser rápida e eficaz, pois traduz lucros e boa imagem da 

organização. 
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A tecnologia tem despertado maior atenção, vez que sua utilização é muito 

disseminada em diversos ambientes de trabalho e a abrangência de seus 

impactos são amplas. “A tecnologia da informação ou informática são termos 

comumente atribuídos às atividades que envolvam processamento de informação 

e comunicação integrada através de equipamento eletrônico, porém não é só isso 

que importa neste cenário – necessita-se de uma análise sobre seus impactos nas 

relações de poder” (RODRIGUES 1988; GONÇALVES 1994) 60.  

A OMS explica que os desafios atuais para a saúde do trabalhador são os 

problemas de saúde ocupacionais relacionados às novas tecnologias da 

informação e automação; aos novos aplicativos de mercado; transferência de 

tecnologias perigosas; novas substâncias químicas e energias físicas; riscos de 

saúde associados a novas biotecnologias; problemas especiais dos grupos 

vulneráveis (doenças crônicas e deficientes físicos), problemas relacionados com 

a crescente mobilidade dos trabalhadores e ocorrência de novas doenças 

ocupacionais de várias origens; além do envelhecimento da população 

trabalhadora face a extrema velocidade da informatização atual. 

Em suma, a saúde do trabalhador e um ambiente de trabalho saudável são 

preciosos bens individuais, comunitários e dos países, portanto, a atenção à 

saúde e segurança do trabalho é uma imprescindível estratégia não somente para 

garantir a saúde dos trabalhadores, mas também para contribuir enormemente 

para a produtividade, qualidade dos produtos, motivação e satisfação do trabalho, 

enfim, para a melhoria geral na qualidade de vida dos integrantes da empresa 

como para a sociedade como um todo, que é sistêmica. 

Assim, todos os fatores que a sustentam precisam estar inter-relacionados. 

A questão hoje não é só da balança empresarial. A globalização está presente. O 

nosso país tem que denotar produtividade, competência, custo e benefício, para 

não ser subjugado. A empresa que continua achando mais lucrativo manter a 

insalubridade revela ser menos inteligente e eficaz. Mutatis mutandis, uma 

                                                           
60 RODRIGUES, S.B. A informática na organização e no trabalho. Tevista de Administração de 

Empresas, São Paulo, v.3, n.29, p.43-50. Jul/set, 1988. 
GONÇALVES, José Ernesto Lima. Os impactos das novas tecnologias nas empresas ... – 
SciELO www.scielo.br/pdf/rae/v34n1/a08v34n1. 
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empresa que não cuida de sua cultura organizacional, de seus investimentos, 

lucros, de seu ambiente laboral, dos investimentos em seus colaboradores, 

certamente, será engolida pela concorrência. A atenção à saúde e segurança dos 

envolvidos na relação laboral deve ser uma dessas preocupações. A inter-relação 

deverá usar como estratégia também a sustentabilidade como desenvolvimento 

empresarial numa ação proativa de investimento. 

Nesta seara a doutrina e os práticos como PETER DRUCKER (2000); 

CHAIB (2005) e outros, explicam que é preciso levar em consideração: 

a) Os motivos que levam os funcionários a desenvolverem suas 

atividades com maior entusiasmo e qualidade; 

b) O procedimento das empresas (desmotivadores como a 

qualidade de vida desse funcionário que nem sempre corresponde sua 

expectativa), através de seus administradores; 

c) O investimento para levar as pessoas a contribuírem com o 

máximo de seus esforços, principalmente em uma ‘época de recessão’ onde seus 

salários não têm a mobilidade de outras épocas e, as empresas visam uma forma 

de se manter seus melhores empregados; 

d) O impacto das novas tecnologias nas organizações: como um 

dos principais focos de estudo dos pesquisados nos últimos anos devido a sua 

rápida disseminação no ambiente empresarial e grande repercussão na 

sociedade, a qual recebe suas influências, cujas mudanças estão em diversas 

variáveis, como:  

− Conteúdo e natureza das tarefas;  

− Skills requeridos; 

− Pressões e ritmo de trabalho;  

− Interação entre os operários;  

− Quantidade de operários;  

− Distribuição e localização dos operários;  

− Horários e duração das jornadas: que ajudará a constatar as alterações 

no conteúdo e natureza das tarefas nas empresas, quando deixam de utilizar 

métodos manuais e passam a eletrônicos ou utilização de escritórios virtuais, 

gerando reações comportamentais como resistências e medos; 



 
 

 
67 

 

− Trabalho a distância (Small Office or Home Office); etc. 

 

e) Os impactos em relação às habilidades do trabalhador: que 

podem ser em maior ou menor grau, dependendo do ramo da empresa, porém 

todos os trabalhadores poderão sofrer os impactos da tecnologia. A Tecnologia 

da Informação altera profundamente as relações do trabalhador com seu trabalho. 

A principal mudança ocorre na natureza da tarefa, que antes era manual, com 

contato direto e físico, e agora eletrônico, abstrato e através de um sistema de 

informação.  Que essa TI pode provocar impactos sobre o nível de emprego, 

stress e insatisfação no trabalho, além de exigir novas habilidades do trabalhador 

e na gerência. Verificamos inclusive que as tecnologias podem gerar desemprego 

e, ao mesmo tempo, novas oportunidades. Outra questão é o aumento na 

produção proporcionado pela nova tecnologia, minimizando a questão do 

desemprego, porém um aspecto é válido, o nível de emprego preocupa toda a 

sociedade e varia de setor para setor e de empresa para empresa.  

f)      A tecnologia frente à Estrutura Organizacional: pode alterar 

profundamente as estruturas organizacionais, provocando mudanças desde a 

forma de administração até o layout da empresa. Um diálogo importante seria se 

estas mudanças nas estruturas viriam de baixo para cima ou de cima para baixo 

e sobre o impacto da Tecnologia de Informação na estrutura e processos 

organizacionais, destacando como efeitos principais: 

− Alteração no processo de trabalho, onde certos tipos de tarefas diminuem 

ou cessam, criando-se outras. Ex.: datilografia / digitação;  

− Alteração na estrutura organizacional, eliminando postos de supervisão e 

criando postos de nível de gerência; 

 − Mudança no perfil da mão-de-obra, exigência de novas especializações, 

habilidades e qualificação; 

 − Desburocratização da organização em função da grande quantidade de 

informação, o que aumenta o número de relatórios, procedimentos e rotinas; 

− Favorece a centralização das decisões na direção, diminuindo a 

influência da gerência média, devido à integração entre os departamentos 

proporcionada pelo sistema; 
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- As informações estariam disponíveis à direção de maneira rápida e 

precisa - sem a necessidade de intermediários;  

− Diminuição dos níveis de supervisão, onde a própria máquina estabelece 

o ritmo de trabalho e controla os subordinados registrando produção, erros, horas 

paradas. 

De tal sorte que, se a tecnologia exige novas formas de gerenciamento, 

provocando mudanças, centralizando ou não o poder, diminuindo a supervisão, 

deve ser olhada com carinho numa empresa progressiva em país democrático. 

Ratifica-se que é tempo de crise econômica, buscar métodos eficientes, com 

motivação dos funcionários, torna a tarefa de gestão de qualidade total mais “fácil”. 

Em suma, a satisfação e motivação dos empregados deve ser um dos 

objetivos prioritários do negócio, a exemplo do que ocorre com satisfação de 

clientes.  

Lembre-se que, a partir de FREDERICK TAYLOR, no início do séc. XX, o 

homem passou a ser encarado como um fator importante no proceso produtivo. 

Considerado o pioneiro da organização racional do trabalho. TAYLOR valorizava 

o fator humano como objetivo exclusivo de aumentar a produtividade por meio da 

racionalização de tarefas. O ‘taylorismo’ continua exercendo influência ímpar na 

administração moderna, sendo o grande responsável por alguns dos seus mais 

graves problemas, como a desumanização do trabalho pelo mecanismo repetitivo 

da produtividade individual.  

É ainda sob a influência de TAYLOR que viria a ocorrer a excesiva 

especialização de tarefas nas empresas, com subutilização do talento humano e 

consequente verticalização das áreas funcionais das organizações. 

A classificação das necesidades de Maslow (SAMPAIO, 2009) por ordem 

de importância, serviu para demonstrar que o homem está sempre a procura de 

novos desafios e satisfações, na medida em que tenha determinada demanda 

atendida pela organização, como por exemplo:  

► Auto-realização compreende o trabalho criativo e desafiante e valores 

humanos: 
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► Auto-estima compreende a autonomia, responsabilidade, participação, 

orgulho e reconhecimento, promoções: Sociais, corresponde a amizade dos 

colegas, interação com clientes e relações com chefia:  

► Segurança, corresponde as condições seguras de trabalho,  

► Direitos trabalhistas como remuneração direta e indireta além de 

estabilidade no emprego. horário de trabalho razoável e intervalos de descanso. 

► Condições saudáveis de trabalho, conforto físico, horário de trabalho 

razoável e intervalos de descanso – evitando os acidentes de trabalho e as 

doenças profissionais. 

 

De onde se conclui que a manutenção de altos índices de satisfação dos 

empregados constitui-se em enorme desafio para os administradores de 

empresas. Demonstrar respeito pelas pessoas respondendo aos sinais que elas 

emitem sobre a maneira como gostariam de ser tratadas e o tipo de trabalho que 

gostariam de fazer, está relacionado aos direitos humanos.  

Em outras palavras, os gerentes precisam aprender quais as atividades 

escolhidas pelos empregados para desenvolver no trabalho quando têm algum 

tempo livre e criar as oportunidades para que possam exercê-las mais 

regularmente. 

Considerando que o reconhecimento de cada pessoa individualmente é um 

gesto muito poderoso, não é nada surpreendente que um reconhecimento público 

reforce ainda mais a vontade de sucesso do empregado. Quando os gerentes 

reconhecem publicamente o bom trabalho feito pelos empregados, estão dizendo 

aos funcionários que suas realizações merecem a atenção de todos.  

É preciso também verificar se os empregados têm as ferramentas 

necessárias para fazer o melhor trabalho possível. Nada desmotiva mais que não 

ter a empresa uma Cultura Corporativa (programas de computador 

desatualizados, tecnologias ultrapasadas ou ferramentas de má qualidade). 

Assim, em relação às Empresas precisam criar um ambiente no qual as 

pessoas tenham vontade de fazer um excelente trabalho, levando em conta que 

há funcionários que têm necesidades especiais, incluindo mães solteiras que 
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necessitam de creche na própria empresa, horários de trabalho flexíveis e 

esquipamentos especiais.   

Linhas diretas com os empregados, caixas para sugestões, levantamentos, 

reuniões em pequenos grupos e sessões de debate com o presidente são alguns 

dos instrumentos a que uma empresa pode recorrer para levar seus funcionários 

a se manifestarem. A segurança no emprego e condições seguras no ambiente 

de trabalho está intimamente relacionada com uma das principais necessidades 

humanas, ou seja, a sobrevivência, bem como a de fazer parte de um grupo.  

Os investimentos com os funcionários estão voltados à saúde e segurança 

dos mesmos, à prevenção e promoção da saúde, objetivando a diminuição dos 

custos de assistência médica, redução de absenteísmo, melhoria da imagem da 

organização. Essa visão, com o tempo, torna-se mais global, passando pela forma 

de enfrentar os problemas de qualidade e da produtividade. No contexto 

empresarial a qualidade de vida está inserida na qualidade do trabalho, e repensar 

a empresa leva a uma reformulação profunda nos processos de trabalho. 

 

2.2.1 Segurança do Trabalho: conceitos e considerações 

 

No Brasil, a Segurança no Trabalho é definida por normas e leis e descrita 

como Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT), regulamentada em uma portaria do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4), além das Convenções 

Internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelo 

Brasil. Segundo essa Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE, devem contar, obrigatoriamente, com profissionais de Segurança do 

Trabalho todas as empresas-organizações, privadas, de economia-mista e/ou 

públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta, e dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Além de ser obrigatória a Segurança 

do Trabalho, organizar as atividades, previnir acidentes e, mostra aos empregados 

a preocupação da empresa com sua saúde e, bem-estar, isso aumenta a 
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produtividade dos funcionários, auxilia na motivação e, assim, traz diversos 

benefícios às empresas.61 

O conceito de Segurança do Trabalho pode ser definido como um conjunto 

de normas, ações e medidas preventivas destinadas à melhora dos ambientes de 

trabalho, a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. 

As ações ou medidas preventivas adotadas na segurança do trabalho 

podem ser de caráter técnico, administrativas, educativas, de engenharia, 

organizacionais, higiene ocupacional, ambientais, etc. 

 

2.2.2 Atribuições e responsabilidades dos integrantes 

A principal finalidade da segurança do trabalho é promover a melhor 

qualidade de vida possível no ambiente de trabalho (ARAUJO, 2008). Qualidade 

de vida é o conjunto de condições que contribuem para o ‘bem-estar físico, 

emocional e espiritual’ dos indivíduos em sociedade (CHIAVENATO, 2010). A 

atividade de segurança do trabalho numa organização possui vários objetivos 

(CHAIB, 2005; MARCONDES, 2016) dentre os quais podemos destacar: 

* evitar doenças relacionadas a atividade profissional; 

* evitar acidentes do trabalho; 

* minimizar as condições inseguras de trabalho; 

* preparar o trabalhador para a prevenção dos acidentes ocupacionais; 

* estabelecer melhores condições físicas e psíquicas no trabalho; 

* melhores condições de eficiência e de produção. 

 

RESPONSABILIDADES (MARCONDES, 2016): 

Cabe ao empregador: 

a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho; 

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando 

ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos; 

c) informar aos trabalhadores: 

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

                                                           
61Fonte: Conceito Zen - https://www.conceitozen.com.br/o-que-e-seguranca-do-trabalho.html 

https://www.conceitozen.com.br/o-que-e-seguranca-do-trabalho.html
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II. Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela 

empresa; 

III. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de 

diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; 

IV. Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de 

trabalho. 

d) Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a 

fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina 

do trabalho; 

e) Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente 

ou doença relacionada ao trabalho. 

 

Cabe ao empregado (MARCONDES, 2016): 

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; 

b) usar o EPI fornecido pelo empregador; 

c) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas 

Regulamentadoras – NR; 

d) colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras 

– NR. 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho, conhecido pela sigla SESMT, é uma equipe de profissionais 

especializados em segurança e medicina do trabalho composta por: 

 Técnico Segurança Trabalho; 

 Engenheiro Segurança Trabalho; 

 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; 

 Enfermeiro do Trabalho; 

 Médico do Trabalho. 

 

Ratifica-se que focando em garantir a segurança para prevenir doenças e 

acidentes de trabalho, toda empresa deve ter uma equipe de profissionais em 

segurança do trabalho. A segurança no trabalho é um investimento no material 
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humano das empresas, além de propiciar ao ambiente mais leveza, pois as 

pessoas ficam mais motivadas e valorizadas e consequentemente, aumentarão 

sua produtividade. Esse posicionamento possibilita uma comunicação maior entre 

empregados e empregadores. E o resultado será positivo.  

Pode-se afirmar que os ganhos das empresas com a segurança do trabalho 

são enormes, pois além de propiciar uma Política mais humanizada, propicia 

redução com gastos: com acidentes, como o transporte do acidentado, o 

afastamento por doenças ocupacionais, com contratação de substituto, com a 

reabilitação do trabalhador, com maquinários. O departamento encarregado da 

área de saúde ocupacional deve eliminar os riscos de indenizações na justiça 

trabalhista e civil, além de garantir a boa imagem da empresa.  A responsabilidade 

social neste setor é fundamental.  No Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) têm-se os seguintes 

profissionais: Médico do Trabalho; Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

Enfermeiro do Trabalho; Técnico de Segurança do Trabalho; Auxiliar de 

Enfermagem do Trabalho (NR4). Em alguns casos, contratará uma consultoria.  

Nas grandes empresas seria necessária a contratação de um: Odontólogo 

do Trabalho; Psicólogo do Trabalho; Tecnólogo de Segurança do Trabalho. Com 

a finalidade de garantir a segurança dos funcionários de uma empresa, a equipe 

responsável irá realizar um mapeamento de riscos, criar normas que deverão ser 

seguidas por todos os funcionários, cada um em sua área, para evitar os 

acidentes, riscos de incêndios, além de auxiliar na promoção da saúde 

ocupacional. 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração 

direta e indireta e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que possuam 

empregados regidos pela CLT, são obrigadas a manter o SESMT, com a finalidade 

de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 

A composição do SESMT vincula-se à gradação do risco da atividade 

principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos 

Quadros I e II da NR 4 da Portaria GM n.º 3.214 do Ministério do Trabalho. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conhecida pela sigla CIPA, 

é uma comissão interna de segurança composta por representantes do 



 
 

 
74 

 

empregador e dos empregados. A CIPA tem como objetivo a prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde 

do trabalhador. A composição da CIPA será de acordo com o dimensionamento 

previsto no Quadro I da NR 5, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos 

normativos para setores econômicos específicos. 

