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RESUMO 
 

O trabalho apresentado trouxe a integração da gestão da segurança e da saúde no trabalho à gestão 
de uma Concessionária de Veículos. Este trabalho foi observado na Topvel Veículos, filial em 
Jacobina Bahia, sendo ela uma autorizada Chevrolet. Tendo como objetivo principal o programa de 
redução de acidentes e comportamento Seguro dos colaboradores. O que foi verificado de acordo 
com a pesquisa realizada através de um questionário aplicado para o pessoal da gerencia e para os 
colaboradores é que a maioria dos colaboradores conhece o sistema de gestão SSO da 
concessionária, mas as ações que visam minimizar ou neutralizar os riscos muitas vezes não são 
seguidas de acordo com os POP,s que são os procedimentos operacionais padrão, já a gestão de 
acordo com a pesquisa realizada é totalmente o contrário, apesar de conhecer profundamente os 
procedimentos que tem que ser aplicados aos demais colaboradores, não priorizam e geralmente o 
sistema de gestão SSO acaba ficando em segundo plano, já que a maior prioridade são as metas de 
vendas e serviços, porém dentro da concessionária tem uma ocorrência não desejada, esses 
procedimentos acabam sendo totalmente necessários para a realização da análise da ocorrência e 
para treinar novamente todos os colaboradores. 

Palavras Chave: Segurança, acidentes, comportamento, conscientização.  
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ABSTRACT 

The work presented brought the integration of occupational safety and health management to the 
management of a Vehicle Concessionaire. This work was obscured at Topvel Veículos, a subsidiary in 
Jacobina, Bahia, being an authorized Chevrolet. Having as main objective the program of reduction of 
accidents and safe behavior. This is a program that seeks to achieve excellence in the area of safety, 
with zero accident, through the application of training, raising awareness of basic care and safe use of 
equipment and behavior change of employees, which is an innovative process in to reduce the levels 
of occupational injury injuries. The theme was developed based on a bibliographical review on the 
subject, going through an approach on the entire system of safety management in the company, 
showing the tools and means of control adopted by this system. The results obtained with the 
improvement of the process were also discussed. 

Key words: Safety, accidents, behavior, awareness. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Waldvogel (2002), no contexto da Encíclica De Rerum Novarum, 

difundida pela Igreja em 1891, demonstra-se o interesse pelas condições de trabalho 

dos operários. Dessas preocupações surgem na Alemanha, a partir de 1884, as 

primeiras leis que tratam dos acidentes laborais. Tais preceitos acabam por inspirar 

a legislação de outros países até chegar ao Brasil com o Decreto Legislativo nº 

3.724, de 1919. Conquanto esse decreto tenha sido o primeiro a tratar enfaticamente 

do acidente do trabalho no Brasil, é interessante ressaltar que antes de sua 

publicação, a legislação voltada para a segurança do trabalhador já se vislumbrava 

em dois diplomas do nosso arcabouço jurídico, a saber, o Código Comercial de 1850, 

onde em seu artigo 78. 

Segundo Oliveira (2010) para que um processo de saúde e segurança do 

trabalho seja bem-sucedido é necessário que o mesmo funcione reduzindo riscos de 

acidentes promovendo a saúde, satisfação e bem-estar dos trabalhadores. Esse 

tema de proposta de melhoria nos processos relacionados a segurança do trabalho 

visa integrar todos os setores promovendo uma aproximação entre as áreas 

produtivas e o setor de segurança, afim de reduzir ou sanar quaisquer riscos 

possíveis que vá de encontro a causar danos físicos aos colaboradores. 

Diniz disse em (2005) ao longo da evolução dos anos, cada vez mais, a 

preocupação com o bem-estar e com a integridade física dos colaboradores passou 

a ser um elemento de destaque na gestão de um negócio. Desenvolveu-se um 

entendimento de que as pessoas envolvidas no trabalho são o bem mais valioso 

para uma atividade bem-feita que proporcione tornar uma organização competitiva e 

bem-sucedida comercial e socialmente. 

De acordo com Oliveira (2010) se o administrador ou dono da empresa 

pensa que sua função e apenas contratar o serviço de saúde e segurança do 

trabalho e ponto final está cometendo um erro, de nada vai adiantar fazer 

campanhas, contratar diversos profissionais da área de segurança se a participação 

efetiva dos administradores ou donos de empresa não fizer presente, 

acompanhando todo o processo durante o dia nos processos existentes em seu 

ambiente de trabalho. 
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Para Oliveira (2010) dessa maneira a empresa tem que colocar as ações em 

saúde e segurança do trabalho em prática, mantendo-se aberta aos conhecimentos 

relativos a prevenção de riscos, a sugestões dos próprios colaboradores ou de quem 

quer que seja, desde que identifique os riscos no ambiente, e assim busque diminuir 

a distância entre os responsáveis por propor segurança e bem-estar, aos outros 

setores, e envolvendo todo o quadro de funcionários no processo. 

