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Resumo
Este estudo teve como proposta principal verificar sobre a segurança no trabalho em uma indústria do
ramo de Alumínios, localizada na cidade de Francisco Beltrão-PR. Portanto, proporcionou-se a análise
de questões referentes ao assunto comentado através da aplicação de um questionário estruturado com
respostas de múltipla escolha, realizado diretamente com os colaboradores da indústria citada, tendo
caráter quantitativo. Foram levantadas informações que permitiram uma análise das condições atuais
da empresa em que se realizou o estudo proposto. Os resultados obtidos revelaram dados positivos e
satisfatórios sobre o ambiente de trabalho da empresa e que a ocorrência de acidentes é mínima, uma
vez que a maioria dos colaboradores faz uso das boas práticas de segurança durante a execução de
suas atividades laborais. Observou-se ainda, que existe a comprometimento em promover um
ambiente de trabalho seguro, o que é fundamental para o alcance de maior desempenho produtivo.
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Safety and productivity: a study in a branch aluminum industry
Abstract
This study had the main proposal check on safety at work in a branch Aluminium industry, located in
Francisco Beltrao-PR. Therefore, provided the analysis of issues related to the subject discussed by
applying a structured questionnaire with multiple choice answers, made directly with the employees
cited industry with quantitative character. Information was raised that allowed an analysis of the
current conditions of the company that carried out the proposed study. The results showed positive and
satisfactory data on the company's work environment and the occurrence of accidents is minimal,
since most employees make use of good safety practices during the execution of their work activities.
It was also noted that there is a commitment to promote a safe working environment, which is crucial
for achieving greater production performance.
Key-words: safety at work, work environment, productivity.

1 Introdução
Antigamente a questão “Segurança no Trabalho” não era muito discutida nem implantada nas
áreas de produção, pois a prioridade se baseava apenas em lucro e produtividade.
Atualmente a visão é outra, em que além de promover um ambiente de trabalho seguro ser
uma obrigação legal das empresas, é por meio do investimento nas pessoas que se busca
atingir objetivos econômicos. Desta forma, as condições de Higiene e Segurança nos
ambientes de trabalho são de extremo valor e afetam diretamente tanto a qualidade de vida do
colaborador quanto à produtividade.
Em algumas atividades efetuadas pelos colaboradores nas empresas, pode haver um
determinado grau de risco que acaba por provocar danos na saúde física e mental dos
mesmos. Assim, deve ser feita uma avaliação sobre esses riscos no sentido de evitar que este
tipo de ocorrência venha a fazer parte da rotina organizacional.
Diante desta realidade vivenciada pelas organizações, os empregadores podem contribuir
buscando alternativas para a identificação dos problemas e ajudar na procura das soluções
mais adequadas, fazendo parte da construção de um ambiente de trabalho motivador. Para
tanto, torna-se necessário manter os trabalhadores informados, objetivando-se prevenir os
problemas de saúde provocados pelo trabalho. Já que nos termos da lei, os treinamentos e as
informações fazem parte do programa de prevenção, uma participação recíproca entre
empresa e trabalhadores implica uma parceria e uma partilha de responsabilidade que
promovam um processo de tomada de decisões que atenda o interesse de ambas as partes.
Sabendo-se que o trabalhador é peça fundamental de um sistema de produção, possibilitar que
se mantenha em melhores condições de saúde é diretamente proporcional ao êxito de qualquer
atividade empresarial. Neste sentido, as empresas precisam criar condições que favoreçam o
desenvolvimento de atividades com segurança, sendo de grande importância para se tornarem
competitivas e atingirem um nível desejável de satisfação de colaboradores.
Portanto, este artigo teve como objetivo verificar sobre a segurança no trabalho em uma
indústria do ramo de alumínios, localizada na cidade de Francisco Beltrão-PR. O artigo traz
dados de uma pesquisa realizada por meio de um questionário estruturado com respostas de
múltipla escolha, o qual proporcionou evidenciar como a empresa objeto de estudo age em
relação ao tema proposto.
2 Segurança no trabalho
Para que as organizações possam ser competitivas, torna-se necessário implantar medidas
preventivas que resultem em um ambiente de trabalho agradável e seguro para seus
colaboradores.
A segurança no trabalho é um assunto da maior importância, que não interessa
apenas aos trabalhadores, mas também às empresas e a sociedade em geral, pois um
trabalhador acidentado, além dos sofrimentos pessoais, provoca despesas ao sistema
de saúde e passa a receber seus direitos previdenciários, que são pagos por todos os
trabalhadores e empresas (LIDA, 2005, p. 421).