Ratifica-se que é difícil mensurar importância da segurança do trabalho, 

uma vez que a saúde e bem-estar do trabalhador não tem preço. Colaboradores 

saudáveis em um ambiente de trabalho segura e agradável produzirão mais e com 

melhor qualidade. Além do aumento produtivo, investimento na segurança do 

trabalho levam a evitar gastos decorrentes de acidentes e doenças do trabalho. 

Investimentos em segurança do trabalho demonstram que a organização está 

consciente da sua responsabilidade social e que valoriza seus colaboradores. 

 Enfatiza-se ainda que focando em garantir a segurança para prevenir 

doenças e acidentes de trabalho, toda empresa deve ter uma equipe de 

profissionais em segurança do trabalho. A segurança no trabalho é um 

investimento no material humano das empresas, além de propiciar ao ambiente 

mais leveza, pois as pessoas ficam mais motivadas e valorizadas e 

consequentemente, aumentarão sua produtividade. Esse posicionamento 

possibilita uma comunicação maior entre empregados e empregadores. E o 

resultado será positivo.  

Pode-se afirmar que os ganhos das empresas com a segurança do trabalho 

são enormes, pois além de propiciar uma Política mais humanizada, propicia 

redução com gastos: com acidentes, como o transporte do acidentado, o 

afastamento por doenças ocupacionais, com contratação de substituto, com a 

reabilitação do trabalhador, com maquinários. O departamento encarregado da 

área de saúde ocupacional deve eliminar os riscos de indenizações na justiça 

trabalhista e civil, além de garantir a boa imagem da empresa.  A responsabilidade 

social neste setor é fundamental.  Ratifica-se que, no Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) têm-se os 

seguintes profissionais: Médico do Trabalho; Engenheiro de Segurança do 
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Trabalho; Enfermeiro do Trabalho; Técnico de Segurança do Trabalho; Auxiliar de 

Enfermagem do Trabalho (NR4). Em alguns casos, contratará uma consultoria.  

 

2.2.3 Consequência do não cumprimento da Legislação sobre Segurança 

do Trabalho 

O ordenamento jurídico brasileiro sobre a segurança, higiene e medicina 

do trabalho foi elevada a matéria de direito constitucional como direito social 

indisponível dos trabalhadores. É direito público subjetivo dos trabalhadores em 

que suas funções devam ser exercidas em ambiente de trabalho seguro e sadio. 

Dessa maneira, cabe ao empregador tomar as medidas necessárias no sentido 

de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 

e segurança (inciso XXII do art. 7º, da CRFB). O art. 6º da Constituição da 

República prevê o direito à saúde, ao trabalho, à segurança e à previdência social. 

Os arts. 196 a 200 da Carta Constitucional determina que a Saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantir e promover a efetividade desse direito, mediante 

políticas, ações e serviços públicos de saúde, organizados em um sistema único, 

que podem ser complementados por outros serviços de assistência à saúde 

prestados por instituições privadas.  

Nos termos dos incisos II e VIII do art. 200 da CF/88, compete ao sistema 

único de saúde, entre outras coisas, executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; e colaborar na proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. O art. 225 da Magna Carta 

assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 

sadia qualidade de vida. Neste mesmo artigo, no inciso V do §1º, da CFRB protege 

essencialmente o meio ambiente do trabalho, in verbis: 

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
[...] 
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 

 

Constata-se que a legislação é vasta. Leis, Portarias e Decretos foram 

aprovados no atendimento do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), relativo a Segurança e Saúde do Trabalho, como a Portaria nº 
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3.214 de 08.06.78 que aprovou as Normas Regulamentadoras – NRs. São 

atribuições de fiscalização e/ou orientação às empresas, quanto ao cumprimento 

dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde ocupacional, 

podem ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais e municipais, mediante 

convênio autorizado pelo MTE. Para fins de fiscalização, perícias e auditorias, o 

empregador deve demonstrar o atendimento aos requisitos técnicos e legais por 

meio de documentos, registros de treinamentos e outras formas rastreáveis, 

inclusive eletrônicas. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares 

sobre segurança e saúde ocupacional acarretará ao empregador a aplicação das 

penalidades previstas na legislação pertinente, incluindo multas, embargos e 

interdição conforme previsto nas NRs.  Assim, a legislação brasileira prevê 

→Para as empresas 

Responsabilidade administrativa: Multas aplicadas pelo MTE (Ministério do 

Trabalho); Embargo da obra ou interdição do estabelecimento, máquinas ou 

equipamentos. 

Responsabilidade Trabalhista: Pagamento de adicionais de insalubridade e 

periculosidade; Estabilidade provisória para acidentado; Ação civil pública; Termo 

de Ajustamento de Conduta por ação do Ministério Público do Trabalho (TAC). 

Responsabilidade Civil: o art. 949 Código Civil enuncia: ‘Em caso de lesão 

corporal, os reflexos do acidente do trabalho/doença ocupacional na área cível 

comportam: Despesas com o tratamento médico; Lucros cessantes até a alta 

médica; Danos estéticos; Pensão vitalícia, em caso de morte do trabalhador, em 

decorrência do exercício do trabalho; Danos emergentes; Danos Morais e Pensão 

Mensal’. 

Responsabilidade Tributária: aumento da alíquota do SAT/FAP (Seguro de 

Acidente do Trabalho / Fator Acidentário de Prevenção). 

Responsabilidade Criminal: infração penal: descumprimento das normas de 

segurança sem que haja qualquer resultado lesivo ou risco ao trabalhador (Art. 

19, §2º da Lei 8.213/91); Crime de perigo: Descumprimento das normas de 

segurança no trabalho que ocasione risco ou perigo de vida ou à saúde do 

trabalhador (Art. 132, Código Penal); Lesão corporal: Descumprimento das 

normas de segurança no trabalho do qual resulte dano físico ou lesão corporal ao 

https://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-nr-12/
https://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-nr-12/
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trabalhador (Art. 129, §6º, Código Penal); Homicídio: Descumprimento das 

normas de segurança no trabalho que cause a morte do trabalhador. (Art. 121, 

Código Penal). 

Responsabilidade Previdenciária: Ação Regressiva Acidentária (Art. 120 da 

Lei n. 8.213/91). A ação regressiva acidentária é a forma do INSS buscar o 

ressarcimento ao erário dos valores desprendidos em acidentes ou doenças do 

trabalho decorrentes da negligência do empregador. 

→Para o empregado: garantir a segurança no trabalho e a integridade 

física não só sua como dos outros funcionários, pois a penalidade aplicada ao 

empregado está prevista no art. 158 da CLT que dispõe em seu: parágrafo único:  

Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 
1. a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na 
forma do item II do artigo anterior; 
2. b) ao uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) 
fornecidos pela empresa. 
 

Deve-se lembrar que há um órgão responsável pela fiscalização, controle 

e coordenação das atividades relacionadas à Segurança e Saúde Ocupacional 

em todo o Brasil. Essa responsabilidade é da Secretaria de Segurança e Saúde 

no Trabalho (SSST), do MTE. Na função de custos legis o MPT atua. O Ministério 

da Saúde também tem sua função fiscalizadora. 

 

2.2.4   SGSST – norma OHSAS 18001:2007 e ISO 9001 

 

As organizações, para atenderem às exigências de clientes, à legislação, 

entre outras razões, vêm buscando a implantação do seu Sistema de Gestão da 

Qualidade, do seu Sistema de Gestão Ambiental e do seu Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho.  

Os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) e os Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA) normalmente abordados na literatura são aqueles baseados nas 

normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, respectivamente, e os Sistemas de 

Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SGSST), baseados na norma 

OHSAS 18001:2007.  

POMBO E MAGRINI (2008) confirmam a tendência das empresas de 

integrarem seus sistemas de Gestão Ambiental, de Qualidade e de Saúde e 
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Segurança no Trabalho. A manutenção desses sistemas separados tem gerado 

custos, e na busca da redução desses custos é que as organizações têm 

procurado implementar um sistema integrado de gestão. 

Modelos de integração têm sido publicados com a finalidade de se proceder 

à redução de custos, pois atualmente está cada vez mais difícil e dispendioso 

manter dois sistemas separados, conforme CANSANÇÃO et al. (2003). Esses 

autores propõem um modelo de integração do SGQ e do SGA. 

 

2.2.5   Sistema integrado. Boas práticas e principais dificuldades 

 

Na literatura, os autores que tratam de Sistemas Integrados de Gestão 

(SIG), concentram-se normalmente na integração dos Sistemas de Gestão da 

Qualidade, dos Sistemas de Gestão Ambiental e dos Sistemas de Gestão de 

Saúde e Segurança no Trabalho, considerados por WILKINSON E DALE (1999) 

os elementos do núcleo de um SIG.  

De acordo com MACKAU (2003), cientistas e trabalhadores práticos que 

têm trabalhado em questões de sistemas integrados de gestão, são mais 

comumente encontrados abordando os seguimentos da qualidade, proteção 

ambiental e saúde e segurança, os de seus maiores interesses. 

KARAPETROVIC (2002) exprime um sentimento de que a literatura sobre 

SIG ainda não é a esperada quando diz: "Apesar da literatura em SIG em jornais 

acadêmicos não seja de modo algum abundante...". Acredita-se que seja devido 

ao tema integração de sistemas de gestão ser relativamente recente. 

Conforme WILKINSON E DALE (1999) boa parte da literatura sobre SIG, 

os estudos de casos, tem tratado algumas vezes a integração mais como uma 

discussão secundária do que como principal foco de atenção. Por outro lado, o 

setor químico tem demonstrado particular interesse em integração de sistemas de 

gestão (SISSELL, 1996). Esses mesmos autores consideram que há um 

crescente interesse na integração de sistemas de gestão. 

Constata-se que a própria norma de Sistemas de Gestão da Qualidade ISO 

9001:2000 contempla a possibilidade de integração de sistemas de gestão, 

possibilitando a uma organização o alinhamento ou a integração de seu sistema 
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de gestão da qualidade com outros requisitos de sistemas de gestão relacionados. 

A norma refere-se aos Sistemas de Gestão Ambiental, Gestão de Segurança e 

Saúde Ocupacional, Gestão Financeira e de Risco. 

Sobre o que vem a ser Sistema Integrado de Gestão, não há ainda um 

consenso na definição.  

KARAPETROVIC E WILLBORN (1998) afirmam que há diferenças na 

interpretação do que integração signifique e como ela deva ser efetuada e que 

isso leva a uma necessidade urgente de definições. Eles mesmos apresentam 

uma proposta esclarecedora sobre integração de sistemas: "interconectando dois 

sistemas de forma que isso resulte na perda de independência de um ou dos dois, 

significa que esses sistemas estão integrados", sem que os sistemas 

individualmente percam suas identidades.  

Indaga-se se essa perda implica em redução de flexibilidade. Geralmente 

a resposta é procurada caso a caso num estudo de balanceamento de perdas e 

ganhos no projeto utilizado. 

WILKINSON E DALE (1999) esclarecem que "colocar sistemas separados 

em um único manual de políticas e procedimentos não é integrá-los". Afirmam 

que, "para a integração, todas as práticas gerenciais devem ser colocadas em um 

único sistema, mas não como componentes separados".  

Enfim, para a integração, as normas com suas similaridades e diferenças, 

deverão ser identificadas nas práticas gerenciais, pois só o sistema com as 

instruções e manuais dos sistemas individuais completamente fundidos poderá 

ser avaliado. 

Vários autores da literatura pesquisada analisam a integração dos sistemas 

de gestão com base em normas internacionais. Evidente que uma norma, interna 

ou externa, bem disseminada dentro de uma organização é fundamental, mas não 

é suficiente, pois outras dificuldades podem surgir.  

CANSANÇÃO et al. (2003) observam que em todos os modelos de SIG 

apresentados constituem dificuldades de implantação, pois é preciso mudança de 

cultura.  
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A importância da Segurança no Trabalho logicamente se faz necessária 

cotidianamente, como um fator de prevenção de acidentes e conscientização a 

todos os integrantes da relação laboral. 

Um programa de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho – SST, deve 

considerar – cultura, ferramentas e objetivos. Pelos resultados obtidos constata-

se que a disposição e participação compromissada de todos os envolvidos em 

suas ações, especialmente do corpo gerencial da empresa, os resultados por ele 

produzidos serão limitados, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto qualitativo. 

Infelizmente, a grande maioria das empresas no país ignora o respeito e a 

responsabilidade que deveriam ter com a questão da segurança e saúde no 

trabalho. Isso está transparente nas respostas dos questionários entregues para 

serem respondidos. Deveria haver maior envolvimento da alta direção, seus 

prepostos, gerentes de todos os escalões. 

 

2.3   PROGRAMA E POLÍTICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

No Programa e Política de Saúde do Trabalhador é primordial a Inserção 

dos Trabalhadores nos Programas de Treinamento (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008). 

Além destes, a alta direção deve ‘abraçar’ esse evento. No mais, um importante 

instrumento - o ‘Código de Ética’, que enfatiza a visão, a missão e os valores 

corporativos, ou seja, o código de ética empresarial é uma ferramenta que 

demonstra a postura social da organização frente ao mercado de trabalho. A partir 

deste torna-se possível mensurar a sua função no mercado e o que ela busca nos 

seus funcionários. Seus artigos devem retratar não só as leis do país em relação 

a proteção aos direitos trabalhistas e práticas ilegais como as relações internas 

da empresa e com o consumidor, além da prevenção do assédio sexual ou moral 

(LYRA, 2009). Uma comunicação direta entre a área de RH e os demais 

profissionais também deve ser instaurada. O feedback é uma ferramenta valiosa 

em todo processo organizacional.  

A participação dos trabalhadores nos programas de SST vincula-se 

intimamente à cultura da empresa (ASSMANN, 2005). As atividades da Comissão 
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Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA melhoram o relacionamento com o 

próprio trabalho.  

A importância desse treinamento é vantajosa para todos os envolvidos na 

relação laboral tanto nos aspectos produtivos como financeiros. Investir em 

segurança significa aumentar o grau de conscientização dos empregados. Fazer 

treinamento de segurança melhora o relacionamento entre eles e a comunicação 

com as chefias. Os acidentes acontecem. A cultura tradicional das empresas 

precisa ser revestida para manter a mente aberta com os empregados, com o 

pessoal da área de segurança, participantes do processo. Palestras e Seminários, 

Cursos de atualização sobre gerenciamento, qualidade e meio ambiente, assim 

como inserir tópicos envolvendo segurança do trabalho, são fundamentais para 

fazer a empresa mais eficiente, segura, organizada e produtiva. 

 

2.4   ACIDENTES DO TRABALHO 

 

SELVA (2010) discorre que quando não houver uma relação de causa-

efeito na ocorrência entre acidente e trabalho, então, não se poderá dizer que 

houve acidente de trabalho.  

O trabalho deve ser fonte de satisfação para o ser humano, entretanto, em 

pleno século XXI, não é, pois existem empresas que sujeitam os trabalhadores a 

condições inadequadas de trabalho perdendo em qualidade, competitividade, 

produtividade e até mesmo a imagem diante da sociedade. Por tal motivo, nota-

se a necessidade de que seja fiscalizada e aplicada a legislação de segurança no 

trabalho garantindo a integridade física e mental do trabalhador. 

Assim, os acidentes são causados pelos atos inseguros ou pelas condições 

inadequadas. Os atos inseguros são as ações indevidas ou inadequadas 

cometidas pelos empregados, propiciando acidentes.  As condições inadequadas 

ligadas direta ou indiretamente ao trabalhador, estão inseridas no ambiente de 

trabalho possibilitando causar um acidente62.  

                                                           
62 Contribuindo para o maior conhecimento dos temas relacionados aos acidentes do trabalho o 
Ministério da Previdência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego apresentam o Anuário 
Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT, edição 2015. O AEAT, publicado desde o ano 2000, 
constitui-se em instrumento essencial de trabalho para os profissionais que desempenham 
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O âmbito laboral seguro está intrinsecamente ligado na relação “saúde-

trabalho”, pois o comportamento no contexto ocupacional ou fora deste, 

demonstra as condições físicas e psíquicas deste empregado63. 

 

Equiparam-se também a acidente do trabalho64:  

 

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 

                                                           
atividades nas áreas de saúde e segurança do trabalhador, assim como para pesquisadores e 
demais pessoas interessadas no tema. 
63 Na Constituição brasileira a regra de proteção vem enunciada: 
CF, Art. 7º. [...]: 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança; 
De modo que a proteção à vida demonstra o bem maior que se tem, pois colocá-la em risco é 
motivo para rescisão indireta do contrato de trabalho: 
CLT, Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 
indenização quando: [...]; 
c) correr perigo manifesto de mal considerável;  
64 Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho: AEAT 2015 / Ministério da Fazenda ... [et al.]. – 
Vol. 1 (2009) – Brasília: MF, 2015. p.9. 
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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 residência 

para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 

locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.  

 

Entende-se como percurso o trajeto da residência ou do local de refeição 

para o trabalho ou deste para aqueles, independentemente do meio de 

locomoção, sem alteração ou interrupção voluntária do percurso habitualmente 

realizado pelo segurado.  