Para Diniz (2005), é importante que o dono da empresa ou o administrador 

participe de palestras ou treinamentos voltados para a área de saúde e segurança 

do trabalho e multiplique o aprendizado para sua equipe, isso vai agregar ainda mais 

valor relacionado a prevenção de riscos, já que muitas dos estudos e palestras 

busca como foco essa questão. Na atualidade a preocupação com a saúde e a 

integridade física dos colaboradores passou a ser primordial, além das leis imporem 

as obrigações do contratante ao contratado também traz uma boa imagem para a 

empresa mediante ao mercado, por isso tem que investir em segurança. 

Desenvolveu-se um entendimento de que as pessoas envolvidas no trabalho são o 

bem mais valioso para uma atividade bem-feita que proporcione tornar uma 

organização competitiva e bem-sucedida comercial e socialmente.  

Assim os valores da área de segurança do trabalho se tornam um pilar de 

sustentação para a organização com um propósito de criar um ambiente saudável 

dentro da organização onde todos os colaboradores sintam que a empresa se 

preocupa com sua integridade física e seu bem-estar, despertando nos 

colaboradores o conceito de que sua atitude dentro do ambiente laboral tem 

consequências que podem provocar eventos não desejados (DINIZ et al., 2005). 

Dessa forma Diniz (2010) defende a ideia de que treinar os colaboradores e 

conscientiza-los e de suma importância para que o processo seja realizado de forma 

segura, pois ressalta a importância de seguir os procedimentos de segurança no 

trabalho, sem pular etapas, pois elas devem ser seguidas da forma que estão 

determinadas para que os colaboradores não se exponham a riscos desnecessários, 

é importante lembrar que o treinamento serve para padronizar procedimentos, 

corrigir erros e conscientizar. 

O problema maio e a questão administração dos conceitos relacionados a 

prevenção das questões dos programas de prevenção como o uso dos EPI,s e 

treinamentos, por isso esse trabalho procura fazer com que diretores, colaboradores 

e gerentes tenham uma maior compressão em relação ao tema saúde e segurança 
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do trabalho e foco na área de gestão, pois com um maior entendimento sobre o 

tema, um sistema de gestão que realmente funcione se adaptando as diretrizes da 

empresa, e a cultura de colaboradores, sempre sobrevivendo a mudanças e não se 

tornando obsoleto ou seja se adaptando as condições da organização.  

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Este estudo tem como objetivo propor melhorias e aperfeiçoar os processos 

de segurança do trabalho na concessionária, procurando integrar a alta gerencia do 

empreendimento, com os colaboradores da manutenção e loja, identificando os 

principais entraves para o cumprimento dos procedimentos relacionados a gestão de 

segurança do trabalho. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 
 

O presente trabalho tem como objetivos específicos: 

 Criar um roteiro para conhecer os procedimentos e traçar planos com a 

gerencia para chegar aos resultados esperados; 

 Descrever um sistema de gestão de saúde e segurança na área de uma 

concessionária; 

 Facilitar o trabalho do profissional de segurança criando condições para um 

ambiente livre de acidentes; 

 Alinhar um amplo programa de prevenção de acidentes com o objetivo 

especifico de acidente zero; 

 Fazer análises dos riscos evidentes e possíveis riscos em cada setor, afim de 

reduzir os riscos evidentes e não evidentes. 
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1.2  Justificativa 
 

Para Diniz (2005) a pesquisa se enquadra na área da engenharia de 

produção - Engenharia do trabalho, pois a proposta do tema é aperfeiçoar os 

processos de segurança do trabalho, e inseri-los nos processos produtivos da 

organização, evitando perca de tempo, dinheiro, melhorando o aproveitamento do 

tempo pelos profissionais do setor de segurança do trabalho e inserindo no tempo 

dos profissionais que supervisionam as atividades, instruindo que os mesmos 

tenham parte do seu tempo no ambiente de trabalho voltado a saúde e prevenção 

de acidentes, e que além do objetivo principal é a produção, também visualizem os 

riscos de cada ambiente, desviando um pouco o foco para o cumprimento dos 

procedimentos de saúde e segurança, levando a um grande número de desvios 

comportamentais e consequentemente evitar os acidentes de trabalho.  

