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Resumo:
O presente trabalho se propõe a compreender as percepções dos stakeholders sobre segurança do
trabalho para aplicação prática. Os efeitos de investir em segurança do trabalho nas redes
varejistas de supermercados visam também demonstrar os benefícios de solucionar problemas
específicos, no caso, segurança no trabalho. Tem como objetivo informar a importância de se ter
cuidados com a segurança no ambiente de trabalho, investigar as principais causas de acidentes
de trabalho na rede varejista de supermercados, investir em treinamentos e na prevenção de
acidentes, minimizar os custos de acidentes de trabalho, e mapear as principais áreas de risco no
ambiente de trabalho. O trabalho foi realizado por meio de estudo de casos em redes varejistas de
supermercados, onde foram realizadas 15 entrevistas de natureza qualitativa e exploratória.
Observou-se que os principais resultados foram que as empresas estudadas necessitavam investir
em treinamentos de segurança, ter campanhas de prevenção de acidentes, mapear as principais
áreas de risco e ter uma gestão eficiente da segurança em todos os níveis da empresa. Diante do
exposto os principais resultados demonstraram que a melhor maneira de minimizar os custos da
empresa é investir em segurança e na prevenção de acidentes.
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Effects of investing in job security in supermarket
Supermarket chains
Abstract
This paper aims to understand the stakeholders' perceptions about work safety for practical
application. The effects of investing in job security in supermarket chain supermarkets also aim
to demonstrate the benefits of solving specific problems, in this case, job security. It aims to
inform the importance of taking care of safety in the workplace, investigate the main causes of
work accidents in the retail supermarket chain, invest in training and accident prevention,
minimize the costs of work accidents, and Map the main areas of risk in the work environment.
The work was carried out by means of case studies in retail supermarket chains, where 15
interviews of qualitative and exploratory nature were carried out. It was observed that the main
results were that the companies studied needed to invest in safety training, to have accident
prevention campaigns, to map the main areas of risk and to have an efficient management of
safety at all levels of the company. In view of the above, the main results showed that the best
way to minimize company costs is to invest in safety and accident prevention.
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1 Introdução
Ayres e Corrêa (2001) vêm analisando o objeto de pesquisa, conforme apontado na
revisão de literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto
organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições para segurança do trabalho e
acidentes de trabalho na rede varejista de supermercados o que demanda a construção de
um modelo teórico/empírico/gerencial que explicite como estes diferentes conceitos se
articulam e podem contribuir para o entendimento de propostas para o desenvolvimento
organizacional.
Na literatura acadêmica sobre Segurança do Trabalho e Acidentes de trabalho nas redes
varejista de supermercados relacionada com o setor de comércio varejista existem poucos
estudos sobre o objeto de pesquisa (BURGUESS; SIMONS, 2005). Os trabalhos
identificados foram Ayres e Corrêa (2001) sendo estes os mais significativos na literatura
apontada.
Porque a rede varejista de supermercados ocupa lugar de destaque em números de
acidentes de trabalho? Como diminuir os números alarmantes de acidentes? Quais os
acidentes mais frequentes nos supermercados? Quais as consequências dos acidentes de
trabalho nas empresas? Porque as empresas, devem investir em segurança?
Informar a importância de se ter cuidados com a segurança no ambiente de trabalho,
investigar as principais causas de acidentes de trabalho na rede varejista de
supermercados, investir em treinamentos e na prevenção de acidentes, minimizar os
custos de acidentes de trabalho, e mapear as principais áreas de risco no ambiente de
trabalho.
O presente estudo visa a contribuir para a elucidação de questões relacionadas ao objeto
de pesquisa. Almeja-se preencher a lacuna empírica/gerencial identificada na relação
entre segurança e acidente de trabalho. A contribuição mais relevante é de natureza
empírica/ gerencial, pois durante a realização da pesquisa, constatou-se a necessidade de
estudos relacionados ao objeto de pesquisa, para assim gerenciar as metas e objetivos
definidos pela organização, desta forma é possível contribuir para a melhora do ambiente
organizacional.
Este artigo tem como objetivo demonstrar que quando se investe em segurança do
trabalho se minimiza custos, pois ao contrário do que se pensa se economiza mais na
prevenção do que no pagamento de indenizações de acidentes, nesse caso mostraremos
que o custo se transforma em investimento e é pago ao longo do tempo. O Brasil, gasta
R$ 10 bilhões por ano com indenizações e tratamentos decorrentes de acidentes de
trabalho, por isso as empresas adotarem uma cultura de prevenção é fundamental para a
redução dos acidentes de trabalho no Brasil.
O estudo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na primeira seção é
discutida a questão da revisão de literatura; a seguir são detalhados os aspectos
metodológicos; estudo de caso, pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, entrevistas,
entre outros; na terceira seção, os resultados; na quarta seção discussões e na última seção,
são expostas as considerações finais.
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Revisão de Literatura