O empregado será considerado no exercício do trabalho no período 

destinado à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras 

necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este.  

Para que o acidente, ou a doença, seja considerado como acidente do 

trabalho é imprescindível que seja caracterizado tecnicamente pela perícia médica 

do INSS, que fará o reconhecimento técnico do ‘nexo causal’ entre o acidente e a 

lesão; a doença e o trabalho; e a causa mortis e o acidente.  

Na conclusão da perícia médica, o médico-perito pode decidir pelo 

encaminhamento do segurado para retornar ao trabalho ou emitir um parecer 

sobre o afastamento. São elegíveis aos benefícios concedidos em razão da 

existência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 

trabalho: o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, no 

exercício de suas atividades.65 

Na observação das pirâmides abaixo se constata que na de BIRD a 

proporção é bem mais alta. Elas explicam a importância da prevenção contra 

acidentes dentro da empresa e enfatiza que seguir as regras da Segurança do 

Trabalho torna-se imprescindível numa gestão de qualidade. 

 

                                                           
65 Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho: AEAT 2015 / Ministério da Fazenda ... [et al.]. – 
Vol. 1 (2009) – Brasília: MF, 2015. p.9. 
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Figura 1 - Pirâmide de BIRD - Entendendo a causa dos acidentes de trabalho66: 

 

 
Fonte: FERRARI, J. A. F., MACHADO, M. M., PAVAN, M., et al., "Análise de Riscos e Prevenção 
de Acidentes na Gestão: Uso da Ferramenta “Pirâmide de Frank Bird””. Disponível em: Acesso 
em: 29 de maio de 2010.  

 

 

 

                                                           
66 Todo acidente de trabalho é multifatorial, ou seja, não ocorre apenas por uma causa. A pirâmide de 
Bird afirma que para eliminar os acidentes mais graves devem evitar acidentes menores, A pirâmide 
de Bird explora muito bem essa ideia. Basta pensar um pouco para perceber que à proporção de 
acidentes depende da atividade laborativa. Nas pirâmides seus valores crescem multiplicados por 10. 
No último patamar tem-se “comportamento de desvio”, pelo não uso dos EPI’s por exemplo. Este 
comportamento pode trazer somente um ‘incidente’. No 3º cenário verifica-se o desvio de 
comportamento causando ‘acidente sem afastamento’. No cenário acima observa-se que ‘houve 
afastamento’ e, no último patamar, a ‘morte’. Daí a conclusão que as pirâmides buscam mostrar quea 
única forma de combater os acidentes seria atacar a base das mesmas. O aspecto mais benéfico da 
Teoria de Bird para a segurança profissional é o preparo dos colaboradores para situações de acidente. 
Outro detalhe é o de previsão. A Teoria de Bird auxilia a organização a montar um plano de estratégias 
tanto para prever algo de errado ou se preparar para alguma ação nociva frente aos trabalhadores, 
com um Programa de gerenciamento de Riscos. 
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Figura 2 - Pirâmide da DUPON 

 

 

 

Fonte: Maximiano (2012). 

Nas figuras acima o prevencionismo é a principal meta da Engenharia de Segurança (no enfoque 
dado por Bird no Controle de Danos). A ideia central dos criadores das pirâmides é mostrar que a 
única forma de combater os acidentes é atacar a base da pirâmide. De modo que é preciso 
urgentemente ter um Programa e Política mais eficiente no Brasil com fiscalização mais severa, 
pois os prejuízos são enormes e alguns imensuráveis, prejudicando não só a empresa, como a 
Nação e principalmente o trabalhador. A responsabilidade do empregador sobre o ambiente de 
trabalho é imensa, pois é onde o empregado passa o maior tempo do dia. O ambiente tem que ser 
o mais saudável possível. Um ambiente insalubre, inseguro, sem as orientações sobre o uso dos 
equipamentos de proteção individual, expõe a todos os riscos de acidentes e inúmeras doenças 
profissionais.  

 

Daí a importância dessa temática, que parte do pressuposto de que toda e 

qualquer organização tem que possuir um sistema de gestão de qualidade,   com 

participação de pessoas proativas ou reativas67, na busca da total satisfação dos 

                                                           
67 As pessoas reativas são aquelas que pensam e atuam dentro de padrões de causa e efeito. 

Pessoas proativas influenciam o meio, garantem harmonia, direcionam boas energias, iluminam 
tudo e a todos ao seu redor. Nunca se sentem vítimas das circunstancias. Escolhem com sabedoria 
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clientes, após a atuação da gerência participativa em um planejamento contínuo, 

avaliando-o para verificar se haverá necessidade de adaptação ou mudança nos 

planos colocados em práticas, respaldadas em normas expedidas pela ABN e 

ISO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
as coisas que podem influir para uma mudança significativa que atenda a muitos. Vejamos como 
cada um se comporta em diferentes situações: 
1)      Se um Proativo comete um erro, diz: “Enganei-me“, e aprende a lição. Se um Reativo comete 
um erro, diz: “A culpa não foi minha“, e responsabiliza terceiros. 
2)      O Proativo sabe que a adversidade é o melhor dos mestres. O Reativo sente-se vítima 
perante uma adversidade. 
3)      O Proativo sabe que o resultado das coisas depende de si. O Reativo acha-se perseguido 
pelo azar. 
4)      O Proativo trabalha muito e arranja sempre tempo para si próprio. O Reativo está sempre 
muito ocupado e não tem tempo sequer para os seus. 
5)      O Proativo enfrenta os desafios um a um. O Reativo contorna os desafios e nem se atreve a 
enfrentá-los. 
6)      O Proativo compromete-se, dá a sua palavra e cumpre. O Reativo faz promessas e quando 
falha só se sabe justificar. 
7)      O Proativo diz: Sou bom, mas vou ser melhor ainda. O Reativo diz: Não sou tão mau assim; 
há muitos piores que eu. 
8)      O Proativo ouve, compreende e responde. O Reativo não espera que chegue a sua vez de 
falar. 
9)      O Proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. O Reativo resiste 
a todos os que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. 
10)   O Proativo sente-se responsável por algo mais que o seu trabalho. O Reativo não se 
compromete nunca e diz sempre: “Faço o meu trabalho e é quanto basta”. 
11)   O Proativo diz: “Deve haver uma melhor forma de fazer”. O Reativo diz: “ Sempre fizemos 
assim. Não há outra maneira.” 
12)   O Proativo é PARTE DA SOLUÇÃO. O Reativo é PARTE DO PROBLEMA. 
13)   O Proativo consegue ver a parede na sua totalidade. O Reativo fixa-se no azulejo que lhe 
cabe colocar. 
14)   O Proativo passa este texto aos amigos... O Reativo a LÊ e a DESTRÓI… Acredita que esse 
texto foi enviado apenas para ele! (Fonte:DIFERENÇA ENTRE UMA PESSOA REATIVA E PRÓ-
ATIVA ...https://estrategiaeexcelencia.blogs.sapo.pt/298699.html 

 

https://estrategiaeexcelencia.blogs.sapo.pt/298699.html
https://estrategiaeexcelencia.blogs.sapo.pt/298699.html
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Figura 3 – ACIDENTES DO TRABALHO – PREJUÍZOS 

Fonte: ROBOREDO, M.L.F. (1989). 

 

 

 

                                                           
68 ROBOREDO, Maria Lucia Freire.V. 1. 1989. 205p. 
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Evidentemente que nesse contexto está inserido o Assédio moral como 

causa do acidente do Trabalho. Uma lei específica é necessária, pois na medida 

em que se tem previsão legal os jurisconsultos, a empresa, os trabalhadores e a 

sociedade, ficam conscientes do problema, porém não é o suficiente. É preciso 

que haja conscientização dos graves prejuízos causados. 

Em suma, os artigos selecionados foram pesquisados na íntegra. Além 

deles investigou-se o assunto também em livros e periódicos presentes em uma 

universidade pública, jornais e revistas eletrônicas pertinentes à área de Saúde e 

de Engenharia. Procurou-se enfim fazer uma atualização do tema. 

Ratifica-se que conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, "acidente de 

trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 

exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, 

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

ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho". 

Ao lado da conceituação acima, de acidente de trabalho típico, por 

expressa determinação legal, as doenças profissionais e/ou ocupacionais 

equiparam-se a acidentes de trabalho. Os incisos do art. 20 da Lei nº 8.213/91 as 

conceitua: 

- Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada 

pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 

respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

- Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 

função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 

relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

Como se revela inviável listar todas as hipóteses dessas doenças, o § 2º 

do mencionado artigo da Lei nº 8.213/91 estabelece que,  

 

em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na 
relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições 
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona 
diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do 
trabalho. 
 

Ratifica-se ainda que o art. 21 da Lei nº 8.213/91 ‘equipara’ ainda a 

acidente de trabalho: 
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I - O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, 

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

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

para a sua recuperação; 

II - O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 

consequência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 

companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 

relacionada ao trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 

companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 

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: 

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

empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 

prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) 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; 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 

segurado. 
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§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 

satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante 

este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 

Esses acidentes não causam repercussões apenas de ordem jurídica. Nos 

acidentes menos graves, em que o empregado tenha que se ausentar por período 

inferior a quinze dias, o empregador deixa de contar com a mão de obra 

temporariamente afastada em decorrência do acidente e tem que arcar com os 

custos econômicos da relação de empregado. O acidente repercutirá ao 

empregador também no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP da 

empresa, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.666/2003. 

Os acidentes de trabalho geram custos também para o Estado. Incumbe ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS administrar a prestação de benefícios, 

tais como auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente, habilitação e reabilitação 

profissional e pessoal, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Estima-se 

que a Previdência Social gastou, só em 2010, cerca de 17 bilhões de reais com 

esses benefícios. 

Hoje, o nosso país ainda necessita da eliminação da prática de atos 

inseguros e das condições inseguras para evitar os acidentes de trabalho e as 

doenças profissionais69. Precisa haver por parte de toda sociedade uma maior 

conscientização na prevenção de acidentes. Com o agravamento da crise 

econômica, o problema se agiganta, pois as empresas, ao demitir, não repõem a 

mão-de-obra dispensada, exigindo que a parte ativa acelere o ritmo de produção 

combinada com o aumento da jornada de trabalho, contribuindo para o 

crescimento do grupo de risco e, dependendo da atividade exercida (utilização de 

máquinas, por exemplo) ser conduzido à morte. 

Verifica-se que se torna fundamental implantar uma política de segurança 

efetiva e eficiente, dando ciência a todos que trabalham na organização. Ratifica-

se que segurança do trabalho efetiva traz como resultados produtividade maior e 

prejuízos menores nos custos evitando afastamentos e indenizações por doença 

ou acidentes de trabalho tanto para a empresa como para o Estado. A saúde da 

                                                           
69 OLIVEIRA, João Cândido de. Segurança e saúde no trabalho: uma questão mal 

compreendida. www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392003000200002. 
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empresa e do trabalhador deve ser visto como o principal patrimônio das 

organizações públicas e privadas.  

Já se expos que o impacto de um acidente é devastador para o Estado, 

para a empresa, pois além dos prejuízos financeiros acarretam lesões na imagem 

e na reputação do sistema influenciando nos contratos laborais, ações 

trabalhistas, civis e criminais, indenizações, etc. O trabalhador sofre muito mais, 

pois além dos prejuízos financeiros sofrem em sua integridade física e até óbito.  

Imprescindíveis treinamentos com todos os trabalhadores, abarcando os 

líderes e todos os superiores, em todas as áreas do serviço. O Programa e a 

Política da Segurança do Trabalho devem ser de conhecimento geral e os eventos 

devem ser constantes na empresa. As normas legais também devem ser de 

conhecimento geral. Representantes da empresa como todos os trabalhadores 

devem trabalhar com interação para eliminar todos os riscos, possibilidades de 

anomalias além de proporem melhorias no interior da empresa. 

 

Se observarmos as pirâmides abaixo se constata que  

 

 HENRICH/1959 apresenta os acidentes de trabalho numa proporção 

alta, enfatizando que numa quantidade de 330 eventos estatisticamente haverá 

300 quase acidentes. Já FLETCHER/1972 apresenta uma quantidade menor.  

 

 Na de BIRD a proporção é bem mais alta. Elas explicam a 

importância da prevenção contra acidentes dentro da empresa e seguir as regras 

da Segurança do Trabalho torna-se imprescindível numa gestão de qualidade70 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70FISCHER. M.R. Mudanças e transformação Organizacional. In: FRANÇA et al (2002). As 
pessoas na organização. São Paulo: Gente. 2002. p. 147-164. 
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Figura 4 – Pirâmide de BIRD71 
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Fonte: Elaborado pelo Engenheiro Norte Americano FRANK BIRD (1969).   

 

Figura 5 - Pirâmide de FLETCHER/197272                                                                                                                                                          
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Fonte: Elaborado Fletcher com seu programa de “Controle Total de Perdas”. 

                                                           
71 Para Heinrich (1959), o erro humano é o que apresentava maior probabilidade de contribuir para 
a ocorrência do acidente, podendo ser considerado como ponto central. O erro poderia ser 
decorrente de modos de falha como: conhecimento, atitude, aptidão e habilidade. 
72 FRANÇA, Sergio Tranzillo. Análise Crítica das Estatísticas de Acidentes do Trabalho no Brasil. 
Monografia. Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana-BA, 2002. 
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Existe realmente uma confusão no meio das organizações entre qualidade 

de vida no trabalho e qualidade de vida. Também no meio acadêmico, 

vislumbramos que entre os conceitos de qualidade de vida no trabalho e qualidade 

total há no mínimo três conceitos nucleares: o humanismo (esposando motivação 

e satisfação), a participação do empregado em decisões de gestão e o bem-estar.  

De maneira que, em torno desses conceitos-critério de qualidade de vida 

no trabalho visualiza-se nosso foco: mudanças com vistas a produtividade e lucros 

das empresas devem estar inseridas em condições de trabalho seguras e 

saudáveis, que envolvem ambiente físico das organizações, jornadas de trabalho 

e consequentemente benefícios, pois os grandes problemas do mundo 

contemporâneo decorreram simultaneamente de uma crise estrutural e de outra 

crise conjuntural, de forma que é perfeitamente natural nessa situação, a busca 

de novas fórmulas, de novas medidas de crescimento e de sobrevivência, por 

parte das empresas e também das pressões psicossociais dos próprios 

PROFISSIONAIS atingidos73.  

Assim: 

a) As empresas, numa competição acirrada, buscam fórmulas de 

adequação ao desenvolvimento econômico e ao processo tecnológico. 

b) Simultaneamente, também os escritórios de advocacia necessitam de 

novas formas de atuação nessa fase contemporânea. 

c) Consequentemente, haverá mudanças no comportamento e na 

mentalidade do gestor, nos integrantes das equipes e do trabalhador. 

 

O Brasil, portanto, ainda não alcançou de modo satisfatório a fase inicial de 

prevenção de acidentes do trabalho74.  Numa perspectiva otimista, pode-se 

                                                           
73 Uma proposta profícua para a empresa utilizar em relação à Política de Segurança do Trabalho: 
trabalho em equipe do setor SST, SESMT e CIPA em sintonia com a área de Comunicação da 
empresa. 
74 NOVIDADE NO BRASIL: O e-Social já entrou em vigor para as empresas que faturam mais 
de R$ 78 milhões/ano, sendo dividido em fases para a transmissão de informações por parte 
do empregador. Para as demais empresas, o lançamento de dados será obrigatório a partir de 
julho de 2018. Quanto aos eventos relacionados à segurança e saúde do trabalho (SST), estes 
devem ser transmitidos para todas as empresas a partir de janeiro de 2019, sendo que os 
estudos sobre o e-Social apontam que esta será a área mais impactada nas empresas pelas 
suas particularidades. Em janeiro de 2019, as empresas deverão lançar as informações sobre 
o reconhecimento dos fatores de risco e monitoramento biológico.  Antes e depois do eSocial. 
Tudo que você precisa saber sobre a nova ...https://www.eflow.com.br/antes-e-depois-do-esocial/ 

https://www.eflow.com.br/antes-e-depois-do-esocial/
https://www.eflow.com.br/antes-e-depois-do-esocial/
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considerar que os sistemas e registro oficiais captam menos da metade dos 

acidentes. A despeito da tendência de declínio nas últimas décadas, a mortalidade 

por acidentes de trabalho no Brasil vem se mantendo em patamares mais 

elevados do que a de outros países, em alguns casos chega a ser 8 (oito) vezes 

maior. 