“O Brasil possui uma posição de destaque negativo no em acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais, segundo dados da Organização Internacional do 

trabalho – OIT, o país ocupava em 1999, a 15° posição no ranking de acidentes de 

trabalho no mundo diz o ministério do trabalho” (VOTORATIM METAIS, 2005). 

A Votorantim Metais diz em (2005) que diante dessa situação, torna-se 

necessário priorizar ações e adotar políticas mais contundentes para prevenção dos 

fatores de risco e incidentes nos locais de trabalho. Nessa lógica, assume elevada 

importância mencionar que, no presente mercado globalizado, as relações 

comerciais bilaterais estão, também, levando em consideração padrões de 

exigências quanto às condições do meio ambiente natural e do ambiente de trabalho 

onde se produziu o bem ou o serviço. 

Estudos demonstraram que mais de 96% dos acidentes, o comportamento 
de risco é a causa principal, para mudar o comportamento de risco deve-se 
identificar as causas e corrigi-las, também treinar, capacitar e fiscalizar os 
colaboradores em suas atividades (OLIVEIRA, O. J. et al., 2010). 
 

Para Diniz (2005) Um sistema de gestão eficiente que englobe de forma a 

integrar todos os setores da organização com foco na atuação da liderança visto que 

a maioria das ocorrências acontecem por causa de comportamento falho, com uma 

simples mudança de comportamento pode-se ter melhorias na qualidade, 

produtividade e custos, a liderança é a chave do sucesso desse processo e o 

envolvimento dos profissionais é indispensável, são eles que vão se prevenir e 

identificar os possíveis riscos durante a atividade realizada.   
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2. METODOLOGIA 

 

Foi realizado o levantamento de todo sistema de gestão de segurança da 

empresa de forma quantitativa, foi efetuada uma pesquisa com cerca de 20 

funcionários identificando cada ferramenta de gestão utilizada, verificando se as 

áreas tem ou não ferramentas de gestão e se os colaboradores tem conhecimento 

do sistema de gestão de segurança, para mostrar os meios de controle do processo, 

para facilitar a quantificação dos dados estatísticos relacionados a acidentes do 

trabalho e desvios comportamentais para então se buscar estratégias para reduzir 

ou eliminar ocorrências não desejadas. Todos os dados e informações serão 

levantados mediante entrevistas com funcionários de cada setor por meio de 

questionários sobre segurança do trabalho.  

Para Manzo (1971. p.32), a bibliografia pertinente “oferece meios para 

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar 

novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientes”, e tem por objetivo 

permitir ao cientista “o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação 

de suas informações” (Trujillo, 1974. p.230). Dessa forma, a pesquisa bibliográfica 

não é mera repetição do que já foi dito ou escrito de um certo assunto, mas propicia 

o exame de um tema sobe novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusão 

inovadora. 

Figura 1 - Fluxograma. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Segurança do trabalho  
 

Segundo Palacio (2003) a segurança do trabalho é a área do conhecimento 

que define e aplica metodologias e técnicas, estudando possíveis eventos ou fatores 

que venham a provocar ocorrências não desejadas no ambiente de trabalho, 

apoiando o empregador e sempre buscando a prevenção da integridade física e 

mental dos trabalhadores para que o processo produtivo continue de maneira 

segura. Implementar a cultura de prevenção dentro da organização tem sido um 

grande desafio para os profissionais da área de SMS, pois muitas vezes esses 

profissionais esbarram na burocracia da própria empresa, e na não priorização do 

tema por parte dos donos e dos gerentes que visam primeiramente a produção e o 

lucro esquecendo completamente desse fator fundamenta que é a integridade física 

e mental dos seus colaboradores, para isso é necessário a implementação de um 

sistema de gestão que trabalhe essa questão cultural primeiramente dos donos ou 

gerentes do empreendimento, para que o exemplo venha de cima, para depois 

implementa-las no chão de fábrica, claro que tudo isso deve ser baseado em 

observações e estudos para verificar qual a melhor técnica a ser utilizada para a 

organização, sempre com o objetivo de prevenir acidentes e evitar eventuais 

prejuízos que a organização possa sofrer.  

Em muitas ocasiões quando são buscadas as causas de um acidente, 

devido à escassez de recursos humanos e materiais adequados, acaba-se por não 

identificar suas reais causas.  