2.1 Segurança no trabalho
De acordo com Ayres e Corrêa (2001) as principais causas de acidentes de trabalho são:
falta de conscientização dos empresários e trabalhadores para a importância da prevenção

dos perigos no trabalho que possam levar a um acidente; jornadas de trabalho longas;
profissionais com formação imprópria; longos períodos de transporte incômodo e
exaustivo no caso de grandes cidades; prestação de serviço insalubre em jornadas de
trabalho destinadas às atividades normais; trabalhadores sem o devido registro;
trabalhadores com alimentação inadequada e não suficiente; alta rotatividade da mão-deobra e excesso na terceirização de serviços.
Para Zocchio (2002), a segurança do trabalho tem um grande valor técnico, administrativo
e econômico para a organização e seus empregados, familiares e para a sociedade em geral,
além de ser uma obrigação legal. Para ele, quando aplicada adequadamente gera uma série de
benefícios, entre eles: estabilidade operacional devido ao equilíbrio da mão-de-obra; melhor
produtividade devido a motivação dos seus colaboradores por trabalharem em local seguro;
redução dos investimentos em manutenção corretiva e menos desperdícios de material; maior
equilíbrio nos custos operacionais; melhor ambiente social da empresa; e melhor imagem da
empresa na comunidade e diante das autoridades competentes.
Segundo Chiavenato (2004) a segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas,
educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando
as condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas da
implantação de práticas preventivas, descreve que a segurança do trabalho envolve três
áreas principais de atividade: prevenção de acidentes, prevenção de incêndios, e
prevenção de roubos. Além disso, a segurança está também relacionada com a
administração de riscos ocupacionais.
Para Gualberto (2016) nos dias atuais, o grande desafio das empresas é aliar a segurança
do trabalho às constantes reduções de orçamentos da empresa, entretanto se questiona se
uma empresa pode de fato diminuir seus custos sem atingir o setor de segurança no
trabalho, isso se dá devido ao ganho da produtividade que se tem, menos acidentes
significam menos afastamentos e menos afastamentos se traduzem em mais dias
trabalhados. A Segurança do Trabalho e o cumprimento das Normas de Segurança
é responsabilidade das empresas, quem cumprir, não faz mais que a obrigação e para
aquelas que desobedecem, cabe ao Ministério do Trabalho e aos Sindicatos identificarem
o que está errado e aplicar as medidas necessárias para corrigir os problemas.
Binder et al., (1986), afirma que investir em segurança é a melhor maneira de minimizar
os custos da empresa. O custo de um acidente pode trazer inúmeros prejuízos à empresa.
O acidente leva a encargos com advogados, perdas de tempo e materiais e na produção.
Sabem-se casos de empresas que tiveram que fechar suas portas devido à indenização por
acidentes de trabalho. Com certeza seria muito mais simples investir em prevenção e em
regularização da segurança , evitando futuras complicações legais.
2.2 Acidentes de trabalho
Segundo o ministro Miguel Rossetto (2014) atividades do comércio varejista de
mercadorias em geral (59.080 acidentes), mercados e hipermercados (23.630 acidentes),
são as que mais registraram acidentes de trabalho em 2014.
Para Neto (2015) apesar de parecer um tema simples evitar acidentes de trabalho não é
uma tarefa fácil. Evitar acidentes de trabalho requer disciplina de administradores e
funcionários, sendo também necessário que a empresa adote uma linguagem clara no
tocante a aos riscos e às medidas que deverão ser adotadas.
Segundo Barbosa (2015) há três áreas críticas de acidentes nos supermercados: Açougue
devido a grande risco de queda por conta do piso, além de cortes e de amputação de