Nota-se que ao se falar em segurança no trabalho é preciso considerar todos os envolvidos
direta e indiretamente, pois seus impactos podem influenciar negativamente vários elementos
de diferentes níveis. Para se poder atuar de forma mais efetiva iniciou-se um trabalho que
comporta tanto empresas como colaboradores, por meio da implantação de comissões internas
de prevenção de acidentes. De acordo com Ribeiro (2009) os primeiros incentivos no Brasil
de criação de comissões de trabalhadores com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho
foram de empresas estrangeiras de geração e distribuição de energia elétrica em São Paulo e
no Rio de Janeiro, na década de 20. Logo mais, em meados de 1934 foi criada a Inspetoria de

Higiene e Segurança do Trabalho que se responsabilizou pela fiscalização de ambientes,
condições de trabalho e preservação da saúde.
Segundo Cardoso e Lage (2005) quando a inspeção do trabalho teve sua definição em lei,
vinculada esta atividade ao Ministério do Trabalho e Emprego, o propósito foi a divisão em
dois departamentos para de um lado fazer a inspeção do trabalho, sendo um departamento
com responsabilidade de planejar e normatizar ações de fiscalização do trabalho. E, do outro
lado, fazer a coordenação de ações que teriam como propósito fiscalizar normas de segurança
e saúde no trabalho, sendo realizada pelo departamento de segurança e saúde do trabalhador.
Conforme pode-se perceber a atuação na segurança no trabalho foi gradativamente sendo
firmada e passando a fazer cada vez mais parte da realidade das organizações. Estes
acontecimentos impulsionaram empresas e colaboradores a visarem melhores condições de
trabalho, exigindo maior responsabilidade não só da empresa como do próprio funcionário.
A atuação sobre o trabalhador deve ser considerada como medida de segunda
ordem. Os seres humanos apresentam variações de comportamento e não se pode
esperar que estejam sempre atentos e vigilantes para a prática de atos seguros. A
primeira providência para se atuar sobre o trabalhador é afasta-lo das partes
perigosas. Se esse afastamento não for possível, recomendam uso dos equipamentos
de proteção individual (EPI), como último recurso (LIDA, 2005, p. 439).

Segundo Netto (2006), a irresponsabilidade do trabalhador e as condições de trabalho
desfavoráveis são as principais causas de acidentes. A falta de investimentos em prevenção
também é considerada um dos maiores obstáculos para a redução dos mesmos. Busca-se
benefícios e soluções com a finalidade de ampliar o desempenho do trabalhador, adequar e
evoluir em relações a ferramentas que satisfaçam as necessidades dos mesmos e proporcionar
a saúde aos profissionais.
3 Condições de trabalho e saúde do colaborador
De uma maneira geral, pode-se dizer que os acidentes dentro de uma indústria têm como
característica principal as perdas. Estas, não são somente de integridade física (ferimentos em
pessoas) mas também de materiais, equipamentos e imagem da empresa, dependendo dos
acontecimentos (SAMPAIO, 2002).
Diante disso, há a necessidade de que as empresas atendam as leis de segurança buscando
fornecer condições de trabalho que evitem a ocorrência de perdas e que garantam que a saúde
do trabalhador seja preservada. Segundo Cardoso e Lage (2005) é de decisão livre do
empregador aplicar ou não as devidas leis trabalhistas, mas o mesmo correrá os riscos de for
apanhado burlando as leis na realização de inspeções e isso acarretará multas para a empresa.
Conforme Sampaio (2002) se espera que tudo o que é buscado em prol da extinção dos
acidentes deve ter como meta uma extinção das perdas resultadas dos mesmos. É preciso
apurar todos os dados e atitudes, por mais sem valores que pareçam, para que seja possível
eliminar a presença de “hipóteses”, “chances”, de um imprevisto acontecer.
Quando uma organização direciona esforços no sentido de proporcionar segurança no trabalho
os ganhos são além de maior produtividade em qualidade de vida de seus colaboradores.
A qualidade de vida no trabalho assimila duas posições antagônicas: de um lado, a
reivindicação dos empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho, e de
outro, o interesse das organizações quanto aos seus efeitos potenciadores sobre a
produtividade e a qualidade (CHIAVENATO, 2004, p.7).