“Assim deixa-se escapar uma grande oportunidade de agregar 

conhecimentos que, certamente, contribuiriam para que outros acidentes fossem 

evitados” (IIDA, et al., 2002 p.17). Sendo assim deve-se buscar através de 

conhecimentos sobre segurança do trabalho para evitar acidentes.  

Segundo Antônio Castro Diniz (2005), a prevenção dos acidentes deve ser 

realizada através de medidas gerais de comportamento, eliminação de condições 

inseguras e treinamento dos empregados, devendo o uso dos EPI’s ser obrigatório, 

havendo fiscalização em todas as atividades, sendo os empregados treinados 

quanto ao seu uso correto. As tarefas devem ser previamente avaliadas, os riscos e 
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os padrões de trabalho identificados e todos devem ser responsáveis pela 

segurança e prevenção dos acidentes, portanto os inicios das atividades devem 

começar com o convencimento dos gerentes e os donos de empresas para terem 

consciência que o investimento em prevenção nunca é demais e irá trazer para a 

organização economias de curto e longo prazo. 

Compete às empresas: a) cumprir e fazer cumprir as normas de segurança 
e medicina do trabalho; b) instruir os empregados, através de ordens de 
serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do 
trabalho ou doenças ocupacionais; c) adotar as medidas que lhes sejam 
determinadas pelo órgão regional competente; d) facilitar o exercício da 
fiscalização pela autoridade competente (GARCIA, 2013, p. 1.080).  
 

3.2  O que visa a segurança do trabalho 
 

Segundo a CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) a segurança visa evitar 

o acidente de trabalho, ou seja, aquilo que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 

a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o 

trabalho.  Esse deve ser o principal objetivo da organização pois um acidente do 

trabalho pode trazer prejuízos materiais e pessoais, além disso um acidente mancha 

o nome da empresa no mercado de trabalho, a organização tem que voltar o 

pensamento para prevenção de acidentes, pois evitando essas ocorrências não 

desejadas fará com que a empresa economize, tenha colaboradores em condições 

de trabalho produzindo mais e com qualidade, os gestores e donos de empresas 

tem que ter o pensamento que prevenção nunca é demais e ajudar a implementar 

essa cultura em todos os setores. BRASIL. Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1978 

Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Brasília, 1978. 

Segundo Chiavenato (1989), por causa das novas descobertas, das 

crescentes inovações e da rapidez no processamento das informações sobre a 

prevenção dos riscos profissionais, tornou-se imprescindível à valorização da 

qualidade de vida, da saúde e do conforto do trabalhador no seu ambiente de 

trabalho, tendo como principais objetivos: a eliminação das causas das doenças 

profissionais; a redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho, em 

pessoas doentes ou portadoras de defeitos físicos; a prevenção do agravamento de 

doenças e de lesões e pelos estudos e observações dos novos processos ou 

materiais a serem utilizados. Porém, para que esses objetivos sejam alcançados, é 
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necessário que seja realizado um trabalho educativo internamente nas empresas, 

para que cada vez mais haja uma conscientização, por parte dos empregadores e 

seus colaboradores, sobre a importância do tema que está sendo abordado, 

alertando-os para os perigos existentes no ambiente de trabalho e ensinando-os 

como evitá-los, pois, esse controle das condições de trabalho é uma variável que 

influencia fortemente o comportamento dos trabalhadores.  

Ainda segundo a CLT, um acidente do trabalho tem que ser encarado como 

o pior evento que pode acontecer dentro de uma organização, pois esse tipo de 

acontecimento traz prejuízos para o colaborador, para a empresa e para a 

sociedade. Para o colaborador geralmente os prejuízos são o seguinte; afastamento 

do trabalho, diminuição do salário já que o mesmo passará a receber 90% do seu 

salário pelo INSS, dor física, problemas psicológicos entre outros. Para empresa 

ocasionará parada na produção, perca de um colaborador apto a realizar aquela 

determinada tarefa, gastos com afastamento, indenizações e tratamento do 

colaborador, podendo a organização ser acionada judicialmente e para a sociedade 

que estará recebendo mais um indivíduo para a triste estatística de acidentes do 

trabalho, aumentado ainda mais os gastos previdenciários com colaboradores 

acidentados e possivelmente inválidos. O acidente do trabalho não é interessante 

para ninguém, todos sem exceções saem perdendo quando acontece um acidente. 

BRASIL. Portaria nº 3214 de 08 de junho de 1978 Lei nº 6.514, de 22 de dezembro 

de 1977. Brasília, 1978. 