membros pelo manuseio de equipamentos para moagem de carnes (o mesmo ocorre com
o fatiamento de frios). Também é comum o esmagamento das mãos. Estoque devido a
quedas e nessa área podem levar a lesões na coluna cervical e lombar, e panificação onde
além de também ser comum o esmagamento das mãos, é comum ocorrer choques,
causados por falhas na parte elétrica.
Silva (2010) destaca a questão humana, como o sofrimento do funcionário atingido até o
sofrimento familiar dos entes queridos, seja em caso de acidente ou de óbito. A família
sofre a dor, o trauma psicológico e financeiro, muitas vezes ocorre a diminuição da renda
familiar: remuneração inferior por exercer função menos qualificada ou perda de
gratificações, ou ainda, despesas superiores pela necessidade de tratamento permanente
com medicamentos caros ou dieta especial e perda do trabalho.
De acordo com Zocchio (2002). o setor varejista tem uma contribuição significativa no
total de acidentes do Brasil, é visível que a ação de vários empresários quanto ao tema
segurança do trabalho é tímida, restringindo-se a práticas paliativas, sem um
aprofundamento que o assunto exige, principalmente devido a cultura não preventiva, ao
pequeno grau de risco e ao pouco rigor da fiscalização pelos órgãos reguladores em
algumas regiões. Porém, também é perceptível um crescimento, mesmo lento, das
práticas de algumas empresas.
Segundo Vilela ( 2013 ) ambiente insalubre prejudica não só o trabalhador, mas também
a empresa e sua imagem social. Adotar medidas que cumpram no mínimo suas obrigações
legais em promoção da prevenção de acidentes, contribuem para uma imagem positiva da
empresa e satisfação do trabalhador.
Lieber (1998), ao descrever sobre as principais causas de acidente de trabalho, enfatiza
que novas teorias e respectivos métodos são necessários e possíveis. Na opinião desse
autor, a falta de um método decorre basicamente da pobreza teórica em que se encontra a
investigação da causalidade do Acidente do trabalho e da mesmice de pressupostos sobre
o tema.
De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Previdência Social (2016) lideram o
ranking de acidentes de trabalho mais comuns, quedas, choques contra objetos, golpes
provocados por ferramentas, cortes e fraturas. São distúrbios físicos que afetam diversos
trabalhadores, famílias e empresas, seja por negligência, más condições ou dificuldade
em cumprir ou exigir protocolos importantes, como por exemplo o uso de equipamento
de proteção individual (EPI) correto.
2.3 Benefícios de se investir em segurança do trabalho
Conforme Neto (2015) nas empresas de forma geral tudo gira em torno do custo e se
perde muito com acidentes de trabalho, desde gastos com primeiros socorros e transporte
do acidentado, pagamento dos primeiros quinze dias após o afastamento onde se irá pagar
salário para uma pessoa que não irá produzir, também prejuízos materiais, e pagamento
de indenizações além de gastos com contratação de um substituto para o funcionário que
se acidentou.
Quando temos um acidente do trabalho, uma das primeiras medidas que os
profissionais da área de segurança do trabalho devem adotar é realizar uma
investigação do acidente e propor medidas para que ele não se repita. Mas,
muitas vezes, esquecemos de calcular o custo deste acidente, que é muito
importante, porque mostraremos para o empregador o custo que foi o acidente
e conscientizar ele que prevenir é um meio eficiente de aumentar a
produtividade e evitar perdas.(FUNDACENTRO,1986 p.23).