Segundo Rocha (2012), as situações de stress na qual o trabalhador é submetido em função de
risco, e mesmo com uso de EPI ou EPC, não descaracteriza o perigo, sendo observada

situação de atenção. Trata exclusivamente da definição das atividades perigosas exercidas nas
áreas de risco para recebimento do adicional de periculosidade.
Segundo Cunha (2006) e presente na norma regulamentadora NR-6, Equipamento de Proteção
Individual (EPI), é um equipamento de uso pessoal que visa anular determinados acidentes e
evitar possíveis doenças causadas pelas condições de trabalho.
As partes do corpo como maiores riscos de acidentes podem ser protegidas com os
equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, botas, capacete e óculos,
Existem EPI’s como protetores auriculares e máscaras para proteger-se das
condições ambientais diversas (LIDA, 2005, p. 443).

“Inspeções procuram corrigir situações inadequadas hoje, a fim de evitar problemas no futuro.
Isso só se consegue com uma combinação apropriada de competência profissional e disciplina
que as organizações usam” (SAMPAIO, 2002, p. 207).
De acordo com Cardoso (2005), as inspeções de segurança demonstram ser mais direcionadas
a empresas menores, onde as chances de ilegalidade são maiores do que em uma empresa
maior que segue mais as leis trabalhistas, uma vez que necessita de uma organização maior.
Para Miranda (2008) uma atividade perigosa é entendida como aquela põe em risco a saúde
do trabalhador e que dá direito ao recebimento de um adicional sobre o vencimento básico,
implicando ao trabalhador o contato com produtos nocivos e com condições inadequadas de
trabalho.
Atividades ou operações insalubres são às que, devido à intensidade, provocam danos à saúde
do trabalhador, superiores ao regulamentado por lei (SALIBA, 2015). “O exercício de
trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção de
adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo” (ARAUJO, 2008, p.13).
Constata-se que os riscos aos quais o colaborador está suscetível são vários, e tomar cuidados
para que se mantenha em sua máxima capacidade produtiva é uma necessidade organizacional
que proporciona o alcance de metas e objetivos de trabalho.
4 Metodologia
Para a realização desse estudo que teve com objetivo verificar sobre a segurança no trabalho
em uma indústria de alumínios, foi aplicada uma pesquisa de campo com base em um
questionário estruturado por respostas de múltipla escolha, o qual foi aplicado em uma
indústria que produz artigos em alumínio na cidade Francisco Beltrão na região sudoeste do
Estado do Paraná. O questionário foi introduzido à empresa através da gerência. O mesmo foi
respondido pelos próprios colaboradores sem intervenção de terceiros.
O questionário foi realizado com base em estudos sobre o assunto segurança no trabalho,
através de pesquisas em fontes que abordam o tema. O questionário foi aplicado aos
colaboradores da empresa entre os dias 12 e 13 de Abril de 2016. Posteriormente, prosseguiuse a tabulação e análise dos dados, expondo-se os resultados de forma que se possa ter um
fácil entendimento por parte dos que venham e se interessar pelo estudo.
Como base do estudo buscou-se a pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou comparar a teoria
com a prática vivenciada pela empresa objeto de estudo. Para a coleta dos dados utilizou-se da
pesquisa exploratória, além da descritiva que permitiu expor os resultados de forma que
pudesse chegar ao conhecimento da situação em que a empresa se encontra em relação ao
tema segurança no trabalho.
A pesquisa teve caráter quantitativo por se tratar de dados obtidos por meio de questionário
que proporcionou resultados quantificáveis numericamente, os quais foram transformados em