Os homens são os que mais se acidentam, com aproximadamente 79% dos 

acidentes típicos e as mulheres com 21%. Nos acidentes de trajeto os homens 

participam com 67% e mulheres 33%. Esta relação é de 56% para os homens e 

44% para as mulheres nas doenças do trabalho. Nos acidentes típicos e nos de 

trajeto, a faixa etária com maior incidência de acidentes foi a constituída por 

pessoas de 20 a 29 anos com, respectivamente, 39,8% e 41,5% do total de 

acidentes registrados. Os trabalhadores nesta faixa etária geralmente são 

inexperientes e muitas vezes desconhecem os riscos existentes no ambiente de 

trabalho, por estar iniciando na vida laboral, sendo, assim, as principais vítimas 

dos acidentes de trabalho. (Fonte: A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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3   METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

              Este trabalho foi elaborado com base na pesquisa bibliográfica, na 

pesquisa qualitativa e na pesquisa quantitativa. Houve levantamento de 

informações feito primeiramente a partir de material coletado em livros, revistas, 

artigos, jornais, sites da internet e em outras fontes escritas, devidamente 

publicadas. A pesquisa bibliográfica foi o primeiro passo utilizado para 

fundamentar este trabalho, ampliando e amadurecendo o conhecimento sobre a 

ideia a ser discutida no projeto.  

             A pesquisa qualitativa já se preocupa fundamentalmente com a 

compreensão e a interpretação do fenômeno estudado, tendo como principal 

objetivo compreendê-lo, explorá-lo e especificá-lo (SANTOS, ROSSI, JARDILINO, 

2000). A pesquisa quantitativa foi realizada para compreender e enfatizar o 

raciocínio lógico das informações que se pretende mensurar sobre as 

experiências humanas. 

            De tal sorte que, a pesquisa apresentada buscou compreender a 

relevância de uma boa Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho como fator 

imprescindível para que a organização possa alcançar o sucesso de mercado, 

oferecendo um diferencial entre os concorrentes, além de apresentar ambientes 

melhores de trabalho aos seus colaboradores e, evidentemente, maximizar a 

produtividade. Alicerçada nessa premissa, imprescindível uma pesquisa 

exploratória com base no levantamento bibliográfico, para o entendimento e 

ampliação aprofundada do assunto em tela.  

             Um sistema de gestão é composto de elementos inter-relacionados para 

estabelecer, executar, alcançar políticas e objetivos diversos, como atividades de 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos. 

A implantação de SGSSTs constitui a principal estratégia das empresas para 

minimizar o problema social e econômico dos acidentes de trabalho e das doenças 

relacionadas ao trabalho, sendo, ainda, um importante fator para o aumento de 

competitividade (TRIVELATO, 2002).  
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            O princípio primordial de um SGSST fundamenta-se em aspectos 

normativos para satisfazer a necessidade de se determinar parâmetros de 

avaliação que englobem os aspectos operacionais, a política, o gerenciamento e 

o comprometimento da alta direção com o processo, fortalecendo a mudança e a 

melhoria contínua das condições de segurança e saúde no trabalho (QUELHAS; 

ALVES; FILARDO, 2003).  

            SALAMONE (2008) enfatiza que as motivações que levam as empresas a 

adotarem SGSSTs se devem, essencialmente, a fatores como melhoria contínua, 

melhoria na imagem, aumento da competitividade, chance de reduzir os custos 

com gestão, novas oportunidades de mercado, produtividade mais alta e 

melhorias nos produtos.  

            Foi constatado nesta pesquisa vários obstáculos na implantação de 

SGSSTs, como custos altos, dificuldades em encontrar recursos humanos 

competentes, falta de transparência das normas, escassez de informações, 

insuficiente apoio financeiro, além da dificuldade em mudar a mentalidade e a 

cultura das pessoas envolvidas no processo.  

             ISHIKAWA (1989, 1993) e CAMPOS (1992, 1994) ensinam que na 

metodologia PDCA (plan, do, check e act) várias etapas deverão ser percorridas 

na solução de um problema real:  

• Identificação do Problema;  

• Análise do Fenômeno (Coleta e Análise dos Dados Disponíveis); 

• Análise do Processo (Levantamento das Causas Geradoras);  

• Plano de Ação; 

• Execução;  

• Verificação dos Resultados; 

• Padronização das Ações Implantadas.  

              Na pesquisa realizada (doutrina, entrevistas e questionários estruturados) foi 

verificada também que as organizações com ambiente complexo de mudanças 

encontram dificuldades no desempenho da produção, no ciclo de vida dos 

produtos e na velocidade de modernização de produtos e processos. Necessitam 

de profissionais especializados para alcançarem bons resultados nos projetos 

adequadamente planejados, organizados, monitorados, controlados e avaliados.  
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A redação fora realizada através de uma abordagem descritiva, utilizando 

primeiramente os dados obtidos de fontes bibliográficas, ordem documental e 

periódicos científicos publicados. Foram utilizadas também fontes de dados 

primárias (entrevistas e questionários) e secundárias oficiais (Pesquisas oficiais já 

realizadas e publicadas na Internet, Revistas CIPAS, Artigos e Livros).  

             No que se refere à Pesquisa Bibliográfica, foram utilizadas as obras 

referenciais e fontes secundárias de informações, tais como: artigos científicos 

nacionais e internacionais disponíveis nas bases eletrônicas de dados SciELO, 

ProQuest, PsycINFO, Scopus, CAFe e GOOGLE UNIVERSITÁRIO, para 

fundamentar a pesquisa, que tem por objetivo desenvolver proposta de 

diretrizes para sistema de gestão com ênfase na política de segurança e saúde 

do trabalhador sob a ótica dos axiomas legitimantes dos direitos humanos. Um 

modelo de Sistema de Gestão em Programa e Política sobre Segurança do 

Trabalho em organizações que se preocupem não só em cumprir a legislação 

específica, mas também, em valorar a vida e adquirir uma cultura de segurança 

em estágio avançado na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, onde 

o SESMT seja corretamente dimensionado para sua estrutura e atividades.  

            Preliminarmente se fez uma visita in loco em uma grande empresa que 

atua na indústria da construção civil, devido a sua importância econômica e pela 

relevância no mercado. Trata-se de uma construtora de grande porte que possui 

uma Política de Segurança do Trabalho sistematicamente desenvolvida. Na visita 

ao ambiente de trabalho buscou-se apenas investigação para identificar o nível de 

conhecimento sistêmico dos trabalhadores, ou seja, o nível de percepção das 

medidas de segurança, sua importância e o compromisso com efetiva 

implementação pela Empresa. In loco foram realizadas Entrevistas com os 05 

gestores e, após, entregues questionários para estes mesmos gestores (anexo -

Questionário I) e, também, para os 05 trabalhadores da obra (anexo - Questionário 

II), indicados pela empresa.  A seleção dos gestores buscou, no possível, os 

colaboradores que tivessem conhecimento global da empresa, das diretrizes 

estratégicas, dos objetivos e políticas de funcionamento e relacionamentos.      

            Na visita fez-se uso também da análise documental, visando compreender 

como fora realizada a consolidação do compromisso entre a empresa e as 
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necessidades do colaborador, adequando-se a legislação pertinente e as Normas 

Regulamentadoras. Dentre os documentos analisados para atingir os objetivos da 

pesquisa encontravam-se os de:  

● ‘aceitação e implantação de novas normas de regulamentação’; 

● ‘observação e análise dos registros dos treinamentos realizados’; 

● ‘verificação de uso da técnica de ginástica laboral’;  

● ‘registro de usos de equipamentos e materiais que evitassem acidentes’, mas 

que, também, se alocavam no conceito de ergonomia.  

            No setor onde havia máquinas trabalhando verificou-se se haviam outras 

possibilidades de incidentes durante a execução da atividade laboral. A aplicação 

de questionários visava, ainda, identificar as principais causas de acidentes. Em 

relação aos equipamentos de segurança considerou-se a seleção, qualidade e 

validade dos E.P.I´s fornecidos pela empresa. 

           Na pesquisa de campo realizada nas Empresas de açúcar, café, soja, 

carne, frango (setor do agronegócio) foram enviados 02 questionários (anexos - 

Questionários III e IV) nas 05 regiões brasileiras, contactadas através dos sites e, 

que enviaram os e-mails aos empregados para responderem no período sazonal 

de 01 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, ou seja, 100 colaboradores  

receberam questionários [(5 gestores X 2 empresas = 10 para gestores) e, (45 

trabalhadores X 2 = 90)] - (cada região brasileira recebeu 09 questionários para 

os empregados – cada empresa recebeu 02 questionários diversos).  

            As entrevistas eletrônicas com os gestores foram realizadas no período de 

dois dias (25/10/2017 a 26/10/2017) a fim de coletar dados sobre os treinamentos 

realizados, atuação da CIPA, semana da SIPAT, comunicação 

gestores/colaboradores, relatórios sobre os acidentes ocorridos, importância do 

uso de EPI’s, da ergonomia no trabalho e qual a relação dos resultados na 

prevenção de acidentes. Foi possível identificar e sistematizar algumas boas 

práticas e as principais dificuldades relacionadas à segurança e saúde no 

trabalho.               

             Após a análise dos dados, verificou-se que as empresas têm como 

objetivo principal apenas atender as normas regulamentadoras e outros requisitos 

legais pertinentes as atividades, ou seja, caminham pouco além das exigências 
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legais. A implantação de SGSSTs certificáveis baseados nas normas ISO e 

OHSAS ainda é uma esperança futura.  

           Procurou-se, com este estudo, verificar quais práticas de gestão da SST 

são desenvolvidas nas empresas, evidenciando suas melhores iniciativas e as 

principais dificuldades. Constatou-se que o SGSST se baseia, quase que 

exclusivamente, em normas regulamentadoras instituídas pelo Ministério do 

Trabalho Brasileiro:  

NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que exige que as 

construtoras distribuam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos 

trabalhadores das obras. O objetivo é resguardar a saúde e a integridade físicas 

dos empregados.  

NR 8 – Padrões de edificações que estabelece os requisitos técnicos mínimos 

que devem estar presentes nas edificações, visando garantir a segurança e o 

conforto de quem está trabalhando na construção. 

NR 12 – Uso de maquinário visando garantir que máquinas e equipamentos de 

construção civil possam ser utilizados pelo trabalhador de maneira segura, 

prevenindo acidentes e doenças do trabalho através de medidas de proteção e de 

referências técnicas. A Norma ainda exige informações completas sobre adoção 

de medidas apropriadas para trabalhadores portadores de deficiência, o ciclo de 

vida dos equipamentos, incluindo o transporte, a instalação, a operação, 

manutenção. 

NR 18 – Medidas de segurança que é uma das principais Normas da construção 

civil. Ela estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização para a implementação e controle de sistemas de segurança. 

NR 35 – Segurança nas alturas que estabelece os requisitos para a segurança 

das atividades realizadas nas alturas – ou seja, aquelas executadas acima de dois 

metros do nível do solo, onde há risco de queda. 

Também as NRs relacionadas aos Riscos mecânicos, Riscos biológicos, Riscos 

físicos e Riscos organizacionais. 

            Acredita-se fielmente que o objetivo deste trabalho fora alcançado nestas 

pesquisas descritas acima. 
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3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

            Conforme relato acima a pesquisa fora realizada em duas etapas: 

* Na primeira etapa, realizou-se o levantamento bibliográfico com a coleta de 

dados doutrinários relacionados ao tema da pesquisa e de forma exploratória, por 

meio de Relatórios; Revistas CIPA; legislação trabalhista e nexo dos objetivos 

propostos na pesquisa com os Direitos Humanos, compreendendo a estreita 

relação com a saúde e segurança do trabalhador, além dos Axiomas Legitimantes 

e as tendências legais no campo da gestão organizacional (princípios, assédio 

moral, etc); a Gestão Integrada em Saúde, Meio Ambiente e Segurança; 

Disseminação das doenças relacionadas ao trabalho; Prevenção dos acidentes; 

Custos dos acidentes; Vantagens do Sistema de Gestão da Política e Programa 

da Segurança e Medicina do Trabalho; Prejuízos da falta do Sistema de Gestão e 

dos acidentes para a Empresa, Trabalhador e Nação. 

 

* Na segunda etapa: Distribuição dos questionários nas Empresas de Agronegócio 

por meio do envio de arquivo eletrônico e-mails; visita à Empresa de Construção 

Civil; e análise das respostas para a pesquisa quantitativa (Anexo I e II).  

 

             Conforme exposição anterior os instrumentos de coleta de dados foram 

entrevistas semiestruturadas com os técnicos de segurança, gerentes de 

produção e alguns funcionários-chave. Também foram realizadas observações in 

loco, análise de documentos, principalmente os referentes aos procedimentos e 

às instruções de trabalho relacionados à SST.  

           De um modo geral, observa-se na Empresa algum investimento, porém 

longe do mínimo necessário, em melhorias na SST e o início de um movimento 

para envolvimento do RH nas questões de segurança. Destaca-se o considerável 

esforço dos técnicos de segurança no desempenho de suas funções. Uma das 

grandes reclamações destes técnicos é o não atendimento por parte de alguns 

colaboradores das regras de segurança estabelecidas. Esta resistência, na 

maioria das vezes, tem início na média gerência, o que acaba gerando conflitos 

com os demais colaboradores, que também não se acham obrigados a segui-las. 
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A maioria dos gerentes que apresentam resistência às mudanças é antigo 

funcionário. O trabalho dos técnicos de segurança é desenvolvido individualmente 

com cada colaborador, de acordo com o nível de aceitação das normas e dos 

procedimentos relacionados à segurança, procurando sempre elaborar um 

programa personalizado de trabalho para incutir a cultura de segurança nos mais 

resistentes.  

            Nas inspeções agendadas, o serviço ou funcionário alvo da inspeção é 

selecionado e notificado previamente. Assim, os responsáveis pelo projeto têm 

mais tempo para se preparar. A seleção é baseada em vários critérios, como a 

localização, a urgência ou o risco de acidentes durante a execução75.  

           Já nas inspeções aleatórias, o profissional responsável pode obter uma 

visão mais sincera do canteiro de obras, mas também pode fazer uma inspeção 

ineficiente devido à natureza aleatória do procedimento. Em geral, as inspeções 

aleatórias criam mais “barulho” entre os funcionários, já que são pegos de 

surpresa e não têm tempo de se preparar para a fiscalização. Em ambos os casos, 

o tempo é um elemento vital para o sucesso da inspeção. Além disso, a atenção 

especial aos detalhes é obrigatória para que os inspetores possam chegar a 

conclusões efetivas. 

 

            Nas Empresas do agronegócio percebe-se maior eficiência no 

desenvolvimento, execução e acompanhamento das medidas de SST. A maioria 

das atividades é executada pelos técnicos de segurança do trabalho, que 

possuem maior experiência na área. Contudo, há um grande esforço da área de 

recursos humanos em se envolver nestas atividades, principalmente no que diz 

respeito à treinamento de funcionários. As organizações possuem operadores 

treinados, equipamentos em bom estado de conservação, procedimentos de 

manutenção corretiva, preventiva, preditiva, além de um check list diário visando 

à segurança e saúde dos trabalhadores. Cabe salientar que os resultados da SST 

nestas Empresas, mesmo apresentando o SESMT subdimensionado, são 

                                                           
75 A construção de edificações, segundo a Previdência Social, é o segundo setor com o maior 

número de mortes em acidentes do trabalho no país... - Veja mais em 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/12/06/construcao-e-o-segundo-setor-
com-o-maior-numero-de-mortes-em-acidentes-do-trabalho.htm?cmpid=copiaecola. 
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melhores que os da Empresa de construção civil. Isto se deve, principalmente, ao 

comprometimento e apoio da Alta Direção e a parceria estabelecida com a área 

de Recursos Humanos. Estas iniciativas têm feito a diferença no desempenho do 

sistema de segurança. 

             Na gestão dos seus SGSST a direção possui total consciência da 

importância do seu papel no incentivo às iniciativas de SST e efetivamente dá o 

aporte humano e financeiro necessário para a melhoria das atividades, segundo 

os técnicos de segurança.  O mapa de riscos setorial é desenvolvido pela CIPA e 

disponibilizado em locais chave das empresas. As empresas utilizam em suas 

instalações os EPIs baseados na NR 6. O departamento de segurança, os 

membros da CIPA, os supervisores e os encarregados fazem inspeções rotineiras 

com relação às condições inseguras e monitoram as atividades dos funcionários. 

Se não houver o cumprimento das normas de segurança estabelecidas pela 

empresa, o infrator é orientado sobre os riscos e as consequências para a sua 

própria saúde e, se houver reincidência, são aplicadas medidas administrativas; A 

empresa disponibiliza um documento chamado formulário de solicitação de 

serviços para solicitar e priorizar a manutenção e/ou adequação do ambiente físico 

de trabalho às condições adequadas à saúde e segurança dos colaboradores. 

Neste documento é possível identificar que a solicitação está relacionada com 

questões de segurança do trabalho e, neste caso, passa a ter prioridade sobre as 

demais solicitações.  