Para Veloso ( 2011) Os empresários na sua maioria ainda acreditam que investir em
Segurança do Trabalho é um gasto desnecessário, vale a dica de que, sim, ela reflete no
bolso do trabalhador, mas também, e principalmente, no do empregador , podemos citar
apenas alguns: gastos com transporte do funcionário acidentado, com afastamentos
causados por doenças ocupacionais, com contratação de mão de obra temporária ou
permanente para ocupar o lugar deixado pelo trabalhador acidentado, com prejuízos
materiais e com indenizações e com ações na justiça trabalhista civil, entre outros.
3 Metodologia
A abordagem deste estudo é qualitativa. Maanen (1979) a define como um diferente
conjunto de técnicas de interpretação com o objetivo de descrever e expressar o
significado de um sistema complexo do mundo social, reduzindo distâncias entre teoria e
os dados obtidos. Nessa mesma visão, Richardson (1999) justifica que esta abordagem é
adequada para compreender a natureza de um fenômeno social.
Com relação aos objetivos, este estudo é de caráter exploratório, pois busca o
entendimento do fenômeno na sua complexidade (GODOY, 1995). De acordo com Gil
(2008) a pesquisa exploratória deve proporcionar maior familiaridade com o fenômeno
ao envolver técnicas específicas, como por exemplo, referencial teórico. Respeitando esta
abordagem e seu caráter exploratório, o estudo contempla a revisão da literatura dos
Efeitos de investir em segurança do trabalho nas redes varejistas de supermercados, de
acordo com Almeida (2011) e tem a finalidade de buscar relações entre conceitos,
características e ideias.
Para Quivy; Campenhoudt (1998), no método de observação é importante ressaltar que
este implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as pessoas se manifestam de
acordo com suas vivências, histórico de valores e aspectos culturais. Utiliza-se este tipo
de pesquisa empírica quando se quer conseguir informações e conhecimento referentes a
um determinado problema do qual se busca comprová-lo, ou ainda, com a intenção de
descobrir novos fenômenos, percepções ou suas relações.
O estudo de caso único é um dos métodos que apresenta a melhor aderência aos objetivos
e às questões norteadoras do trabalho. Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que "um
estudo de caso se refere a uma análise intensiva de uma situação particular". A escolha
da empresa como universo de pesquisa baseou-se no relevante papel que esta desempenha
na cidade de Guarulhos-SP, especialmente sua atuação na área de Varejo. Nessa
organização, foram coletadas informações referentes a Segurança do trabalho / Efeitos de
investir em segurança no trabalho nas redes varejistas de supermercados.

3.1 Histórico da Unidade
O Grupo Pão de Açúcar segue sendo a maior empresa de varejo no Brasil, segundo
ranking elaborado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de
Consumo. O ranking usa como base o faturamento das redes em 2010, ano em que o Pão
de Açúcar faturou 40,0 bilhões de reais. A rede possui 1.582 lojas e 137.000 funcionários.
Curiosamente, a produtividade por loja do Grupo não é das mais altas, sendo de cerca de
25,3 milhões de reais por loja – a 29ª maior entre as maiores do varejo no Brasil. A
primeira colocada nesse quesito, é o grupo Matheus, com apenas 22 lojas e faturamento
de 90,9 milhões de reais em cada uma delas.