percentuais de acordo com o número de indicações que cada resposta recebeu. Esses
resultados são apresentados na sequência, juntamente com as análises realizadas.
5 Apresentação e análise dos resultados
Através da aplicação desta pesquisa, foi possível coletar dados referentes à segurança do local
de trabalho em uma indústria do ramo de alumínios, de acordo com a visão dos colaboradores
que ali realizam suas atividades laborais. A conclusão se baseia no grau de satisfação dos
mesmos sobre o assunto em questão. Cada uma das questões foi desenvolvida com pontos
diferentes e depois organizadas e transformadas em apresentação gráfica para que fosse
possível analisa-las adequadamente.
Primeiramente, buscou-se saber sobre dados pessoais, então questionou-se sobre a faixa etária
dos colaboradores da empresa, nos quais 15% estão entre 18 e 25 anos, 45% entre 26 e 35
anos, 25% entre 36 e 45 anos e 15% com mais de 45 anos. Observa-se que a maior parte dos
colaboradores encontra-se na faixa etária entre 26 e 35 anos, o que demonstra Acredita- se
que essa porcentagem maior dos mesmos entre 26 e 35 anos seja um ponto positivo pois estes
estão no auge de sua carreira de trabalho e disposição, seja qual for sua função.
Em seguida, perguntou-se em relação ao gênero sexual dos participantes da pesquisa, e
obteve-se que 60% dos trabalhadores são do sexo masculino e apenas 40% do sexo feminino.
Pode- se identificar que os homens ainda estão em maioria dentro dessa empresa devido a
algumas funções que necessitam serem realizadas apenas por eles, pela exigência de força
braçal.
Prosseguindo com os questionamentos, procurou-se evidenciar referente ao tempo de trabalho
na empresa, e constatou-se que 20% dos funcionários tem menos de 1 ano de atuação na
empresa, 20% estão entre 1 e 2 anos, 15% entre 2 e 3 anos e 45% com mais de 3 anos. Ao se
constatar que a maioria está presente na empresa há mais de 3 anos, espera-se que o local de
trabalho seja relativamente adequado para saúde física e psicológica do colaborador. O fato de
os colaboradores estarem na empresa por um período considerado longo pode ser
determinante para se buscar construir um ambiente de trabalho que se espera.
Dando início aos questionamentos referentes à segurança no trabalho, indagou-se sobre o
fornecimento de equipamentos para prevenir qualquer acidente resultante do trabalho, onde
95% responderam que a empresa sempre fornece e 5 % que quase sempre fornece.
5% 0
0
Sim, sempre
Sim, quase sempre
Sim, às vezes
95%

Não

Figura 1: Equipamentos de segurança individual.
Fonte: Dados pesquisados.

De acordo com os dados da figura 1, a empresa fornece EPIs adequados para a realização das
atividades, o que contribui muito na questão da segurança do trabalhador, evitando muitos
transtornos, tanto para empresa, quanto para o colaborador. Contar com os equipamentos
necessários à segurança proporciona que se possa atuar de forma mais tranquila, resultando
em ganhos de desempenho produtivo que trazem benefícios para a organização.

Porém, apenas o fato de receber os equipamentos de proteção individual não resulta o
esperado se por parte do colaborador não existir o interesse em utiliza-los em todos os
momentos. Desta forma, a questão dos EPIs deve ser observada com comprometimento tanto
de quem os fornece como de quem os recebe, sendo um compromisso de ambas as partes para
que se vise um retorno que favoreça a segurança que se almeja.
Posteriormente, perguntou-se quanto aos treinamentos referentes à saúde e segurança no
trabalho, e obteve-se que 70% dos colaboradores da empresa afirmam que existem
treinamentos frequentemente, e 30% deles indica que não houve ou não participaram de
algum treinamento já realizado.
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Figura 2: Treinamentos de saúde e segurança.
Fonte: Dados pesquisados.

Verifica-se que boa parte dos colaboradores (30%) não recebem treinamentos desta natureza,
o que precisar ser encarado com seriedade pelos gestores da empresa para que se possa
proporcionar que todos os colaboradores participem.
O mercado exige dos trabalhadores treinamento e segurança para as suas atividades, pois os
riscos existentes estão presentes no comportamento e nos equipamentos de trabalho,
constituindo-se em desafios a serem superados nas ações diante dos processos
organizacionais. Nos termos da lei, os treinamentos e as informações fazem parte do
programa de prevenção e por isso a importância da participação nos treinamentos que a
empresa oferece.
Por mais que exista uma parcela considerável de colaboradores diz receber treinamentos sobre
segurança para o desenvolvimento de atividades, é preciso direcionar esforços visando
proporcionar treinamentos para todos, uma vez que 30% dos colaboradores não participam de
treinamentos, ficando sem instruções que permitam evitar acidentes de trabalho. Quando o
colaborador percebe que não há por parte da empresa o comprometimento com sua segurança,
passa a evitar algumas atividades, comprometendo assim, o desempenho organizacional.
Dando continuidade à pesquisa, a próxima figura foi realizada com base nas informações do
setor de trabalho, em que foi perguntado se é possível identificar algum agente de
periculosidade e insalubridade no ambiente. Obtendo-se que 60% dos participantes
responderam que sim, e 40% responderam que não conseguem identificar.
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Figura 3: Periculosidade e insalubridade.
Fonte: Dados pesquisados.