            No caso específico do setor de segurança, são tratados os riscos 

operacionais, planejamento de serviços, medidas de prevenção de acidentes, 

conceitos de acidentes do trabalho, direito de recusa quando não houver 

condições técnicas, físicas ou emocionais para o trabalho, equipamentos de 

proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, meio ambiente e normas 

de segurança; Também são realizados treinamentos específicos para SST com 

planejamento anual, de acordo com as necessidades percebidas durante as 

inspeções de segurança e acompanhamentos das atividades de rotina. As 

empresas possuem, para cada funcionário, um documento chamado histórico de 

segurança, onde são relatados os acidentes em que o funcionário se envolveu 

direta ou indiretamente (arquivo de acidente), quais os cursos foram feitos na 
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admissão e durante sua vida na empresa (arquivo de treinamento) e as 

advertências de cada trabalhador (arquivo de advertência). Este histórico facilita 

a tomada de decisão e o planejamento de treinamentos relativos à SST. O DRH 

participa de grande parte das ações realizadas pelo Departamento de Segurança, 

principalmente no que diz respeito a treinamento de funcionários, transferências 

para outro setor ou função e orientações de segurança.  

           As informações por e-mails não permitiram que a pesquisa tivesse acesso 

a maiores informações que melhor ajudariam a entender a dinâmica destas 

funções no ambiente organizacional. Porém, alguns dados importantes puderam 

ser verificados e foram apresentados neste trabalho com permissão das 

empresas, tais como o dimensionamento da SESMT e algumas poucas outras 

informações provenientes de pesquisas realizadas pelas próprias instituições 

estudadas, que por este motivo não se pôde confirmar o rigor metodológico de 

sua realização.  

           Esta pesquisa evidenciou também que o apoio da alta direção, da área de 

Recursos Humanos e a participação ativa dos colaboradores na gestão da SST é 

determinante para o sucesso do referido sistema, corroborando com o que a teoria 

preceitua. Dentre as dificuldades verificadas nos 02 setores podem-se destacar:  

a)  falha na comunicação entre os níveis hierárquicos; 

b)  baixo grau de participação dos trabalhadores no sistema; 

c)  inadequado planejamento das ações; 

d)  insegurança dos colaboradores; 

e)  ausência de indicadores para a medição de desempenho da SST e não 

estabelecimento da segurança como um dos objetivos estratégicos da 

empresa.  

             Realmente não foi uma situação ideal da pesquisa, mas foi a que se teve 

para equacionar as boas práticas para gestão de sistemas de SST.  A leitura dos 

Relatórios: de inspeção de segurança do trabalho; de Ocorrência do setor de 

segurança do trabalho da Empresa (RO); de conclusão de trabalhos da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, publicados na internet, foi fundamental, haja 

vista que servem para mostrar o que está inadequado no ambiente de trabalho 

(atos e condições inadequadas) e as medidas de correção necessárias 
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(treinamento, bom relacionamento com a CIPA, Equipamentos de Segurança 

corretos, etc). Leitura das Revistas CIPA (Publicação especializada na área de 

segurança e saúde no trabalho, higiene ocupacional e infortunística laboral - site: 

www.revistacipa.com.br), tornou-se essencial, onde estão descritas as oficinas e 

demais eventos, inovando com Realidade virtual: uma nova ferramenta para 

prevenção de acidente. A realidade virtual é adotada como a mais nova ferramenta 

de Recursos Humanos no sentido de otimizar os treinamentos dado aos 

funcionários. 

 

CRITÉRIOS utilizados nos Questionários: (Anexos III e IV), constituído por uma 

série ordenada de perguntas claras e objetivas, numa sequência lógica e com 

linguagem acessível aos informantes, que deveriam ser respondidas por escrito, 

levantando informações sobre: 

1 - Sistema de gestão da SST; 

2 - Interação da alta administração na implementação com a SST; 

3 - SESMT (serviço especializado em segurança e medicina do trabalho); 

4 - Treinamentos e palestras de conscientização; EPI’s utilizados; 

5 - Procedimentos estabelecidos pela empresa para identificação dos perigos, 

avaliação dos riscos e as medidas de controle nos postos de trabalho; 

6 - Procedimentos de monitoração e medição utilizada pela empresa para avaliar 

o desempenho da SST (qualitativas e quantitativas); 

7 - Programa de combate e prevenção ao assédio moral; 

8 - Adequação do meio ambiente de trabalho (análise de vulnerabilidade) e dos 

equipamentos (Reuniões, treinamentos, e verificações sobre o uso) para 

minimizar as doenças ocupacionais; 

9 - Funcionamento da CIPA; 

10 - Comissão de Acidentes do Trabalho enviada ao INSS. 

             Como Prolegômenos dos questionários os Agradecimentos na 

participação da pesquisa, fundamental para se obter um panorama da realidade 

brasileira no assunto. Ressaltou-se que a análise dos dados obtidos no 

levantamento teria objetivo exclusivamente acadêmico e que em todos os 

trabalhos e publicações, gerados a partir da pesquisa, a razão social e o CNPJ 
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das empresas seriam mantidos em sigilo. Fora enviado um Termo de 

Compromisso assinado, informando que: todas as respostas a esta pesquisa 

seriam confidenciais e tratadas de forma agregada, de maneira que nenhuma 

resposta individual poderia ser identificada. 

 

                  ESQUEMA DOS CRITÉRIOS utilizados nos Questionários 

Figura 6     Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

1 - Sistema de gestão da 
SST;

3 - “SESMT” (serviço 
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3.3 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A) Nesta etapa, foram analisados os seguintes Relatórios: 

 

a) DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – objetivando levantar as 

inconformidades onde estão apontadas soluções e melhorias, na busca de 

diminuir e neutralizar os riscos que foram identificados em todas as fazes da 

inspeção e atender as exigências obrigatórias contidas nas Normas Reguladoras 

(NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e as especificações técnicas 

mínimas contidas nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), com intuito de prover recomendações para identificação, sinalização, 

neutralização e eliminação das fontes geradores dos riscos – tendo também como 

Referência Normativa: 

•MTE NR 6/2010: Equipamentos de proteção individual. 

•MTE NR 17/2007: Ergonomia. 

•MTE NR 23/2011: Proteção contra incêndio. 

•MTE NR 24/1993: Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

•MTE NR 26/2011: Sinalização de segurança. 

•ABNT NBR 7195/1995: Cores para segurança. 

•Decreto Estadual nº. 897/RJ de 21/09/1976: Segurança contra incêndio e pânico. 

•Decreto Estadual nº 35.671/RJ de 09/07/2004: Segurança contra incêndio e 

pânico nas edificações construídas anteriormente à vigência do decreto nº 897. 

•Instrução Normativa 21/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

•ABNT NBR 13434-1/2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 

•ABNT NBR 13434-2/2004 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 

 

b) DE OCORRÊNCIA DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA 

EMPRESA (RO), que é uma ferramenta fundamental não só para a segurança do 

patrimônio, evitando perdas, além da ajuda de um acompanhamento constante e 

organizado das atividades. Deve ser objetivo focando nas fotos e documentos, 

que deem embasamento para tomada de decisão e recomendações de melhoria 

estrutural, de segurança ou de processos devem ser feitas.  
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c) DE CONCLUSÃO DE TRABALHOS DA COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES - um método simples e eficaz de comunicação, 

onde são expressas as campanhas direcionadas aos problemas apontados pelos 

funcionários, ou relacionadas com o momento atual dos problemas de saúde dos 

mesmos: uso de chuveiros e lava olhos de emergência; vacinação contra a gripe 

e uso racional da água; combate ao mosquito da dengue; importância da 

vacinação e manter a carteira de vacinação em dia; dia nacional de prevenção de 

acidentes de trabalho; prevenção do câncer de mama; prevenção do câncer de 

próstata e dia mundial de combate a AIDS; SIPAT, que é uma semana inteira 

dedicada à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.  

 

Além destes, os CONTEÚDOS DAS REVISTAS CIPA – que contribuem 

enormemente com a fomentação de ações educativas e pedagógicas que possam 

sensibilizar a sociedade empresarial e civil sobre a necessidade de combater os 

riscos no meio ambiente do trabalho.  

 

O autor constatou que muitos dos Relatórios estavam corretos e transparentes, 

ou sejam, 

 

1 - Enunciavam o cumprimento das legislações e os Treinamentos corporativos 

como práticas comuns nas empresas, tanto na promoção da cultura 

organizacional, quanto nas áreas que exigem prevenção de riscos aos 

trabalhadores demonstrando que o SESMT funcionava em condições adequadas 

e a CIPA realizava seu papel adequadamente, enfim cumpriam as legislações 

específicas e as NR’s, essencialmente as de número 10, 12, 6, 7 e 9. 

 

2 - Que os eventos ocorridos obtiveram resultados satisfatórios (cumprimento do 

item 4.12 da NR-04 que estabelece as atribuições do SESMT; Reuniões 

Ordinárias da CIPA com calendário preestabelecido, além das Extraordinárias; 

Cursos e Treinamentos da CIPA; SIPAT: palestras, cartazes/faixas, Atividades 

sociais; Revistas, Jornais, Folhetos);  
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3 – Que os conteúdos das revistas (atuais e anteriores) eram altamente 

produtivos. 

 

B) Em relação aos dados da visita in loco encontrou-se alguns paradoxos. Para 

um parecer mais acadêmico e formal pode-se dizer que as respostas das 

entrevistas e dos questionários eram díspares: havia a preocupação de construir 

a imagem positiva da empresa, mas, sobretudo, o caminho para fortalecer a 

relação laboral. Nesse sentido propõe-se uma futura pesquisa para reflexão mais 

aprofundada sobre a dimensão social e cultural dos processos de comunicação 

que poderá ser avaliada numa abordagem interdisciplinar, ética e externa. 

 

C) Em referência aos questionários enviados aos sites através dos e-mails 

constata-se que as respostas eram mais concludentes sobre os: 

*Riscos mecânicos 

Referem-se aos acidentes causados por máquinas, ferramentas e equipamentos 

agrícolas, além daqueles associados aos animais, como arado puxado por boi, 

carroças, queda de cavalo etc. 

*Riscos biológicos 

Relacionam-se aos acidentes provocados por animais peçonhentos, agentes 

infecciosos (bactérias, vírus, fungos, vermes), pólen, fezes e urina de animais, 

partículas de grãos etc. 

*Riscos físicos 

Quando o trabalhador rural se expõe ao sol em excesso, ele pode sentir cãibras, 

sofrer síncopes e até desenvolver câncer de pele. 

A hidratação é um importante meio de prevenção para o trabalhador do campo 

que se expõe muito à radiação solar. 

*Riscos organizacionais 

Resultam do ritmo acelerado e de um trabalho mal organizado. O trabalhador pode 

sofrer com dores musculares e outras disfunções mais sérias. 

O esforço repetitivo pode causar doenças osteomusculares e lesões diversas. 

 

 

https://blog.previnsa.com.br/como-o-tecnico-deve-proceder-em-caso-de-acidente-do-trabalho/
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4 PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA SISTEMA DE GESTÃO COM ÊNFASE 

NA POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR SOB A ÓTICA 

DOS AXIOMAS LEGITIMANTES DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

4.1 O PAPEL DO ESTADO NA POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR  

 
O desenvolvimento histórico de construção de uma política de saúde no 

Brasil demonstra, em diversos momentos políticos, econômicos e sociais, 

diferentes relações entre Estado, sociedade e mercado, onde o grau de 

participação dos gestores e trabalhadores sobre a relação saúde e trabalho 

configuraram diferentes modelos de organização dos serviços. Quando a Carta 

Maior de 1988 foi promulgada representou para os trabalhadores uma conquista 

política e um avanço no sentido da democratização, da equidade e da cidadania. 

Fora instituída a universalização da saúde, pautado na universalidade, 

integralidade, equidade e controle social, e através da Lei 8080 de 1990, o do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

Nessa época o movimento da Reforma Sanitária Brasileira conseguiu 

conquistas que contribuíram para a superação da dicotomia histórica dos Direitos 

Trabalhista e Previdenciário. Esse novo cenário brasileiro propiciou manifestações 

e atuações dos órgãos internacionais (OIT, OMS) além das pressões dos 

movimentos sociais para criação de uma política pública direcionada para a saúde 

do trabalhador. Assim, em 1993, fora criada a Comissão Interministerial da Saúde 

do Trabalhador (CIST) e instituído o Grupo Executivo Interministerial em Saúde 

do Trabalhador (GEISAT). Porém, hoje, esse mesmo paradigma da produção 

capitalista gerou novas formas de relação de trabalho que, certamente, 

enfraquecem o poder de reivindicação coletiva dos trabalhadores.   

O papel do Estado foi reduzido nas relações de trabalho, o que diminui a 

regulação e, consequentemente, restringe também a proteção social, pois os 

mercados passam a funcionar livremente, tendo o Estado apenas o papel de 

regulador. A Reforma Trabalhista (Lei n.13.467, de 13 de julho de 2017) introduziu  

regulações sobre o contrato de trabalho, mas não revogou nem modificou os 

pilares do direito do trabalho e dos direitos fundamentais dos trabalhadores, 
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incluindo o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança (artigo 7º, inciso XXII, da CF).  

Assim, o meio ambiente de trabalho constitui o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química, biológica e psíquica (acréscimo 

obrigatório para relações humanas), abrigando a integridade física dos 

trabalhadores (LEI nº. 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente). 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

 

Importa destacar nessa pesquisa que, na análise e tratamento dos dados 

efetuados a indagação preliminar desta pesquisa continuava sem resposta, ou 

seja: ‘Se tudo funciona em plena concordância com a legislação sobre segurança 

do trabalho como explicar o número crescente de acidentes elencados nas 

estatísticas do INSS’? 

 Nesta comparação havia algo estranho, fora de coerência. 

A análise quantitativa da pesquisa realizada in loco na Empresa de 

Construção Civil, visando verificar o estágio de conhecimento sistêmico do 

trabalho nas empresas, a prevenção das medidas de segurança, a importância e 

seu compromisso com sua efetiva implementação, constatou que:  

A) O relatório de ocorrência e/ou investigação de acidente, descrevia todos 

os dados dos acidentados e dos acidentes, encaminhados para o Setor de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, para alimentar a planilha de 

estatística de acidente.  

Foram levados em considerações:  

a) Local da ocorrência;  

b) Equipamento que estava sendo utilizado;  

c) Materiais ou produtos químicos utilizados;  

d) Dispositivos de segurança utilizados;  

e) Equipamento com defeito;  

f) Fator pessoal;  

g) Ritmo de trabalho;  

h) Capacitação;  
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i) Ergonomia desfavorável;  

j) Ato inseguro;  

k) Condições inseguras. 

 

B) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)76 não atingiu seu 

objetivo que é a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais decorrentes 

do trabalho. Não teve sua atuação peremptória. Quando ocorrem acidentes de 

natureza leve os funcionários são encaminhados para uma empresa terceirizada 

que é responsável por acompanhar a saúde do trabalhador. O banco de dados é 

fictício. Após a contratação, os funcionários recebem uma semana de treinamento 

em SST, que fornece de maneira rápida somente as informações em benefício da 

produtividade da empresa. 

No mais, quando a obra era em local de difícil acesso 70% ficavam alojados 

numa casa ao lado da edificação, onde faziam as refeições. Os demais operários, 

ou seja, 30% usavam o meio de transporte coletivo regular da cidade, com vales 

transportes oferecidos pela Organização, que oferecia também uma 

complementação alimentar: café da manhã, almoço e jantar.  

Na visão da empresa, os trabalhadores apresentam resistência em agir 

conforme a cultura da organização e suas exigências, o que denota um maior risco 

à segurança dos mesmos. As ferramentas e equipamentos eram de qualidade, 

estando em perfeito estado de conservação e adequados para o serviço ao qual 

se destinam. Em relação aos acidentes de trabalho ocorridos na empresa, nem 

todos foram notificados ao INSS através da CAT, pois a empresa encontra 

dificuldade em executar a exigência prevista em lei que é comunicar até o 1º dia 

útil seguinte da ocorrência, isso se dá em função da burocracia presente nos 

órgãos envolvidos, até porque nenhum acidente de trabalho ocorrido resultou em 

óbito.  

 

                                                           
76 A CIPA é uma comissão obrigatória nos locais de trabalho seja qual for o tipo de negócio, com 
ou sem fins lucrativos, desde que tenham o mínimo legal de empregados regidos pelas normas de 
trabalho - CLT. No Brasil a CIPA é regulamentada pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) 
nos artigos 162 a 165 e pela Norma Regulamentadora 5 (NR-5), contida na Portaria 3.214 de 08 
de junho de 1978, baixada pelo Ministério do Trabalho. 
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 C) Em relação aos questionários disponibilizados para todos os 

designados pela empresa, na observação de fatos e fenômenos que ocorrem 

espontaneamente, esta técnica oportunizou vivenciar os fatos pesquisados, pois 

além de coletá-los, conviveu-se com a veracidade maior dos fatos pesquisados. 

Constatou-se que o comportamento verbal foi relativamente de pouca confiança, 

pelo fato de os indivíduos falsear suas respostas no local da empresa. Nessa 

pesquisa em que a coleta era basicamente quantitativa, houve menos liberdade 

nas respostas, em virtude da presença do Inspetor de Segurança e menor prazo 

para respostas. Houve oportunidade para a obtenção de dados que não se 

encontram em fontes documentais e que foram relevantes e significativos, 

podendo ser comprovadas, de imediato, as discordâncias.  

