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Saúde e segurança do trabalho tornaram-se ao longo dos anos, uma grande preocupação tanto 

para os colaboradores quanto para as organizações. Considera-se que a prevenção e controle 

contribuem para a redução de acidentes e para a melhoria das condições de trabalho, e 

consequentemente para o aumento da produtividade e da lucratividade da empresa. Ou seja, 

quanto maior a segurança, menor a probabilidade de ocorrência de danos ao homem, ao meio 

ambiente e ao patrimônio. Quando se fala em saúde e segurança no trabalho, é imprescindível 

compreender como sinônimo de investimento, quando as empresas investem nos colaboradores, 

as mesmas proporcionam um ambiente salubre e de absoluta condição para que as atividades 

sejam desempenhadas com qualidade e segurança. Analisa-se que mesmo a segurança do 

trabalho sendo indispensável e de grande importância, ela não recebe atenção suficiente, os 

alarmantes números da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelam que, a cada ano, 

acontecem cerca de 250 milhões de acidentes de trabalho e 160 milhões de doenças profissionais 

no mundo, dos quais 1,1 milhão resulta em morte. Nesse contexto, esse estudo teve como 

objetivo apresentar, como uma empresa faz o uso das questões relacionadas a segurança do 

trabalho, de modo a compreender as práticas e políticas desenvolvidas internamente. Buscou-se 

enfatizar os benefícios do investimento, as causas de acidente de trabalho e custos em relação ao 

investimento em segurança do trabalho e/ou prejuízo, no caso de não cumprimento da legislação. 

Para atender o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória com 

estratégia de estudo de caso. Conforme análise das entrevistas realizadas, se observou que a 

empresa fornece todos os Equipamentos de Proteção individual (EPIs) necessários para a maior 
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segurança de seus colaboradores, uma vez que identificados todos os riscos que os colaboradores 

estão expostos e sinalizados por meio dos mapas de risco de cada setor. Os resultados sugerem 

que a empresa investe, cobra, e atualiza anualmente os laudos de segurança, tendo em vista a 

preocupação e a importância da saúde e segurança no trabalho dos mesmos. É de suma 

importância que a empresa continue incentivando, cobrando e orientando o uso dos EPIs, para 

que os colaboradores trabalhem em segurança. Desta forma, minimizando os acidentes de 

trabalho, índice de afastamentos, aumentando a qualidade de vida e por consequência a 

produtividade dos mesmos, gerando benefício tanto para a empresa quanto para o colaborador. 

Analisou-se ainda que a CIPA realiza como principal ação para prevenção de acidentes do 

trabalho a cobrança da utilização dos EPIS em toda a fábrica. Porém, pode haver maior cobrança 

na utilização, bem como a sua responsabilidade como CIPA. Neste aspecto o departamento de 

recursos humanos pode promover junto com a alta direção reciclagem com os membros da 

CIPA, a fim de lembrar de suas responsabilidades. Verificou-se que os colaboradores estão 

cientes dos riscos que estão expostos e da importância do uso dos equipamentos de segurança 

fornecidos pela empresa para a preservação da saúde e segurança no trabalho. 

 

 

  

 