Nota-se que a grande maioria dos colaboradores percebem o ambiente de trabalho como
perigoso ou insalubre, demonstrando um dado importante para o estudo das condições de
trabalho, visando diminuir esta percepção que pode fazer com que os colaboradores procurem
por empresas que lhe ofereçam um local de trabalho de maior segurança.
Esse dado colabora indicando a necessidade de melhoria na implantação de medidas de
prevenção de acidentes para que este fator percebido não afete a saúde e a qualidade de vida
dos colaboradores. Neste sentido, manter o trabalhador livre de doenças causadas por agentes
insalubres ou perigosos é um dos principais objetivos de uma empresa, que necessita atuar de
forma a minimizar os agentes considerados com insalubres ou perigosos.
Também foi perguntado aos colaboradores se os profissionais da área de Segurança realizam
contato direto com eles, vistorias frequentes, medições, acompanhamento da produção, etc.
64% dos participantes responderam que sim, frequentemente um profissional realiza
acompanhamento do serviço nos setores. Entretanto, houve um percentual de 40% que
contradizem os demais.
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Figura 4: Acompanhamento de profissionais.
Fonte: Dados pesquisados.

Verifica-se que boa parte dos colaboradores (35%), diz não existir uma presença constante e
próxima entre os profissionais de segurança no trabalho e colaboradores durante o exercício
de suas atividades. Isto demonstra um dado preocupante que suscetível de intervenção por
parte dos gestores da empresa, buscando fazer com que haja a definição de uma atuação
consistente destes profissionais para que se garantam condições apropriadas em relação aos
processos em que as pessoas estão inseridas.
A importância deste resultado é diretamente ligada ao envolvimento do profissional com sua
equipe, onde a profissão exige essa presença e as medidas de melhorias tomadas. Sabendo-se
que um bom profissional da área de Segurança e Saúde deve estar presente na área de

desenvolvimento de atividades, convivendo com sua equipe e sabendo de suas principais
necessidades, torna-se primordial que os gestores intervenham nesta proximidade.
Na figura 5, foi perguntado aos colaboradores se era de conhecimento de todos a existência da
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – na empresa. Uma porcentagem de
95% das pessoas respondeu que sim, existe e é implantada dentro da empresa e apenas 5%
não tem conhecimento do que se trata ou não conhece.
5%
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Não
95%

Figura 5: Comissão interna de prevenção de acidentes.
Fonte: Dados pesquisados.

Como é possível ser notado, os colaboradores de forma que praticamente geral têm
conhecimento da existência desta comissão, a qual é primordial para melhorias que se
pretende no ambiente de trabalho. A CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
geralmente é formada por um grupo de funcionários de variados setores, com membros
indicados pelo empregado e eleitos pelos próprios colaboradores, com um único objetivo:
Questionar medidas para serem adotadas em prol da melhoria dos ambientes de trabalho para
todos, prevenção de acidentes decorrentes da atividade realizada de modo a tornar compatível
o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador.
A CIPA é de extrema importância, já que se sabe que os índices de acidentes podem aumentar
gradativamente caso não ocorram os cuidados necessários à segurança do trabalhador frente
às tarefas que realiza. Ao se estabelecer que os próprios colaboradores possam participar da
CIPA, ganha-se em termos de comprometimento, pois a responsabilidade por condições
adequadas de trabalho torna-se inerente tanto para a empresa como para os colaboradores.
Quem de fato executa as atividades é que conhece suas dificuldades e facilidades, não
somente como observador mais praticante das operações que formam os processos de
trabalho. Neste sentido, há a necessidade de que as empresas incentivem e apoiem esta
comissão para que possa contribuir para as melhorias que se almeja e espera na estrutura
organizacional.
Logo, foi indagado sobre a participação dos colaboradores na SIPAT (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho) e pôde-se perceber que apenas 45% dos colaboradores
participam assiduamente. Infelizmente, mais da metade dos colaboradores não são
participantes frequentes, onde 15% afirmam participar quase sempre, 5% dizem participar às
vezes e 35% dizem não participar da SIPAT.
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Figura 6: Semana interna de prevenção de acidentes.
Fonte: Dados pesquisados.