Dos operários entrevistados, indicados pela empresa, 100% afirmaram que 

recebem EPI’s antes de realizarem as tarefas e que são treinados em como usá-

los.  Uma grande parte respondeu que os EPI’s ajudam no seu desempenho, 

principalmente as botas e luvas.  40% dos entrevistados disseram que o capacete 

e o cinto de segurança não eram confortáveis, porém, necessários para a 

segurança. Verificou-se, porém, nos locais da operação situações opostas ao que 

indicaram no questionário. O engenheiro de planejamento da empresa justificou 

que seu maior problema era cumprir a legislação nesta época de desemprego, 

mesmo ciente que a mão-de-obra resistia em usar os EPI’s.  

 

As principais faltas graves que geram dispensa por justa causa estão 
listadas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e art. 
158, “a”, da CLT. 
“Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador: 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
Art. 158 - Cabe aos empregados:  (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977 
I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive 
as instruções de que trata o item II do artigo anterior;  (Redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do 
item II do artigo anterior;                   (Incluído pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977) 
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela 
empresa.                    (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)”. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art1
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A visita na Empresa de Construção Civil, em 21 de março de 2017, situada 

na cidade do Rio de Janeiro, foi altamente representativa na busca investigativa.  

A coleta dos dados utilizando questionários estruturados para analisar a 

percepção do trabalhador das medidas de proteção à sua integridade física e 

mental e como elas estão inseridas na organização do trabalho.  

Os questionários enviados aos informantes, através dos e-mails, para 

Empresas de Agronegócio, explicavam a natureza da pesquisa, sua importância 

e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, 

no sentido de que ele preenchesse e devolvesse o questionário dentro de um 

prazo razoável. Explicava, ainda, que a devolução tardia prejudicava o calendário 

ou sua utilização. Esta técnica foi utilizada para economizar tempo e obter grande 

número de dados, em maior número de pessoas simultaneamente, também no 

intuito de abranger uma área geográfica mais ampla. Esta técnica propiciou 

respostas mais rápidas e mais precisas, pois houve maior liberdade nas 

respostas, em razão do anonimato.   

Na análise desses questionários, distribuídos através do sistema 

informatizado desenvolvido especificamente para pesquisas, foi também 

garantido que se tratava de um trabalho de investigação no âmbito de um 

Mestrado em Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. Que as 

respostas eram muito importantes para se conseguir realizar o estudo. Que a 

sinceridade era fundamental, que haveria absoluto anonimato e que todos os 

questionários seriam devolvidos. 

Constatou-se que houve mais sinceridade nas respostas, pelo fato de que 

as mesmas não foram identificadas, com mais tempo para responder e em hora 

mais favorável. Realmente houve uma pequena percentagem dos questionários 

que não foram respondidos (100 distribuídos para empresas com certificação ISO 

9001, supondo-se que seus processos sejam padronizados e em conformidade 

com os princípios da norma avançada no treinamento e engajamento dos seus 

funcionários e 80 respondidos).  

 

Nesses as respostas foram mais diretas, haja vista que não precisavam 

colocar as assinaturas:  
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As empresas não obrigavam a colocar os EPI’s, mesmo quando 
realizavam obras para o setor público. Que o treinamento constava 
somente no papel. Que desconheciam o serviço do SESMT e da CIPA. 
Que não havia nenhum setor que cuidava da prevenção de acidentes. 
Que quando havia acidentes as empresas indicavam o serviço público e 
dispensava aqueles que retornavam após benefício do INSS. 

 

Enfim, sintetizando: 

Em todos os questionários o pesquisador se comprometeu com o 

anonimato da organização empresária e de seus trabalhadores. 

a) Questionários entregues in loco na empresa de Construção Civil:  

→    Aos GESTORES (Questionário 1) 

 Diretor de Negócios de Obras e Infraestrutura; 

 Supervisor de Engenharia; 

 Engenheiro de Obras; 

 Engenheiro Civil Projetista; 

 Mestre de Obras. 

→ Aos TRABALHADORES DAS OBRAS da CONSTRUÇÃO CIVIL (05 

Trabalhadores) - (Questionário 2). 

 

b) Questionários enviados aos e-mails dos trabalhadores das Empresas do 

Agronegócio nos ramos do café, açúcar, soja, carne, frango. 

*Foram Distribuídos 100 

 Questionários para 10 Empresas: 

*10 questionários para cada empresa. Foram escolhidas 05 regiões 

brasileiras (2 Empresas de cada região – Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e 

Sudeste). 

*GESTORES (Questionário 3) 

 Engenheiro Agronômo; 

 Técnico em Agropecuária; 

 Engenheiro Ambiental; 

 Analista de Operações; 

 Analista de Mercado. 

 



 
 

 
115 

 

*TRABALHADORES URBANOS E RURAIS (QUESTIONÁRIO 4) 
 

 

Dos Resultados Obtidos, primeiramente, deve-se esclarecer a opção pela 

área de construção civil e agronegócio: o trabalhador nestas áreas se expõe em 

maior grau em relação a agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos, que 

podem levar a um elevado índice de acidentes de trabalho, decorrentes de 

condições inseguras no meio ambiente de trabalho. Verificar se realmente a 

empresa está a investir plenamente em segurança do trabalho cumprindo com a 

legislação vigente além de constatar a conscientização dos seus colaboradores 

na preservação do seu maior patrimônio: a ‘própria vida’. Constatar, ainda, se as 

empresas pesquisadas (da construção civil e do agronegócio) estão utilizando as 

questões preconizadas pelos programas de segurança exigidos por lei e 

consequentemente, aumentando a produtividade e o retorno financeiro. 

Conforme relatados, os resultados obtidos na coleta de dados foram 

satisfatórios, pois as perguntas elaboradas nos questionários a partir do método 

desta pesquisa, certamente, propiciou uma reflexão e incentivo de implementação 

ou melhoria da implementação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) para reduzir riscos de acidentes, promover a saúde e a satisfação 

dos trabalhadores, melhorar os resultados operacionais e a imagem das 

organizações.  

          Ressalta-se finalmente que os objetivos deste trabalho foram alcançados, 

pois através dos estudos realizados tornou-se possível identificar e ratificar que 

faltam para algumas empresas: ‘conscientização, prevenção, responsabilidade e 

ética’ para boas práticas de segurança e saúde no trabalho, tais como:    

► Comprometimento da alta direção para com o SGSST;   

► Minimização da resistência às mudanças;   

► Capacitação técnica e gerencial dos profissionais responsáveis pela SST;  

 

100 EMPREGADOS (5 gestores X 2 empresas = 10 para gestores e 45 

trabalhadores X 2 = 90) DE CADA EMPRESA (receberam 02 questionários 

diversos). 
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► Investimento em comunicação interna. 

 

E as principais dificuldades encontradas no gerenciamento foram: 

● Dificuldade na elaboração de procedimentos e instruções; 

● Falhas na comunicação interna e baixo envolvimento dos demais setores da 

organização;  

● Baixo índice de escolaridade e de conscientização dos funcionários;  

● Ausência de indicadores de desempenho em segurança e saúde no trabalho;  

● Rotatividade de funcionários terceirizados.  

 

4.3 PROPOSTA PRODUCENTE  

  

           Finalizando a pesquisa apresenta-se neste capítulo o objetivo geral, que é 

o elemento que resume e apresenta o escopo do trabalho: “proposta de 

diretrizes para sistema de gestão com ênfase na política de segurança e saúde 

do trabalhador sob a ótica dos axiomas legitimantes dos direitos humanos”.  Metas 

para efetivar ainda mais um Sistema de Gestão em SST nas organizações para 

que as mesmas se preocupem não só em cumprir a legislação específica, mas 

também, em valorar intensamente a vida, que é o bem mais precioso que se tem. 

Uma cultura de segurança em estágio avançado é um fator importante na 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

Esse modelo poderá ser utilizado pelas organizações para modificar o 

estágio de maturidade de sua cultura de segurança. Importante ferramenta 

gerencial que identifica qual o estágio de cultura de segurança na organização e 

quais as medidas para melhorá-la. O modelo proposto analisou os seguintes 

estágios de uma cultura de segurança nas organizações, consoante HUDSON, 

2001:  

* patológico – na organização se procura somente atender a legislação. 

        * reativo - busca dar respostas aos acidentes do trabalho, procurando remediar a situação; 

        * calculativo - a organização tem sistema para gerenciar riscos nos locais de trabalho, 

mas ainda não tem a visão sistêmica da saúde, segurança e meio ambiente; 

        * proativo – procura se antecipar aos problemas antes que eles aconteçam; 
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        * construtivo - A organização está em melhoria contínua, buscando as melhores formas 

de controlar os riscos.  

 

 Figura 7- Modelo de maturidade de cultura de segurança proposto por HUDSON, 2001. 

Esses estágios foram definidos pelo modo como a organização trata os 

fatores considerados como essenciais para a cultura de segurança: informação, 

aprendizagem organizacional, envolvimento, comunicação e comprometimento. 

Os fatores organizacionais, como a cultura de segurança, indicam os 

fatores relacionados aos acidentes de trabalho. 

Em suma, dos resultados obtidos na coleta de dados todos os objetivos 

específicos desta pesquisa foram alcançados, a indagação preliminar exposta fora 

respondida e, efetivou-se a legitimação do objetivo geral desta pesquisa. 

          

            ● Primeiramente, ter uma base fundamental alicerçada na 

CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO, RESPONSABILIDADE E ÉTICA, como 

ponto de partida, pois a segurança do trabalho só flui na empresa através de uma 

linguagem clara relativa aos riscos e as medidas que deverão ser adotadas; um 

ambiente organizado para não ser um convite ao acidente; participação dos 

funcionários nos treinamentos de segurança para cumprimento  das normas de 

segurança, vez que a empresa é responsável pela prestação de serviço. A 

empresa precisa criar procedimentos que não firam a legislação e a ética pessoal 
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do trabalhador. (LEAL AMADO, 2013; BOBBIO, 2012; SALAMONE, 2008; MENDES, COELHO 

E BRANCO, 2008: QUELHAS; ALVES; FILARDO, 2003; BEDIN, 2002; TRIVELATO, 2002; 

COMPARATO, 2001; BARROSO, 2001;  PIOVESAN, 2000;   FERREIRA FILHO, 1999; 

CANOTILHO, 1998; SILVA, J. A. da., 1998).  

            A legislação deixará de ser inócua, devido à facilidade de fiscalização 

que toda norma exige. Assim, haverá mudanças de cultura e delegação da 

vistoria às empresas e fiscalização maior por parte dos órgãos competentes e 

dos trabalhadores. 

 Uma cultura organizacional onde o treinamento continuará sendo 

obrigatório para as empresas que tratará a questão com mais responsabilidade e 

seriedade, sob a fiscalização do MTE; dos membros do MPT e dos Sindicatos dos 

empregados e empregadores.  

 

● Como o Estado está longe de cumprir de forma adequada este 

procedimento, deve haver na ‘Negociação Coletiva UMA CLÁUSULA 

materializada nas Convenções e Acordos Coletivos que passará a reger os 

Contratos de Trabalho obrigando as empresas a enviar diretamente ao MTE, ao 

MPT e aos Sindicatos, o relatório anual minuciando os eventos praticados, 

publicados no D.O. e circulando no JORNAL DO BAIRRO por 3 (três) vezes. 

Lembrando que falsificar o treinamento em segurança do trabalho é crime e dá 

cadeia.77 A estrutura operacional, as atividades de planejamento, as 

responsabilidades, os recursos necessários, as práticas e os procedimentos, 

identificação dos perigos e a avaliação e controle dos riscos, também deverão ser 

observadas e fiscalizadas pelo MTE, pelo MPT e Sindicatos. 

                                                           
77O técnico em segurança do trabalho deve ministrar este treinamento segundo Portaria 3.275, de 
21 de setembro de 1989, do Ministério do Trabalho.   
“Código penal -DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. 
Falsidade ideológica 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 
ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta 
parte”. 
 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11749#_ftn8
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11749#_ftn7
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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Trata-se assim de mudança de cultura para obrigar com firmeza as 

empresas a cumprirem a legislação. Caso contrário continua-se com apenas 

palavras soltas no caminhar da história. Este cumprimento da lei tem que ser 

conscientizado, usando a prevenção, responsabilidade e ética, para minimização 

dos acidentes do trabalho.  

  Lembrando que durante o Treinamento, os Diálogos de Segurança são 

oportunidades para a implantação de uma cultura de segurança na empresa, 

desenvolvendo nos integrantes o hábito da conversa sobre temas referentes à 

saúde e segurança do trabalho ou outros assuntos importantes relativos às 

atividades desenvolvidas na empresa. É fundamental a Conscientização, 

Prevenção, Responsabilidade e Ética das partes na relação de trabalho sobre a 

importância da prevenção de doenças, de proporcionar melhores condições de 

trabalho e redução dos acidentes de trabalho, Dar ciência das legislações durante 

o treinamento é imprescindível (pois poucos a conhecem) na atuação de um nexo 

causal entre a responsabilidade e a saúde no contexto laboral. 

Veja que: 

‘Conscientização’ é o ato de informar alguém ou receber uma informação a 

respeito de determinado assunto, para que hábitos e atitudes possam ser 

alterados e ajustados à nova realidade. Assim, uma empresa que afere seus riscos 

e conscientiza seus funcionários, ajuda a evitar muitos acidentes. 

A ‘Prevenção’ é o maior processo de reduzir ou eliminar as causas de 

ocorrerem acidentes. A prevenção está inserida na adoção de um conjunto de 

medidas de proteção, a segurança física do trabalhador.  

‘Responsabilidade’ é outro termo de igual importância. Palavra com origem 

no latim e que demonstra a qualidade do que é responsável, ou obrigação 

de responder por atos próprios ou alheios, ou por uma coisa confiada. A palavra 

responsabilidade está relacionada com a palavra em latim respondere, que 

significa "responder, prometer em troca". De tal sorte que, uma pessoa que seja 

considerada responsável por uma situação ou por alguma coisa, terá que 

responder administrativa, civil ou penalmente se alguma coisa tiver consequências 

desastrosas. Isso é muito importante ainda mais em tempo de desemprego e falta 

de recursos financeiros do Estado. 

https://www.meuportoseguro.com.br/bem-estar/sua-saude-no-trabalho/alerta-sobre-doencas-respiratorias-no-trabalho/?utm_campaign=divulg_saude&utm_source=interps_sitedeconteudo&utm_medium=own&utm_content=seguranca-do-trabalho-informacao-e-aliada-na-prevencao-de-acidentes
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Na nossa sociedade a responsabilidade é procurada, especialmente no 

mercado de trabalho. A responsabilidade deve ser estendida a toda a estrutura 

organizacional para garantir que os objetivos da política implantada sejam 

integrados a todas as atividades.  

Infelizmente em nosso país algumas organizações contemporâneas 

demonstraram ser uma sociedade de risco e insegurança, trazendo inclusive 

problemas jurídicos incontornáveis cujas condutas assumiram proporções muito 

graves. 

A ética é um “Conjunto de regras morais de conduta que o indivíduo deve 

observar em sua atividade, no sentido de valorizar a profissão e bem servir aos 

que dela dependem.” (SIDOU, 1997, p.335) 

A ética é imprescindível ao profissional78. A ação humana, o "fazer" e o 

"agir" estão interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência e eficácia 

que todo profissional deve ter no desempenho profissional. O agir refere-se à 

conduta deste profissional, ao conjunto de atitudes que deverá apresentar na 

execução de sua profissão.  

 

●TRATAMENTO EFETIVO para o Assédio Moral e Sexual, pois são 

condutas antiéticas. 

O sexual, por ser considerado crime, deverá ser notificado a Polícia, 

independentemente da APURAÇÃO INTERNA. O moral poderá também se 

transformar em crime (ameaça, calúnia, injúria, difamação, constrangimento ilegal, 

etc). 

                                                           
78 O Brasil, na esteira de legislação norte americana, privilegia aqueles que adotam medidas 

preventivas e de compliance como as consistentes no canal de denúncias quando da aplicação 
da Lei Anticorrupção:Com a promulgação da lei 12.846/13, que entrou em vigor em 29 de janeiro 
de 2014 e ficou conhecida como Lei Anticorrupção, todas as empresas brasileiras, 
independentemente do tamanho, e seus dirigentes, passaram a ser expostos a graves 
consequências, na esfera civil e administrativa, por práticas de atos lesivos à administração 
pública, nacional ou estrangeira, praticado em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Isso 
inclui atos de corrupção e fraudes em processos licitatórios e/ou quaisquer contratos com a 
administração pública. O Legal Ética tem como objetivo prevenir e assegurar que todos os 
envolvidos no ambiente corporativo estejam de acordo com as práticas de conduta. Essas práticas 
devem ser orientadas pelo Código de Conduta e pelas Políticas da Companhia, cujas ações estão 
especialmente voltadas para o combate à corrupção. ASPECTOS LEGAIS - Legal Ética 
legaletica.com.br/aspectos-legais/ 
 

 

https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/anti%C3%A9tico/1401/
http://legaletica.com.br/aspectos-legais/
http://legaletica.com.br/aspectos-legais/
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Nesta reflexão aprofundada sobre a realidade mundial observa-se 

claramente que o mundo está mudando; as organizações e sua gestão estão se 

transformando; as pessoas enxergam outras possibilidades, e assim, mais opções 

de comportamento. Novos mecanismos para novos tempos. O assédio moral, por 

exemplo, caracteriza-se por condutas que evidenciam violência psicológica contra 

o empregado que pode causar doenças ocupacionais pelos danos psicológicos e 

até físicos, levando, muitas vezes, ao abandono do emprego e ao óbito.  