Rede Varejista de Supermercados tem como meta principal vender diretamente para
consumidores finais, as atividades do comércio varejista são importantes pois geram uma
grande quantidade de empregos no Brasil.
A rede varejista de supermercados ocupa o primeiro lugar em números de acidentes de
trabalho, com isso as empresas perdem de várias maneiras, tudo gira principamente em
torno do custos, desde gastos com indenizações de afastamentos até gastos com
contratação de um substituto para o funcionário que se acidentou, também a empresa
sofre com processos trabalhistas por não cumprir as normas regulamentadoras podendo
até dependendo do caso ter que se se justificar nas esferas civis, criminais, trabalhistas
ou previdenciárias.
O problema ocorre principalmente quando o ambiente apresenta grandes riscos,
ocasionando diversos tipos de acidentes no estabelecimento.
Este problema pode ser causado devido o ambiente apresentar condições inseguras, falta
de manutenção das máquinas e equipamentos, falta de treinamento adequado com
equipamentos cortantes, falta de ferramentas adequadas para permanência e trabalhos em
estoques, falta de epis e principamente medidas preventivas de acidentes de trabalho.
A utilização das entrevistas como método de coleta de dados na pesquisa qualitativa é
explorar percepções dos stakeholders sobre questões específicas no campo
organizacional. (FLICK,2004), diz que esse tipo de pesquisa busca apontar os “comos”,
e os “por quês” embasados nos discursos oriundos da análise das entrevistas.
Para se atingir os propósitos desse estudo buscou-se formular um roteiro de entrevistas.
Os dados foram levantados e desenvolvidos a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livro e artigos científicos, para dar o devido suporte teórico-acadêmico
ao estudo (DIEHL e TATIM, 2004). É importante sublinhar que cada participante foi
esclarecido sobre nossa intenção de pesquisa e decidiu participar voluntariamente. Estes
constituíram um grupo considerado relevante para o alcance do objetivo da pesquisa.
Efetuou-se a pesquisa de campo com entrevistas em profundidade, com questões
semiestruturadas. Foram 15 entrevistados da Rede Supermercados Extra e Carrefour,
atuantes na cidade de Guarulhos-SP.
A análise das entrevistas foi feita de maneira empírica e interpretativa, por meio da
utilização da análise de conteúdo. Segundo (GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000), os 3 grupos
escolhidos são gerência, funcionários e clientes foram escolhidos de acordo com o critério
da tipicidade (GASKELL, 2010).
A pesquisa foi realizada em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas
bibliográficas feitas sobre o objeto de pesquisa; b) análise e compreensão das entrevistas
realizadas. Sabe-se que, desse modo, a metodologia qualitativa na pesquisa empírica, ao
estabelecer relações face-a-face entre o “sujeito que pesquisa” com o “sujeito que é
pesquisado”, permite vínculos de reflexão entre as partes envolvidas porque estão todos
em presença, isto é, frente-a-frente em diálogo.
As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local de trabalho,
com os stakeholders de diferentes níveis hierárquicos. Alguns dos entrevistados
concederam mais de um depoimento, colaborando significativamente para a pesquisa.

4 Resultados e Discussões
Os resultados descritos a seguir têm como base as informações colhidas das entrevistas,
também foram obtidas informações no site da organização que contribuirão para
complementa o estudo. Os resultados visaram a responder porque a rede varejista de
supermercados ocupa o primeiro lugar em números de acidentes de trabalho? Como
diminuir os números alarmantes de acidentes? Quais os acidentes mais frequentes nos
supermercados? Quais as consequências dos acidentes de trabalho nas empresas? Porque
as empresas, os empregadores devem investir em segurança?

Quadro 1: Percepções acerca de Segurança no Trabalho
Entrevistados
Gerente (1)

Resultados da pesquisa
Dentre as principais causas da ocorrência de
acidentes de trabalho destacam-se a falta de
observação das regras e normas de
segurança por parte dos funcionários e
também a falta de atenção a detalhes no
momento de executar determinada tarefa dos
funcionários em ambientes que apresentam
situações de risco.