A SIPAT (Semana Interna da Prevenção de Acidentes de Trabalho) é uma semana que todas
as empresas devem promover. Ela acontece em horário de trabalho e é realizada através de
palestras e atividades dinâmicas que conscientizam os trabalhadores sobre os riscos e os
cuidados que devem ser tomados em suas atividades. Portanto, a SIPAT é de grande
importância aos colaboradores das empresas e deve ser frequentada por todos, já que é
realizada apenas uma vez por ano.
Este tipo de evento pode ser entendido como determinante para instruir e sensibilizar os
colaboradores para melhores práticas operacionais, demonstrando-se quais são os meios que
possibilitam maior segurança. Dependendo da abordagem utilizada nas palestras e dinâmicas,
pode-se obter como resultado uma percepção que surta os efeitos que se pretende em relação
aos riscos envolvidos no dia-a-dia de trabalho. Então, torna-se pertinente que a empresa tenha
iniciativas que envolvam a totalidade dos colaboradores neste momento de conscientização e
conhecimento.
Perguntado aos colaborados em relação à frequência de acidentes de trabalho na empresa,
95% afirmaram que os acidentes de trabalho acontecem raramente e 5% afirmaram não
acontecer acidentes.
5% 0
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Figura 7: Acidentes de trabalho.
Fonte: Dados pesquisados.

Identifica-se que os resultados são positivos, uma vez que nenhum dos colaboradores disse
acontecer acidentes com frequência. Os acidentes no trabalho só trarão danos ao colaborador
e à empresa que muitas vezes tende a responder por falta de disponibilização de segurança no
ambiente de trabalho e que também poderá sofrer com a perda ou o afastamento de seu
colaborador.
Quando existem acidentes de trabalhos de forma frequente, os danos às empresas são muitos,
por isto se deve prestar atenção mesmo que no caso estudo não se tenha identificado esta

variável. A atenção surge pelo fato de que 95% dos colaboradores dizem que raramente
ocorre e apenas 5% dizem que não ocorre, sendo um percentual elevado de pessoas indicando
a existência de acidentes de trabalho, mesmo que raramente. Diante desta realidade, torna-se
necessário identificar as causas dos acidentes e agir visando extinguir tais ocorrências que
interferem negativamente na capacidade produtiva de uma empresa.
Questionado aos colaboradores quais as causas de acidentes no trabalho, 5% disseram que os
acidentes já ocorridos foram ocasionados por falta de informações, 85% que tais acidentes
aconteceram por falta de cuidados dos envolvidos na realização do trabalho, e 10% dos que a
causa dos acidentes foi por falta de cuidados da empresa em garantir um ambiente de trabalho
seguro.
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Figura 8: Causas de acidentes.
Fonte: Dados pesquisados.

Percebe-se de acordo com os resultados, que a utilização de EPI (equipamentos de proteção
individual) e EPC (equipamentos de proteção coletiva) é levada a sério e que é corretamente
disponibilizada pela empresa, uma vez que nenhum dos colaboradores alegou terem
acontecido acidentes por falta dos mesmos. Porém, apenas isto não basta quando se trata de
prevenção de acidentes, é preciso também outros cuidados por parte da empresa e dos
colaboradores perante as suas atividades.
Conhecer e procurar minimizar as causas de acidentes de trabalho é uma atitude proativa das
empresas, mas que também deve ser observado pelos colaboradores, que são os principais
prejudicados quando acontecem acidentes relativos às atividades que realizam. No entanto,
mesmo que 85% digam que a responsabilidade pelos acidentes é dos envolvidos nas
atividades de trabalho, nota-se que 15% dos colaboradores indicam que os acidentes ocorrem
por falta de informações ou cuidados que deveriam ser tomados pela empresa, sendo um fator
preocupante que necessita ser observado pelos gestores da mesma.
Por fim, questionou-se se a empresa está adequada às normas de segurança, e para 80% dos
colaboradores a empresa está adequada, para 15% não, e 5% responderam não saber sobre o
assunto.
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Figura 9: Adequação às normas de segurança.
Fonte: Dados pesquisados.