 

3.3 O conceito prevencionista 
 

O conceito prevencionista diz que o acidente é uma ocorrência não 

programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de 

uma atividade, ocasionando perda de tempo útil e/ou lesões nos trabalhadores e/ou 

danos materiais. Esse conceito e amplamente utilizado pelos profissionais de SMS, 

pois deve-se levar em conta condições e eventos extremos antes deles acontecerem 

para poder trata-los e eliminar fatores que possam provoca-los. Eliminando esses 

fatores e trabalhando a cultura de prevenção com os colaboradores dificilmente 

ocorrências que possam trazer prejuízos irá acontecer, e essa a essência do 

conceito prevencionista. Todo acidente do trabalho é multifatorial, ou seja, não 
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ocorre apenas por uma causa a pirâmide de Bird explora bem essa ideia que já 

antiga. Em 1931 Hebert Heinrich atuava como responsável pela área de engenharia 

de ricos de uma grande empresa de seguros. Estudos indicam que ele foi o pioneiro 

da segurança ocupacional norte americana. BRASIL. Portaria nº 3214 de 08 de 

junho de 1978 Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Brasília, 1978. 

Tachizawa diz em (2001) que o mapeamento de localização de áreas de 

riscos, providências para eliminação de riscos de acidentes e inspeções periódicas, 

faz parte da observação que se exige da administração com fatores que possibilitem 

um aumento nos riscos do trabalho. Havendo a precaução em se identificar esses 

pontos com um mapeamento estruturado, as possibilidades de acidentes e 

condições adversas à saúde tornam-se minimizado. 

O mesmo apresentou uma pirâmide para ilustrar o conceito do seu livro 

“industrial Accident Prevention, A Scientific Approach”, 1931 quando ele apresentou 

o estudo trabalhava na empresa Travelers Insure company. Este conceito ficou 

conhecido como lei de Heinrich. Ele analisou 75 mil acidentes de trabalho para 

chegar ao parâmetro 1-29-300. Ou seja, para cada lesão séria haveria 29 lesões 

menores e 300 acidentes sem lesões. (HEINRICH, Hebert, 1931).  

Na maioria das análises de acidentes de trabalho geralmente os 
supervisores atribuíam a culpa dos acidentes aos trabalhadores (Muitos 
profissionais de SST fazem isso até hoje) ao invés de se aprofundarem nas 
investigações buscando a causa raiz do acidente. Na Pirâmide de Bird ficou 
a seguinte proporção, 1-100-500 ou seja, para cada 1 lesão séria haveria 
100 lesões menores e 500 acidentes sem lesões, mas com perdas 
patrimoniais, ao contrário de Heinrich, Bird levou em conta acidentes 
envolvendo percas de patrimônio e meio ambiente, não se preocupou 
apenas com acidentes envolvendo pessoas. (HEINRICH, Hebert, 1931). 
 

3.4 Ato inseguro 
 

Segundo a Votorotim Metais (2005), a maioria dos acidentes acontece por 

ato inseguro, ou seja, o fator humano contribui com grande parte dos acidentes que 

acontecem nas organizações, o restante dos acidentes são provocados pelas 

condições do ambiente de trabalho. Trabalhando e divulgando os conceitos de 

prevenção para todos os colaboradores os atos inseguros deixarão de acontecer ou 

diminuirão significativamente, ele era um ótimo profissional, não sei como se 

acidentou. Tinha consciência de que aquele não era o equipamento que estava 

liberado para manutenção. Este é um relato recorrente na apuração das causas de 

um acidente de trabalho.  
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O ato inseguro é descrito como uma ação realizada pelo colaborador 

sabendo ou não que está quebrando uma regra ou norma já as condições inseguras 

são condições no ambiente de trabalho que tem o potencial de gera acidentes ou 

danos materiais. Para exemplificar o que foi exposto, pode-se citar como exemplos 

de atos inseguros: negligência com as normas de segurança, falta do uso do EPI 

(Equipamento de Proteção Individual), não observação das placas de segurança e 

atividades de risco sem análise de risco. Por outro lado, tem-se, por exemplo, as 

seguintes situações de condições inadequadas: partes móveis de equipamentos, 

trabalho em altura sem o equipamento adequado, falta de inspeção de rotina em 

equipamentos, além de vazamentos e transbordos em tanques.  