Soluções
Investir na prevenção de
acidentes através de treinamentos
constantes contemplando as
normas de segurança
e
capacitação para o uso de
equipamentos e manuseio correto
de máquinas. Investir em
equipamentos de segurança.

Todos os dias estão expostos a alguma
situação de riscos seja voltada para acidentes
ou com danos prejudiciais a saúde o que
causa também muitos afastamentos e
rupturas de pessoas . Foram apontadas as
seguintes situações : O açougue e a padaria
são os pontos de maiores acidentes dentro do
supermercado. Ao que se refere ao açougue
o piso é sempre molhado e escorregadio
devido a grande quantidade de água usada
para limpeza do ambiente ocorrendo
frenquentes
quedas
e
escorregões.
Utilização de objetos pérfurocortantes sem
treinamento adequado e sem uso de epi ,
muitos profissionais que estão no açougue
eram repositores ou estoquistas que foram
ensinados dentro da loja , nenhum está
capacitado adequadamente favorecendo o
acidente. O mesmo ocorre na padaria ,
muitos inclusive acumulam funções , foram
ensinados a manusear a máquina de pão , de
biscoitos sem a devida capacitação técnica.
Promotores
de Todos os entrevistados descreveram que já
vendas terceiros tiveram alguma situação de risco ou já
presenciaram algum acidente ocorido. Os
(10)
acidentes mais frequentes apontados foram
quedas de escadas , acidentes com carrinhos
hidráulicos e empilhadeiras dentro dos
estoques e cortes com objetos perfurantes
como estiletes “ material usado para abertura
de caixas de papelão e outros trabalhos.Por
se tratarem de empresas terceiras sentem que
estão expostos a situações inseguras e há
negligência por parte do empregador no que
se refere a segurança.
Fonte: Dados da pesquisa

É necessário que tenham
treinamentos efetivos sobre as
normas e regras de segurança , é
importante
que
tenham
equipamentos de segurança
adequados para como por
exemplo luvas de aço e botas de
borracha para os que trabalham
nos açougues e padarias. Os
estoques devem ter escadas mais
seguras com travas e pisos
antiderrapantes.
Manutenção
constante de máquinas
e
capacitação para exercimento de
funções.

Funcionários
mercado (4)

do

É necessário que todos sem
exceção tenham treinamentos
efetivos sobre as normas e regras
de segurança , é importante que
tenham
equipamentos
de
segurança adequados para todos
como por exemplo luvas de aço e
botas de borracha para os que
trabalham nos açougues e
padarias. Os estoques devem ter
escadas mais seguras com travas
e pisos antiderrapantes.