Assim, expor o empregado a situações humilhantes com frequência como 

xingamentos em frente dos outros empregados, negar folgas, exigir metas 

inatingíveis, agir com rigor excessivo ou colocar "apelidos" constrangedores 

no empregado, são exemplos que configuram o assédio moral. Além desses 

exemplos, os distúrbios mentais relacionados com as condições de trabalho 

também devem orientar as novas políticas de gestão, pois pessoas que assumem 

várias funções, com jornadas prolongadas, metas acirradas, correm o risco de 

fadigas mentais e físicas. 

Também a ‘Cadeia de Assédio’ deve merecer especial atenção. Pessoas 

repetem a atitude do chefe na humilhação do humilhado ou ficam em silêncio 

diante da situação.  

As empresas precisam se precaver para não mancharem a sua imagem no 

mercado mediante orientação às chefias dos procedimentos a serem adotados 

para evitar quaisquer atitudes que possam caracterizar o assédio moral. 

Treinamento e conscientização são as principais armas contra este mal, além, é 

claro, do respeito constante aos trabalhadores. 

A lei 10.224 de 16.05.2001 estabeleceu no seu artigo 216-A do Código 

Penal, a definição legal para assédio sexual: “Constranger alguém com intuito de 

levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma 

de superior hierárquico, ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 

ou função”. (g.n.). 

Diante desse dispositivo legal ocorre o assédio sexual quando existe entre 

assediado e assediador, na relação de trabalho, (muitas vezes a diferença 

hierárquica no caso de assédio por intimidação), uma extenuante investida, que 

efetivamente diminua e constranja a liberdade sexual do assediado.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/jornada_computo_horas.htm
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● Outra inovação é ter um NÚMERO DISPONÍVEL NA LINHA 

TELEFÔNICA (0800) E UM SITE ESPECÍFICO para notitia criminis (notícia crime - 

“denúncias”). 

Os Sindicatos representativos de categorias profissionais são organizações 

formadas de trabalhadores de determinada classe – de apenas uma, ou de 

diversas instituições empregadora – com a finalidade de dar força coletiva às suas 

demandas e exigências, e proteger os trabalhadores de maneira organizada de 

possíveis abusos de seus empregadores. 

A função destes sindicatos é, através de uma gestão eleita de 

trabalhadores que representam a classe da organização, dar voz àquilo que os 

empregados afiliados apontam como as pautas a serem discutidas por sua 

categoria profissional. 

A negociação coletiva propicia que ambos sindicatos (categoria profissional 

e patronal) parlamentem na solução de conflitos e materialize o negociado através 

da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou acordo coletivo (ACT). 

 

● Assim, os sindicatos79, numa Negociação Coletiva, deverão obrigar na 

Convenção ou Acordo Coletivo, um SEGURO INDENIZATÓRIO POR PRAZO 

INDETERMINADO PARA OS ACIDENTADOS, QUE NÃO DEREM CAUSA AO 

ACIDENTE. Este seguro particular minimizará os impactos sofridos pelo 

acidentado e seus familiares, pois o da Seguridade Social diminui a remuneração 

recebida do INSS. 

Lembrando que, o ‘princípio da equivalência dos contratos coletivos’ que 

informa a ‘livre’ negociação coletiva no contrato de trabalho (parágrafo único do 

art.444 da CLT) significa que os contratantes (sindicatos dos empregados e 

sindicato dos empregadores) estão em um mesmo patamar sociojurídico. 

As palavras Conscientização, Prevenção, Responsabilidade e Ética, são 

relevantes, de máxima importância na segurança do trabalho. Envolvem uma 

mudança de cultura.  A visão prevencionista que se tem hoje colocando somente 

                                                           
79 O fim da contribuição sindical obrigatória estabelecido pela reforma trabalhista (Lei n.13.467/17) 

fará com que os sindicatos busquem novas formas de atuação pelo direito dos trabalhadores.  
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nos trabalhadores os cuidados com os riscos a que estão expostos, revela-se 

deficitária e acaba ocultando as consequências oriundas dessa visão. Nesse 

patamar, não promove a saúde nem o enfrentamento dos diferentes 

condicionantes. Prevalece a omissão de uma ação normatizadora da legislação 

vigente em detrimento das reais possibilidades de formular proposições conjuntas 

que atendam as necessidades fundamentais originárias da vida no trabalho.  

Ratifica-se que o Estado, que deveria impor a ordem e o respeito como 

regra de conduta, é o primeiro a dar mau exemplo, corroborando o ato imoral, 

desconstituindo os princípios da moralidade, economicidade, impessoalidade, 

legalidade, eficiência e finalidade, elencados no art.37 da CRFB de 1988.  

De tal forma que: 

- Para os REINCIDENTES, sugere-se que os Sindicatos dos Empregados 

informem imediatamente ao MTE, ao MP [Ministério Público (Estadual e/ou 

Federal), e ao MPT-Ministério Público do Trabalho - função de custos legis - fiscal 

da lei], para as devidas providências, bem como a delegacia de polícia e o poder 

judiciário. 

 Num plano também importantíssimo, vem a POLÍTICA. Os dicionários 

definem política ‘como um plano claro de ação, ou método de ação, que foi 

escolhido deliberadamente e que guia ou tem influência nas decisões futuras’.  

 

● Uma POLÍTICA EM SST, EFICIENTE E EFICAZ precisa ser 

implementada urgentemente, pois indica o comprometimento da organização e 

dos trabalhadores com a saúde e segurança do trabalho, portanto deverá: 

1. Envolver seus representantes na sua elaboração e implantação; 

2. Conscientizar os trabalhadores da importância da sua integridade 

física; 

3. Equivaler-se a todos os objetivos e políticas vigentes nos locais de 

trabalho.  

 

Nessas diretrizes há perspectivas sobre o sistema de SST que devem prevalecer: 

- SESMT; 
- CIPA; 
- NORMAS REGULAMENTADORAS; 
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- RECOMENDAÇÕES DA OIT; 
- ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE; 
- APOSENTADORIA ESPECIAL;    
- AÇÕES TRIPARTITES 
- ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS; 
- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS; 
- SST INEGOCIÁVEL;  
- FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 
 

Pessoas externas não devem elaborar as Políticas Específicas de um local 

de trabalho. A política deve definir as ações, tais como reuniões para discutir, 

estabelecer e monitorar procedimentos de segurança, abordando os tipos de 

riscos em cada local de trabalho. Deve obrigar a inclusão ativa e contínua dos 

trabalhadores para ajudar a alcançar os objetivos traçados. Sem essa participação 

uma política não alcançará sucesso. Devem acompanhar as mudanças que 

ocorrem no local de trabalho. Deverá conter um plano para desenvolvê-la na 

organização, com as responsabilidades claramente definidas e atribuídas aos 

responsáveis. 

Segundo relatado, o Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do 

Trabalho (SGSST) possibilita um conjunto de instrumentos que potencializa a 

melhoria da eficiência da gestão dos riscos da Segurança e Saúde do Trabalho 

(SST), relacionados as atividades da organização.  Assim sendo, imprescindível 

ser considerado como parte integrante do sistema de gestão de toda organização. 

Ratifica-se que o SGSST é baseado na política da SST estabelecida pela 

organização abarcando:  

 

•A estrutura operacional;  

•Atividades de planeamento;  

•As responsabilidades;  

•Os recursos necessários;  

•As práticas e os procedimentos;  

•Identificação dos perigos; 

•Avaliação e controle dos riscos.  
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É de bom alvitre ressaltar que a história mostra o papel e a importância dos 

sindicatos. Como diz a máxima: ‘a União faz a força’. No nosso país, os 

trabalhadores devem ‘reestruturar’ a base sindical, para que se possa falar de 

diálogo social. No se pode descartar para proporcionar o equilíbrio entre os atores 

sociais na negociação coletiva, uma atuação estatal-legislativa, objetivando 

dotar os entes representativos dos trabalhadores de meios ou mecanismos aptos 

a conduzirem a vontade efetiva destes durante o processo de negociação dos 

procedimentos e das atividades dos programas adequados, garantindo a 

responsabilidade e a flexibilidade para as mudanças de acordo com as 

circunstâncias.  

O programa de formação deve ser realizado com seriedade que o assunto 

merece para garantir que os trabalhadores possam cumprir suas 

responsabilidades. Isto pode incluir fases iniciais de orientação e capacitação 

profissional nos treinamentos além de cursos específicos de aprimoramento e 

reciclagem.  

Não é demais ratificar que o cumprimento da política da SST da 

organização deve ser assegurado pela gestão de topo, revista sempre que 

necessária, pois o sistema deve ser orientado para a gestão dos riscos, 

assegurando a identificação de perigos e a avaliação e controle de riscos. 

 

● Obrigatoriedade de um DEPARTAMENTO INTERNO DE SEGURANÇA 

E SAÚDE DO TRABALHO nas organizações, com poderes de advertência, 

censura, suspensão e demissão para os empregados que não seguem a cultura 

organizacional da empresa, incluindo as atribuições do SESMT, previsto na 

Consolidação das Leis do Trabalho artigo 162. 

Essas inovações não alteram o ordenamento jurídico trabalhista 

brasileiro.80 

O trabalho, apesar de ter um valor imprescindível ao homem, não pode 

ameaçar a sua vida. A conscientização de todos os integrantes da organização 

para os fatores que favorecem as condições e atos seguros é primordial, pois o 

                                                           
80 As principais normas sobre SST no país estão previstas na CLT, nas NRs e nas Súmulas do 
TST. 
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planejamento e gestão gerencial comprometida com a segurança e a saúde no 

trabalho; orientação, ordem de serviço ou treinamento adequado; procedimentos 

de segurança por empregadores e empregados; conhecimento dos riscos 

existentes no local de trabalho/desempenho das tarefas; avisos, sinalização 

sonora ou visual alertando para os riscos; Iluminação, máquinas e/ou 

equipamentos adequados, com manutenção ou sem defeitos; escadas, rampas e 

acessos com proteção coletiva adequada; ventilação ou exaustão de ar sem 

contaminação; ausência de ruídos, vibrações, calor ou frio, excessivos; 

organização e limpeza; postura comportamental, minimizam os acidentes de 

trabalho e as doenças ocupacionais. 

 

● MELHORIA CONTÍNUA - Torna-se ainda imprescindível no Sistema de 

Gestão em SST a busca constante de maneiras eficientes de realocar recursos e 

orçamento presentes nas despesas operacionais rotineiras para investi-las em 

ações que suportem melhor os objetivos de negócio da empresa, garantindo-lhe 

a infraestrutura no cumprimento das metas de disponibilidade e performance com 

eficiência de custos. São ingredientes imprescindíveis na estratégia empresarial: 

‘sobrevivência e competitividade’. 

 

 

Figura 8 – Estratégia Empresarial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Procedimentos 

 

Os programas de segurança e saúde no trabalho são concebidos para o 

atendimento à legislação existente, portanto devem ser eficazes e eficientes. 

ESTRATÉGIA SOBREVIVÊNCIA COMPETITIVIDADE 
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Feitos com Conscientização, Prevenção, Responsabilidade e Ética, contribuirão 

enormemente para a melhoria dos envolvidos na relação trabalhista. 

Assim, torna-se imensamente importante que a empresa tome os cuidados 

imprescindíveis na implementação do plano/estratégia, afim de planejar tudo, 

estabelecer metas e ir em busca de alcançá-las.  

É preciso também ir além disso: checar e procurar melhorar em cada 

processo.  

No planejamento será escolhida a equipe que fará parte do processo, 

incluindo os líderes de cada um. Para ter uma melhor visão do problema usar 

relatórios, dados, fotos ou ferramentas para identificar as causas e possíveis 

soluções.  

Para que isso seja eficaz, o Planejamento deve ser elaborado e implantado 

com o devido cuidado, evitando falhas. As ações corretivas devem rever o 

planejamento, ou seja, o processo deve começar novamente usando a 

padronização e a avaliação final sobre a atuação da equipe, analisando todos os 

resultados.  

A melhoria contínua é uma prática necessária no aperfeiçoamento de 

produtos, serviços e processos. A sua utilização aumenta, com certeza, o 

desempenho das empresas no mercado e essencial na gestão do SST.  

 

No nosso objetivo geral: “Proposta de Diretrizes para um Sistema de 

Gestão com ênfase na Política de Segurança e Saúde do Trabalhador sob a ótica 

dos Axiomas Legitimantes dos Direitos Humanos”, pode-se usar uma metodologia 

muito conhecida e utilizada para o aprimoramento dos processos e para a solução 

de problemas, é o Ciclo PDCA. Uma ferramenta completa, conhecida e bastante 

utilizada nas empresas. 
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Figura 8 - Fonte: Ciclo PDCA: o que é o Ciclo PDCA? Como funciona o Ciclo PDCA 
...https://www.youtube.com/watch?v=vQMIogXzn1U 

 

4.3.2 Desempenho econômico e financeiro da Gestão de SST  

 

Ratifica-se que uma Gestão de SST ineficaz resulta em perda financeira 

para empresa. Cada vez mais as empresas devem estar conscientizadas que as 

condições de trabalho com a qualidade de vida são imprescindíveis numa gestão 

moderna cooperando em aumentar a produtividade num contexto cada vez mais 

exigente e complexo. De tal sorte que, o resultado satisfatório do Sistema de 

Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho está interligado à identificação prévia 

dos riscos e perigos existentes em suas atividades rotineiras. 

Ratifica-se ainda que a segurança do trabalho deva estar alicerçada em um 

sistema de gestão de qualidade, atrelada ao cotidiano da empresa junto ao 

processo produtivo. Não se pode esquecer os axiomas legitimantes dos Direitos 

Humanos. Neste contexto a prevenção de acidentes no Brasil é ainda jovem, 

entretanto não se pode acostumar com o caos no nosso país criando uma 

sensação institucionalizada de que isso é a normalidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQMIogXzn1U
https://www.youtube.com/watch?v=vQMIogXzn1U
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5   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

          A partir deste estudo foi possível identificar que tipos de políticas públicas 

são importantes para a melhoria da gestão em SST nas empresas, após analise 

da relevância dessas políticas para a formulação de cultura de SST empresarial. 

Propiciou também a elaboração de uma proposta de diretrizes para um sistema 

de gestão com ênfase na política de segurança e saúde do trabalhador sob a ótica 

dos axiomas legitimantes dos direitos humanos na prevenção dos acidentes 

de trabalho.  

          As boas práticas apresentadas pode viabilizar a melhor compreensão 

sobre as expectativas dos estudiosos, dos trabalhadores, dos governantes, dos 

empresários, a respeito de produção e segurança, garantindo um posicionamento 

mais eficaz no mercado, pois para se ter um Sistema de Gestão da Segurança do 

Trabalho bem-sucedido é preciso que a organização tenha uma cultura de 

segurança estabelecida.  

           As principais dificuldades relacionadas à segurança e saúde no trabalho 

nas empresas também expostas, serão fundamentais para as empresas que têm 

como objetivo não apenas atender as exigências legais, as normas 

regulamentadoras e outros requisitos legais pertinentes ao SST.  

              Esta pesquisa evidencia que o apoio da alta direção, da área de Recursos 

Humanos e a participação ativa dos colaboradores na gestão da SST é 

determinante para o sucesso do referido sistema, corroborando com o que a teoria 

preceitua. O conhecimento do estágio de maturidade da cultura de segurança 

constituia condição essencial para adotar as medidas necessárias para o sucesso 

deste sistema. Na revisão de literatura constata-se que existem modelos de 

estágios de maturidade de cultura de segurança diferentes, mas um modelo que 

possibilite identificar em que estágio de maturidade se encontra a cultura de 

segurança de uma organização torna-se fundamental. 

Desta forma, deve existir na empresa um alto interesse voltado a atingir os 

seguintes objetivos: Criação de Cultura de Prevenção; Capacitação específica em 

Saúde e Segurança do Trabalho; Comprometimento da alta direção na saúde da 

empresa e na qualidade de vida dos empregados. Estes elementos são o alicerce 

para criação dos fundamentos e regras do sistema de gestão de saúde e 
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segurança do trabalho. Um modelo de gestão de segurança do trabalho deverá 

tratar a questão referente a Segurança do Trabalho com responsabilidade, 

conscientização, prevenção e ética. Daí a necessidade de se reforçar as práticas 

de treinamento em prevenção de acidentes, desvinculadas dos processos 

produtivos, acreditando que a capacitação do trabalhador para fazer segurança 

seja a solução mais produtiva na prevenção de acidentes. O treinamento em 

prevenção de acidentes produz excelentes resultados quando interligado à 

melhoria contínua dos ambientes e da organização do trabalho. Cumprir a 

legislação é algo obrigatório. 