 É necessária grande mudança na ótica do brasileiro no que diz respeito ás 

normas de segurança estabelecendo real cultura de prevenção de acidentes de 

trabalho A Atitude tomada pela organização para reduzir ou eliminar ocorrências de 

acidentes devem ir além dos meros alertas ou seja a prevenção não deve ser 

apenas preocupação apenas dos empresários mais sim dos colaboradores. O que 

se vê hoje em dia e emissão de meros alertas de curta duração. Os funcionários são 

vagamente orientados no início de suas atividades (DDS ou similar) e, apesar de 

terem disponibilizados os EPI,s exigidos, costumam não utiliza-los e nem serem 

fiscalizados ou punidos quando não utilizam, o que acarreta um maior número de 

acidentes na prática. A cultura de prevenção de acidentes do trabalho, assim, é algo 

mais efetivamente permanente. É resultado da comunicação direta entre o clima, 

comportamento e o sistema de gestão de segurança do trabalho (VOTORANTIM 

METAIS, et al., 2005). 

Segundo Reason (1997), além do tratamento superficial dispensado ao 

acidente do trabalho, outras limitações das concepções baseadas no ato inseguro, 

seriam, na medida em que consideram apenas as falhas mais evidentes ou ativas, 

não alcançar as causas raízes ou as condições latentes do evento indesejado.  

Em uma cultura de prevenção, não pode existir o famoso “jeitinho brasileiro”, 

gambiarras ou by-pass temporários em sistema de segurança. Tudo deve ser 

voltado a vida e segurança do operador e dos envolvidos, e a prevenção e uma 

consequência desse trabalho, não o inverso. (VOTORANTIM METAIS, et al. 2005) 
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3.5 Medidas de prevenção de acidentes 
 

A prevenção dos acidentes deve ser realizada através de medidas gerais de 

comportamento, eliminação de condições inseguras e treinamento dos empregados, 

devendo o uso dos EPI’s ser obrigatório, havendo fiscalização em todas as 

atividades, sendo os empregados treinados quanto ao seu uso correto (Antônio 

Castro Diniz, et al., 2005).   

No Brasil, o número de acidentes ocorridos no trabalho é alarmante, a 

legislação é rigorosa ao editar normas regulamentadoras de condições de trabalho, 

o que falta na maioria dos casos, é cumprimento e fiscalização para prevenção de 

acidentes.  

O país ainda está distante de uma cultura de prevenção de acidentes do 

trabalho. Atualmente, o que temos em nosso país são regras rígidas e 36 normas 

regulamentadoras que foram criadas em desde o ano 1978 para reger a prevenção 

de acidentes no ambiente de trabalho. Ela dispõe sobre os equipamentos 

obrigatórios para a segurança dos colaboradores até mesmo sobre as condições de 

iluminação e temperatura exigidas na empresa. Ainda assim não se vê no pais uma 

verdadeira cultura que pregue e dissemine a segurança como essencial para o 

desempenho da tarefa para os empregados, sendo que muitas vezes nem mesmo 

os EPI (Equipamento de proteção individual são disponibilizados na empresa.  

Quando uma pessoa atua por um longo tempo exposto ao perigo, sem 

causar qualquer acidente, mentalmente esse perigo deixa, pouco a pouco de ser um 

verdadeiro risco, até que o perigo seja completamente ignorado tanto pelo 

profissional envolvido como também para a empresa. Isso muda quando um 

acidente acontece. As Frases “ isso nunca aconteceu”, “ faço isso a muito tempo e 

jamais aconteceu” é o maior argumento da falta de cultura de prevenção, pois para 

acontecer um acidente basta um único vacilo. 

3.6 Avaliação de risco 
 

De acordo com as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT, 2008) cerca de 6000 mil trabalhadores morrem por dia no mundo devido a 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Ainda segundo informações da 

Organização Internacional do Trabalho estimasse que ocorrem 270 milhões de 
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acidentes não-fatais com pelo menos três dias de afastamento do trabalho e 160 

milhões de novos casos de doenças relacionadas ao trabalho. Os custos totais 

estimados dessas ocorrências equivalem a 4% do Produto Interno Bruto global, ou 

cerca de mais de 20 vezes o montante global da ajuda pública ao desenvolvimento 

(OIT, 2008). 

Segundo Bley (2007), a percepção de risco está ligada a capacidade que o 

indivíduo possui para identificar o perigo e reconhecer o risco, correlacionando com 

os fatores que estão inseridos, seja no trabalho ou no percurso para sua residência. 

A capacidade de percepção tem forte influência ao estado emocional, psíquico e o 

estado de saúde do indivíduo. 