As convergências de ambos os grupos é de que a segurança do trabalho só acontece nas
redes varejistas de supermercados através da conscientização de que é necessário de que
se invista em segurança e prevenção de acidentes, precisa ser divulgado de forma clara
os riscos a que todos os colaboradores estão expostos , esse trabalho pode acontecer de
várias formas como treinamentos frequentes, palestras e campanhas sobre o tema ,
sinalização de atenção em ambientes que apresentam condições inseguras, e todos os
colaboradores devem ter conhecimento do mapa de risco.É de extrema importância que
as redes varejistas iniciem a implantação de uma gestão de segurança, implantar de forma
adequada sabemos que envolve custos a princípio muito altos , mas se acontecer de forma
planejada e bem estruturada rapidamente esses custos se pagam e os ganhos e lucros
posteriormente virão.
Os grupos divergiram em diversos aspectos em como solucionar o problema da falta de
segurança no trabalho e consequentemente ação pra diminuir o altos números de acidentes
de trabalho, cada grupo apresenta um argumento para justificar o porque de tantos
acidentes ocorridos em loja , porque eles estão atualmente expostos a riscos de acidentes,
sendo assim alguns propõe que a melhor maneira de resolver esse problema é apenas
investir em treinamentos e campanhas de prevenção de acidentes, e que de fato há falta
de conscientização referente a esse tema por ambos os lados tanto do empregador como
do empregado, outro grupo comenta que os próprios colaboradores provocam os
acidentes que esses devem ser mais prudentes, se atentar as normas preventivas de
acidentes, norma de segurança assim como o uso de EPI conforme necessário,
equipamento esse forrnecido pela loja, muitas vezes o acidente poderia ter sido evitado.
De acordo com Ayres e Corrêa (2001) as principais causas de acidentes de trabalho são:
falta de conscientização dos empresários e trabalhadores para a importância da prevenção
dos perigos no trabalho que possam levar a um acidente; jornadas de trabalho longas;
profissionais com formação imprópria; longos períodos de transporte incômodo e
exaustivo – no caso de grandes cidades; prestação de serviço insalubre em jornadas de
trabalho destinadas às atividades normais; trabalhadores sem o devido registro;
trabalhadores com alimentação inadequada e não suficiente; alta rotatividade da mão-deobra e excesso na terceirização de serviços.
Investir em segurança do trabalho é ter menos gastos , pois o trabalho preventivo gera
menos custos com afastamentos , ações judiciais. A produtividade também está
relacionada à maior disponibilidade dos funcionários já que eles passam a sofrer menos
com acidentes, abstenções e licenças. Isso garante que as funções sejam desempenhadas
corretamente sem exigir contratações temporárias ou permanentes de profissionais
substitutos.Um ambiente seguro inibe riscos e mantém a atenção do funcionário da
execução de seu trabalho evitando riscos materiais e afastando os riscos de acidentes.
Capacitar as pessoas e treiná-las orientando sobre as normas de segurança e uso de EPI é
fundamental. Quando o investimento em segurança do trabalho é feito do jeito certo a
rede varejista pode ser eximida de algumas responsabilidades em relação a acidentes que
aconteçam, isso ocorre por diversos fatores, podemos citar por exemplo o fato do
empregador fornecer fornecer os equipamentos de proteção individual mas , que por conta
própria um funcionário decidiu não utilizá-los, em um descuido ele sofre um acidente que
em qualquer outra situação exigiria uma indenização da empresa. O empregador ao provar
que que forneceu todos os equipamentos de segurança , o treinamento e a fiscalização de
uso a empresa poderá ser eximida da responsabilidade de pagar pelo ato da imprudência
do funcionário porque nesse caso será constatado que o empregado negligenciou o uso de