Verifica-se que o foco de atenção deve estar voltado para os 15% dos colaboradores que
indicaram que a empresa não está adequada às normas de segurança. Toda empresa para
exercer seus trabalhos, precisa estar preparada fisicamente atendendo normas de segurança
criadas para a proteção de todos os envolvidos, principalmente na questão do ambiente. A
percepção que o indivíduo tem do local de trabalho é determinante para que se torne mais
comprometido com a empresa, estando disposto em buscar retribuir com seu trabalho o
esforço direcionado para fazer com que se esteja de acordo com as necessidades dos colabores
diante do ambiente laboral.
As condições de trabalho proporcionadas pela estrutura física são fundamentais para se
garantir a força produtiva em condições ideais, pois o ambiente de trabalho seguro
proporciona ganhos de desempenho profissional. Ao estar tranquilo em relação à segurança
do local de trabalho, o colaborador pode focar concentrando-se nos objetivos e metas
estabelecidos, tornando-se mais atuante e dando o retorno almejado diante do que lhe seja
proposto.
6 Considerações finais
O objetivo desde artigo que foi de verificar sobre a segurança no trabalho se deu por atingido,
considerando o levantamento e análise dos dados coletados. Isso, por meio da aplicação de
um questionário estruturado dentro de uma indústria do ramo de alumínios, sendo possível
observar como é considerada a segurança no ambiente de trabalho e como a mesma é
trabalhada em seus setores, segundo a visão dos colaboradores.
A maioria dos resultados obtidos pode ser considerada positiva, como é possível perceber no
caso da disponibilização de equipamentos de proteção (EPI/EPC), onde apenas uma pequena
minoria (5%) não está satisfeita. Porém, sempre pode haver melhorias em equipamentos para
que se evite uma baixa da produtividade, devendo a empresa estar atenta, buscando
disponibilizar os melhores equipamentos para seus funcionários.
Visou-se também, contribuir para que a empresa possa dar condições de trabalho que
favoreçam a satisfação das pessoas que nela trabalham, possibilitando uma percepção positiva
do trabalhador diante do local em que realiza suas atividades. Desta forma, o estudo
proporcionou um repensar das atitudes em alguns aspectos, como nos cuidados com as
pessoas no sentido de valoriza-las, demonstrando que o quanto são importantes e que refletem
o maior capital de uma organização.
Diante dessa realidade, nota-se a importância da segurança do trabalho para se obter maior
desempenho produtivo, sendo primordial para que uma empresa se mantenha competitiva
mercado em que atua. Quando o indivíduo percebe que a organização está empenhada em lhe
fornecer segurança, mantendo sua integridade física e emocional preservadas, tende a retribuir

com esforços de trabalho (ROBBINS, 2005). Desse modo, pode-se inferir que os
investimentos em segurança possibilita extrair do colaborador um retorno produtivo que
esteja de acordo com as expectativas organizacionais.
Conclui-se assim, que quanto maior a percepção de segurança em relação ao ambiente de
trabalho, maior será o nível de satisfação e motivação pessoal para a consecução dos objetivos
e das metas estabelecidos.
Referências:
ARAUJO, Giovani Moraes de. Legislação de Segurança e Saúde Ocupacional. 2. ed. São
Paulo: GVC, 2008.
CARDOSO, Adalberto; LAGE, Telma. – A Inspeção do Trabalho no Brasil. Revista de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 48, no 3, 2005, pp. 451 a 490. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n3/a01v48n3.pdf> Acesso em 02 de maio de 2016.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
LIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo : Blucher, 2005.
MIRANDA, Maria Bernadete. O Adicional de Periculosidade. Revista Virtual Direito
Brasil,
São
Paulo,
Volume
2,
nº
1,
2008.
Disponível
em:
<http://www.direitobrasil.adv.br/arquivospdf/revista/revistav21/alunos/no.pdf> Acesso em:
05 de maio de 2016.
OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de. Introdução a Engenharia de Produção. 2. ed.
Florianópolis: Visual Books, 2006.
RIBEIRO, Fábio H. Qualidade de vida e segurança no trabalho: segurança no trabalho.
1. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2005.
ROCHA, Geraldo Celso. Trabalho, saúde e ergonomia. 1.ed. Curitiba: Juruá, 2012.
SALIBA, Tuffi Messias. Insalubridade e periculosidade- Aspectos técnicos e práticos. 10.
ed. São Paulo: Ltr, 2015.
SAMPAIO, Gilberto Maffei A. Pontos de partida- em segurança industrial. 1. ed. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2002.