Toda e qualquer atividade deve ser precedida de avaliação de riscos com o 

objetivo de neutraliza-los ou elimina-los antes de se iniciar os trabalhos e todos 

devem ser responsáveis pela prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. 

Os conceitos sobre riscos, estratégias e requisitos básicos sobre segurança 

do trabalho são atualmente concentrados nas mãos dos especialistas, como 

técnicos, engenheiros e médico do trabalho.  

Diante de uma reclamação trabalhista, por exemplo, em que se pleiteie 

verbas decorrentes de acidente do trabalho, interessa para o magistrado, 

especialmente o Juiz do Trabalho, identificar a real causalidade do acidente, 

exigindo-se do mesmo um olhar global e multifacetário dos fatos ali envolvidos, o 

que será útil tanto para as práticas preventivas, quanto para o teor decisório da 

sentença proferida. Assim, a teoria ADC surge como método mais completo capaz 

de atender à tais exigências (COSTA, et al., 2015).  

É essencial, assim, a disseminação de conceitos sobre a segurança do 

trabalho que envolve as atividades que estão relacionadas a seu trabalho, assim 

deve ser para todos colaboradores de uma empresa, com o constante incentivo e 

acompanhamento diário dos processos feitos por cada envolvido nas atividades. A 

melhoria sempre é constante, pois a tecnologia do processo e segurança passam 

por mudanças a cada ano, aumentando a eficiência produtiva e reduzindo os riscos 

na atividade diária. A empresa deve fornecer treinamento, capacitar, disponibilizar e 

ensinar a função de cada EPI, mostrar a importância da prevenção para a saúde do 

próprio funcionário e deve fiscalizar e colocar-se a disposição dos colaboradores em 

caso de dúvidas existentes. E os colaboradores devem obedecer a orientação de 

uso que é passada pelos profissionais contratados pela da empresa para incentivar 



 
 

21 
 

 

o uso dos equipamentos, não fazer improvisos para reduzir etapas e alertar seus 

colegas caso eles estejam fazendo algo inseguro é de obrigação de todos, seja os 

envolvidos na atividade ou os responsáveis em fazer com essa proteção seja 

realmente utilizada nas atividades. 

3.7  Equipamentos de proteção individual (EPI) 
 

Como já referenciado, a utilização dos EPI’s é de fundamental importância 

na prevenção dos acidentes, pois muitas vezes, as medidas de controle relativas ao 

ambiente não são suficientes para eliminar os riscos. Usar e cuidar do equipamento 

de segurança faz parte do trabalho de cada um, sendo que existe sempre um EPI 

apropriado à tarefa que será realizada. Em caso de dúvida, deve-se consultar o PO 

(Padrão Operacional) da atividade, pois nele constam todas as informações 

referentes à atividade (VOTORANTIM METAIS, et al., 2005). 

A importância do uso dos EPI,s é fundamental para prevenção de acidentes, 

já que na maioria das vezes, as medidas de controle  relativas ao ambiente não são 

suficientes para eliminar os riscos, lembrando que os EPI,s não irão evitar os 

acidentes, eles irão apenas amenizar a consequência do acidentes, a guarda e 

conservação dos EPI,s apesar de fazer parte da responsabilidades da empresa, faz 

parte também do trabalho de cada um lembrando que existe EPI,s apropriado para 

cada tipo de tarefa que será realizada. Outro item que contribui bastante com a 

prevenção de acidentes e o chamado EPC, equipamentos de proteção coletiva que 

são equipamentos que neutralizam os riscos na fonte, a colocação de cones, fitas 

zebradas para sinalizar uma abertura de piso evita que alguém que não tenha 

visualizado o risco sofra algum dano, ou seja foi instalado no local uma proteção 

coletiva. 

O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo 

qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador, o uso dos equipamentos de 

proteção individual é determinado por uma norma técnica denominada NR-6, que 

estabelece que os EPI,s seja fornecido de forma gratuita para o trabalhador para o 

desempenho de suas funções dentro da empresa. É obrigação dos supervisores e 

da empresa que os profissionais façam uso adequado dos equipamentos de 

proteção individual. Os EPI,s devem ser utilizados durante todo expediente de 

trabalho, seguindo todas as determinações da organização. No caso de 
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equipamentos perdidos ou danificados é responsabilidade da empresa substitui-los 

imediatamente. O uso do EPI com responsabilidade evita grandes transtornos para o 

trabalhador e para a empresa garantindo que as atividades sejam realizadas com o 

máximo de eficiência e segurança. Os equipamentos de proteção individual devem 

ser mantidos em boas condições de uso e precisam ter um certificado de aprovação 

do órgão competente para garantir que estão em conformidades com as 

determinações do ministério do trabalho e emprego.  