EPI e não elegível a indenização por acidente de trabalho.
O investimento em segurança é mais do que uma possibilidade: é uma necessidade.Feito
de maneira correta esse investimento traz mais segurança para seus colaboradores e para
a própria rede varejista que inclusive terá redução de custos, aumento de produtividade,
melhora na sua imagem e ainda a a liberação de algumas obrigações que teriam sem o
devido investimento. Além do que já foi exposto a segurança do trabalho é uma obrigação
legal prevista em lei e portanto, o investimento nesse setor garante a redução ou mesmo
eliminação dos risco de um problema com a fiscalização do trabalho. Com os
investimentos sendo feitos adequadamente , a rede varejista não passará por uma autuação
ou mesmo paralisação de seus serviços, se tudo estiver correto não há motivos para
empresa ser penalizada.
Não oferecer um ambiente seguro de trabalho pode prejudicar todo o desempenho de seus
colaboradores pois poderão ter problemas para excercer corretamente suas tarefas e
consequentemente se desmotivarem, com a ausência dos colaboradores por motivos de
afastamentos é normal as redes remanejarem as funções do afastado para outro
colaborador, o que consequemente gera uma acumulo de funções e na sua maioria uma
carga horária excessiva de trabalho onde o funcionário por estar desmotivado e até
cansado podem realizar sua tarefas de maneira incorreta e até mesmo incompleta. Carga
excessiva de trabalho é um fator gerarador de acidentes, então mais uma vez esbarramos
na importância da rede varejista de se investir em segurança do trabalho.
Elevar aos funcionários a conscientização de que a segurança é feita por todos, a rede
varejista deve demonstrar preocupação com a segurança e naturalmente isso demonstrará
maior responsabilidade social para a rede varejista pois agindo assim proporcionará que
se gere uma cultura positiva que reflete em resultados tanto dentro do ambiente de
trabalho quanto fora e então com essa geração de responsabilidade social a rede varejista
também passará a ser vista de uma maneira muito mais positiva adquirindo muito mais
respeito pelo seus funcionários e clientes. Uma reputação conquistada com uma boa
imagem é importante e ajuda a rede a se tornar referência em seu ramo de atuação.
Investir em seguraça é uma ótima maneira de se ter uma bom clima organizacional, os
custos que inicialmente serão investidos com a implementação de técnicas preventivas
serão compensados com o passar do tempo. A rede varejista terá menos gastos com
afastamentos, paradas inesperadas de tarefas, redução de gastos com ações judiciais,
multas, indenizações por conta de afastamenos. E consequentemente sua lucratividade irá
aumentar.
As discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação do entrevistador, construída
a partir da análise das respostas obtidas, bem como, os dados obtidos a partir da
observação in loco. As informações foram trabalhadas de forma a apresentar as
percepções dos stakeholders com a finalidade de elaborar ações que venham a contribuir
para a Segurança no Trabalho.
A teoria apresentada neste artigo demonstra soluções dos problemas de porque a rede
varejista de supermercados ocupa lugar de destaque em números de acidentes de
trabalho? Quais os acidentes mais frequentes nos supermercados? Porque as empresas,
devem investir em segurança? Conclui-se que essas questões acerca da segurança do
trabalho embora tenha um grande valor técnico, administrativo e econômico para
organização (Zocchio 2002) e que investir em segurança é a melhor maneira de minimizar
os custos da empresa (Binder et.al 1986), os esforços ainda são poucos, pois os
supermercados ainda registram o maior número de ocorrências, sendo os acidentes mais
frequentes nos açougues, estoques e padarias.

5 Considerações Finais
O estudo atingiu seus objetivos respondendo à questão problema, além de contribuir com
a literatura referente à Segurança do Trabalho. Os objetivos desse trabalho foram
demonstrar que os acidentes mais frequentes ocorrem devido a falta de treinamentos de
segurança e capacitação para manuseio de equipamentos, e ao se investir em segurança
se minimiza os custos da empresa, pois como já exposto o acidente leva a encargos com
advogados, perdas de tempo, de materiais e de produção, os custos de um acidente pode
se trazer inúmeros prejuízos. Indentificamos as principais áreas de risco: Açougues,
padarias e estoques onde através dos treinamentos é esperado uma redução significativa
de acidentes nessas áreas.
A principio-me tinha se receio que o questionamento sobre o tema desta pesquisa não
fosse compreendido pelo stakeholders durante a entrevista, porem foi surpreendente o
entendimento deles quanto aos assuntos tratados, acreditando-se que isso se deve pela
própria rede de informações que faz parte do cotidiano.
Diante do exposto as implicações mais relevantes são de natureza empírico/gerencial,
pois durante a realização da pesquisa constatou-se a necessidade de demonstrar que no
atual cenário para se reduzir os altos custos da empresa com os gastos altíssimos de
indenizações e encargos trabalhistas o melhor caminho é investir em segurança que são
eixos empíricos e gerenciais mais condizentes com as necessidades expressas da
organização no atual contexto da empresa ( FLEURY; FLEURY 2001).
Como sugestão de estudos futuros, é necessário ampliar a amostra para outras revisões de
literatura, ampliar o período de tempo para possibilitar uma visão mais abrangente do
emprego dos métodos de pesquisa, podendo apresentar contribuições significativas como,
por exemplo, permitir novas contribuições metodológicas na área e ampliar a análises dos
resultados.
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