O que não pode continuar são as falhas de controle que a empresa exerce 

sobre o trabalho em decorrência de deficiências em seu sistema de organização, 

particularmente em relação à organização formal do trabalho; ao assédio moral e 

sexual no ambiente de trabalho, que têm consequências em todos os níveis. Há 

que se reforçar as práticas de treinamento em prevenção de acidentes, 

desvinculadas dos processos produtivos. A área de gestão de pessoas precisa 

levar em conta cada indivíduo, com seus traços de personalidade e fragilidades, 

sem esquecer o componente afetivo ou emotivo do trabalhador.  

Esta alteração no modelo produtivo interessa a toda à sociedade brasileira. 

É preciso enfatizar ainda a prevenção: através da redução do ritmo de trabalho; 

instituição de pausas de recuperação de fadiga; redução do tempo de trabalho 

nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, 

ombros, dorso e membros superiores e inferiores de, no máximo, 06 (seis) horas 

diárias; redução dos números total de repetições por trabalhador, por meio da 

redução dos níveis da produção; limitação de horas extras e observância das 

normas gerais que tutelam a jornada e intervalos (intrajornada, interjornada e 

semanal); rodízio de tarefas; dimensionamento adequado do número de 

empregados para a produção; programas de gerenciamento de riscos e laudos 

ergonômicos adequados e que sejam efetivados; mobiliário adequado; 

participação dos trabalhadores na avaliação e no diagnóstico das condições 

gerais de trabalho, nas propostas de melhorias, no planejamento e na 

implementação de métodos, ferramentas, procedimentos e modificações nos 

postos de trabalho. 
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O sucesso pode resultar esta nova implementação e f i c i e n t e  com 

manutenção de um sistema de gestão em SST concebido para melhorar, 

continuamente, o desempenho organizacional das empresas, levando em 

consideração, ao mesmo tempo, as necessidades de todas as partes 

interessadas. 

As medidas socioeducativas buscarão abarcar a falta de conscientização 

existente de modo geral na sociedade, que constitui uma preocupação imensa no 

nosso cotidiano. Uma grande referência para esta implementação e que possui 

estas características é a NBR ISO 9001, que auxilia ainda no aumento da 

produtividade. Utilizar também a 18001:2007, num sistema integrado de gestão, 

além de outros que se fizerem necessários.  

Essa nova proposta de diretrizes em política e programa de segurança do 

trabalho em SST propiciará que as empresas cada vez mais se conscientizem que 

a implantação do Sistema de Gestão em SST deve estar presente na sua cultura 

organizacional em questões relativas ao Meio ambiente e à Segurança e Saúde 

no Trabalho, devido ao fato de que organizações se tornaram imensamente mais 

complexas. A proliferação dessanova abordagem de gestão interligada a um 

ambiente de negócios muito competitivo e que permanece em rápida mutação, fará 

com que o nosso país floresça para ter e reter excelentes colaboradores. 

A gestão da qualidade pode ser conceituada como sendo atividade 

coordenada para dirigir e controlar uma organização visando possibilitar a 

melhoria de produtos/serviços para garantir satisfação das necessidades dos 

clientes relacionadas ao que está sendo oferecido.  

Desta forma, a gestão da qualidade não precisaria implicar na adoção de 

alguma certificação, muito embora este seja o meio mais comum, pois envolve a 

observância de princípios de gestão da qualidade: A Focalização no cliente é o 

básico para qualquer organização; Liderança: os envolvidos no processo devem 

ser motivados e comprometidos a atingir os objetivos da organização; 

Compartilhamento das pessoas: o uso das habilidades em benefício da 

organização; Abordagem por processos permitindo uma visão sistêmica do 

funcionamento da empresa;  Abordagem sistêmica permitindo que os processos 

inter-relacionados sejam gerenciados; Melhoria contínua mantendo a qualidade 

http://www.infoescola.com/administracao_/tipos-de-lideranca/
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dos produtos;  Abordagem factual para a tomada de decisão;  Benefícios mútuos 

nas relações com fornecedores.  

Ratifica-se que é preciso que a estratégia empresarial, de grande 

relevância no mundo dos negócios, onde são visualizados inúmeros obstáculos 

para as organizações, seja hoje inserida em um ambiente altamente sadio, 

embora competitivo e turbulento, que exigira das mesmas um sistema de 

informação ágil que acompanhe o ritmo das transformações. Inovação importante 

para as empresas contemporâneas que precisam crescer e fortalecer os negócios, 

sem descuidar do capital maior: o ser humano.  

Enfim, o ambiente de trabalho adequado constitui-se em um dos principais 

fatores nas empresas. A relação entre as ações empresariais deve objetivar uma 

melhoria no ambiente laboral e o desempenho de toda equipe laboral, daí a 

necessidade de novos conhecimentos, pois em relação às medidas de segurança 

por parte dos trabalhadores, o que se observou é que no discurso eles estão bem 

treinados e afinados com a política de SST, porém na prática essa afinidade deixa 

a desejar. Novas pesquisas referentes ao assunto tornam-se proveitosas e 

imprescindíveis, pois “quanto mais se estuda mais se sabe; quanto mais se sabe, 

mais se duvida, e mais se quer saber. Quanto mais se quer saber, mais a pessoa 

se aperfeiçoa e, aperfeiçoando-se, menos se duvida...” (Hemingway in 

ROBOREDO, 1991). 

          A indústria da construção civil que vem se destacando no cenário nacional, 

infelizmente não só de maneira positiva como abarcar intensiva mão de obra pelo 

índice da economia que apresenta, mas a contrario sensu  por se constituir um 

setor que ainda não revela métodos satisfativos de acordo com o século XXI, ou 

seja, continua apresentando elevado potencial de riscos em acidentes de trabalho, 

possivelmente, pela elevada utilização de mão de obra desqualificada e 

terceirizada, as quais segundo opinião de vários estudiosos no assunto 

conforme relato anterior, aviltam o valor social do trabalho que constitui o 

fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, IV); o alicerce da 

Ordem Econômica, permitindo existência digna consoante ditames da justiça 

social, e, dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, "caput" e 

VIII); perpassando o alicerce de toda a Ordem Social (artigo 193).  
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            No setor do agronegócio são muitos os contextos nos quais se podem 

constatar os reflexos das transformações ocorridas no mundo do trabalho e seus 

efeitos sobre as condições de vida e saúde dos trabalhadores que exercem suas 

atividades em médios e grandes estabelecimentos nas regiões brasileiras. Esse 

processo de mudanças não se restringe apenas aos impactos socioambientais 

nas áreas de produção e na saúde dos trabalhadores rurais, que configuram como 

graves, mas alcança ainda os consumidores e à sociedade (agrotóxicos que 

contaminam água, solo, ar, animais e alimentos;  plantio de transgênicos de grãos 

e outras variedades; desflorestamento, assoreamento, erosão, enchentes, 

deslizamentos e secas; condições precárias e degradantes de trabalho.  

            Nessa contextualização, a presente pesquisa teve por objetivo geral 

propor diretrizes para um sistema de gestão com ênfase na política de segurança 

e saúde do trabalhador sob a ótica dos axiomas legitimantes dos direitos humanos, 

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

dos setores da construção civil e do agronegócio, contribuindo para incrementar a 

valorização da empresa e o aumento da qualidade de vida dos seus 

colaboradores. Pela pesquisa qualitativa buscou-se identificar as práticas do SST 

ressaltando as dificuldades e facilidades da gestão. A revisão de literatura ratificou 

os objetivos específicos referentes à apresentação da relevância da implantação 

desse Sistema e confirmada a partir das respostas obtidas por meio dos 

questionários aplicados. Assim, como sugestão para futuras pesquisas, 

recomenda-se:  

1- Pesquisa visando ampliação do conhecimento sobre os investimentos - custos 

de implantação e manutenção nos SGSST;  

2- Sob um enfoque qualitativo buscar aprofundamento no estudo quanto aos 

impactos gerados pelos acidentes e doenças ocupacionais para a população em 

geral;  

3- Adentrar profundamente em outros pontos importantes no SGSST que geram 

desigualdades sociais e impactos no modo de vida e necessidades de saúde dos 

trabalhadores;  
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4- Um estudo em profundidade verificando as repercussões socioambientais e de 

saúde decorrentes das mudanças nos processos produtivos e das transformações 

do mundo do trabalho na agricultura familiar;  

5- Realizar um estudo baseado em avaliação psicométrica, revelando diferenças 

entre mulheres e homens na atividade laboral (ramo da estatística que estuda 

fenômenos psicológicos); 

6- Estudo sobre o potencial da contribuição de atividades acadêmicas na definição 

e no desenvolvimento de estratégias e dinâmicas para subsidiar ações de 

promoção à saúde junto à comunidade, no caso, por equipes de agentes 

comunitários de Saúde da Família; 

7- Pesquisa sobre as doenças respiratórias também reconhecidas como sério 

problema no agronegócio e na construção civil; 

8- Estudos sobre amputações, doenças cardiovaculares, artrite, câncer de pele e 

perda auditiva entre trabalhadores da construção civil e trabalhadores rurais;  

9- Estudos sobre a síndrome tóxica de poeira orgânica, dermatites e zoonoses; 

10- Pesquisa sobre migração em busca de trabalho como única alternativa frente 

à realidade na região de origem;  

11- Estudo sobre o quadro multifacetado da educação e da formação da classe 

trabalhadora no Brasil no cenário capital-imperialista, com nossas marcas de 

sociedade ornitorrinco.  

Não se pode esquecer o preceito "o trabalho humano não é mercadoria de 

comércio" na preocupação de evitar a intermediação da mão de obra. O 

problema precípuo ao recrutamento da mão de obra está expresso na Carta 

Magna vigente do Brasil, na Consolidação das Leis do Trabalho, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, nos Tratados e Pactos Internacionais, nas Convenções 

da OIT, inscrita no Tratado de Versalhes, de 1919. O labor é instrumento de 

colaboração, livre e eficaz, na produção de riquezas (Declaração da Filadélfia, 

de 1944, anexo da constituição da OIT). Incontestável é o fato de que essa 

organização é organismo especializado dentro do sistema da ONU que qualifica 

a consciência social da humanidade por estabelecer padrões mínimos de 

trabalho digno e decente. 
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APÊNDICES - QUESTIONÁRIO I (entregue aos gestores da empresa visitada 

– construção civil) 

 

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? 

 _______________________________________________________________ 

2.2- Há quanto tempo atua no setor da construção civil na região sudeste?  

________________________________________________________________ 

2.3-   Qual a área maior de atuação da empresa?  

 

 

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 maior área construída pela empresa?  

________________________________________________________________ 

2.6- Qual o nº de funcionários da empresa?  

________________________________________________________________ 

2.7- Qual o nº de funcionários de empresas terceirizadas?  

________________________________________________________________ 
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2.8- Quantos canteiros de obra estão em produção?  

________________________________________________________________ 

2.9- Há na empresa uma política de prevenção de acidentes do trabalho? 

_______________________________________________________________ 

2.10- A empresa realiza treinamento constante com os colaboradores?  

_______________________________________________________________ 

2.11- Há na empresa o setor do SESMT atuando? 

 

 

2.12- A CIPA atua diariamente na empresa? 

 

 

2.13- Há Semana Interna de Prevenção de Acidentes anuais (SIPAT)? 

________________________________________________________________ 

 

2.14- Houve acidentes do trabalho neste ano de 2017? Quantos utilizaram o CAT? 

_______________________________________________________________ 

 

2.15- Há Relatórios de Ocorrência? 

_______________________________________________________________ 

2.16- A empresa  

a) Previne atos inseguros no desempenho do trabalho? (  )sim  (  ) não 

b) Divulga as obrigações e proibições que os empregados devem conhecer e 

cumprir?  (  ) sim    (  ) não 

c) Informa aos empregados as punições pelo descumprimento das ordens de 

serviço?   (  ) sim   (  ) não 

d) Determina os procedimentos a serem adotados em caso de acidente do 

trabalho.  (  ) sim   (  ) não 
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e) Determina os procedimentos a serem adotados em caso de doenças 

profissionais. (   ) sim  (  ) não 

f) Adota medidas determinadas pelo MTb.  (  ) sim  (   ) não 

g) Adota medidas para eliminar a insalubridade. (   ) sim (  ) não 

 

h) Adota medidas para eliminar as condições inseguras de trabalho. 

(  ) sim  (  ) não 

i)  Informa aos trabalhadores: 

 os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho.  

     (   ) sim  (  ) não 

 os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela 

empresa. (  ) sim  (  ) não 

 os resultados dos exames médicos, exames complementares e diagnóstico 

(  ) sim  (  )não 

 os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. 

(  ) sim  (  ) não 

j) Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos 

preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. 

           (   ) sim  (  ) não 
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QUESTIONÁRIO II (somente para TRABALHADORES DE OBRA (destinados 

pela empresa da construção civil): 

 

II - CARACTERIZAÇÃO DA SEGURANÇA NO TRABALHO DA EMPRESA 

 

1- A empresa possui profissionais da área de segurança do trabalho?  

    (  ) sim  (  ) 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?  (  ) sim  (  ) 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. _____________________________________________________ 

 

5- Cumpriu as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 

trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador.  

(   )sim  (   ) não 

 

6- Usa o EPI fornecido pelo empregador. (  ) sim  (  ) não 

 



 
 

 
151 

 

 

7-  Submete-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras.  

(  ) sim  (  ) não 

 

8- Quantos acidentes de trabalho ocorreram no último 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.   

 

24- Qual 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? 

 (  ) sim  (  ) 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;  

D. (  ) no próprio local onde ocorreu o acidente.  
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QUESTIONÁRIO III (distribuído em e-mails para gestores do agronegócio): 

 

I - ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA SST (SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO)  

 

1- A empresa tem e mantém um sistema de gestão da SST?  

________________________________________________________________ 

 

2- A política de SST da Empresa? 

 

 

 

 

2.1. Comprometimento com a melhoria contínua? 

________________________________________________________________ 

 

2.2. Comprometimento com a legislação vigente de segurança e medicina no 

trabalho? 

________________________________________________________________ 

 

2.3. Comprometimento com outros requisitos relacionados na política da 

empresa? 

________________________________________________________________ 

 

2.4. A política é documentada, implementada e mantida pela empresa? 

________________________________________________________________ 

 

2.5. É divulgada a todos os funcionários e eles reconhecem o seu papel na SST?  

________________________________________________________________  

2.6. Comprometimento com outros requisitos relacionados na política da 

empresa?   

_______________________________________________________________ 
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2.7. A política de SST é revisada pela empresa?  

_______________________________________________________________ 

 

2.8. Sendo a resposta positiva, com que frequência e motivos à política de SST é 

revisada pela empresa?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Planejamento  

 

3.1. Qual 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? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4.4. Treinamento e conscientização? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.5. Consulta e comunicação? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

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?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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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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QUESTIONÁRIO IV (distribuídos para os e-mails dos empregados do 

agronegócio em 5 regiões brasileiras). 

 

1 - Política de SST  

1.1 A empresa possui uma política de SST?  

 

 

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: ______________________  

 

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 

________________________________________________________________ 
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2.2 Essas ações são efetuadas através de:  

(  ) PPRA  

(  ) PCMAT  

(  ) PCMSO 

(  ) Relatórios  

Outros: __________________________________________________________ 

 

2.3 Existe um monitoramento quanto à implementação das ações requeridas?  

________________________________________________________________ 

 

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?  

________________________________________________________________ 

 

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?  

________________________________________________________________ 
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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?  

_______________________________________________________________ 

 

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: ____________________ 

 

2.11 Existe na empresa programas de gestão de SST específicos que não sejam 

o PPRA, PCMAT e PCMSO?  

_______________________________________________________________ 

 

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: ____________ 
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3 - Implementação e Operação  

3.1 - Existe na empresa um profissional especifico responsável pelas ações 

relativas à SST?  

________________________________________________________________ 

 

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?  

________________________________________________________________ 

 

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; 
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(  ) Têm carga horária média de: 

(  ) São realizados no horário de trabalho;  

Outros: _________________________________________________________ 

 

3.7 - As consultas e comunicações relativas à SST são documentadas?  

________________________________________________________________ 

 

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? 

________________________________________________________________ 

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?  

________________________________________________________________ 
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3.13 - Sendo a resposta afirmativa, esses documentos:  

(  ) São arquivados em um setor específico.  

(  ) 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.   

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? 

________________________________________________________________ 

 

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.  

( ) Esses procedimentos são disponibilizados para consulta pelas partes 

interessadas.  
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3.17 - A empresa possui planos ou procedimentos para atender a incidentes e 

situações de emergência?  

 _______________________________________________________________ 

 

3.18 - Sendo a resposta afirmativa:  

( ) Esses planos ou procedimentos são analisados periodicamente. Período 

tempo:__________________________________________________________  

( ) Esses planos ou procedimentos são testados periodicamente. Período 

tempo:__________________________________________________________ 