Figura 2- Ato inseguro 

 

A figura 2 apresenta um exemplo de ato inadequado. O colaborador da 

oficina está cortando uma peça e produzindo limalhas de aço incandescente sem 

material de EPI, sendo que o colaborador deveria primeiramente realizar uma 

análise prévia da tarefa para eliminar possíveis fatores de riscos no seu ambiente de 

trabalho.  
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Figura 3 - EPI,s - Equipamentos de proteção individual 

 

 

A figura 3 mostra calçados de segurança para os membros inferiores, 

capacete de proteção contra impactos no crânio e luvas para os membros 

superiores, óculos de segurança para proteção dos olhos, protetor plug e abafador 

de ruído para proteção da audição e cinto paraquedista com talabarte para proteção 

contra quedas. 

3.8 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 

 

Juntamente com os equipamentos de proteção individual, atuam os 

equipamentos de proteção coletiva na prevenção dos acidentes. EPC’s são os 

equipamentos que neutralizam o risco na fonte. (VOTORANTIM METAIS, et al., 

2005). 

Equipamentos de Proteção Coletiva ou EPC’s são equipamentos que visam 

sinalizar o risco e proteger uma ou mais pessoas ao perigo a que estão expostas. O 

EPC atua neutralizando o risco e evitando acidentes, protegendo contra danos à 

saúde e a integridade física dos trabalhadores. 

Exemplos de equipamentos de proteção coletiva: 

Fitas de demarcação reflexivas - Utilizadas para delimitação e isolamento de 

áreas de trabalho. 

Cones de sinalização – Têm Finalidade de sinalização de áreas de trabalho 

e obras em vias públicas ou rodovias e orientação de trânsito de veículos e de 
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pedestres e podem ser utilizados em conjunto com fita zebrada, sinalizador 

STROBO ou bandeirolas. 

Conjuntos para aterramento temporário – Têm a finalidade de garantir que 

eventuais circulações de corrente elétrica fluam para a terra, minimizando os riscos 

aos trabalhadores. 

Detectores de tensão para baixa tensão e alta tensão – Têm a finalidade de 

comprovar a ausência de tensão elétrica na área a ser trabalhada. 

Coberturas isolantes – Têm a finalidade de isolar partes energizadas de 

redes elétricas de distribuição durante a execução de tarefas. 

Exaustores - Têm a finalidade de remover ar ambiental contaminado ou 

promover a renovação do ar saudável. 

Bandeirolas - Têm a finalidade de sinalização de áreas de trabalho e obras 

em vias públicas ou rodovias e orientação de trânsito de veículos e de pedestres. 

Plataformas - Tem a finalidade de carregar e suportar cargas humanas 

(operários) e maquinas de trabalho. 

Figura 4 -  Equipamentos de proteção coletiva 
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Figura 5 - Isolamento para espaço confinado 

 

 

 

3.9 Sistema de gestão SMS 
 

 Num sistema de gestão eficiente para embasar as ações da segurança do 

trabalho a segurança do trabalho deve ser um dos pilares que sustenta qualquer 

organização, deve estar atrelada a rotina da empresa, lado a lado com o processo 

produtivo, ela deve estar contida no sistema de gestão da empresa, desta forma 

todos os processos internos da empresa estarão em sintonia entre as partes. Por 

isso que é importante que a segurança do trabalho deve ter de possuir um sistema 

de gestão que administre suas ações levando em conta as particularidades de cada 

situação, baseado num sistema de metas e diretrizes estabelecidos pela 

organização.                                                                                                                 

 O assunto sistema de gestão virou tema obrigatório em quase todos os 

encontros profissionais. Por toda parte existem profissionais falando sobre isso, 

alguns com conhecimento de causa, outros apenas repetindo coisas que ouviram e 

muitos o fazendo sem qualquer análise mais detalhada. Existe a necessidade de 

que aqueles que tem ligação direta com as questões de segurança e saúde em 
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nosso país e, portanto, conhecem a distância entre a realidade e o proposto, 

detenham-se numa análise mais profunda quanto ao assunto. Pode-se estar diante 

de um momento e oportunidade que leve a um futuro melhor, mas ao mesmo tempo 

corre-se o risco de legar a prevenção ao vazio das pilhas das adequações, 

conformidades e documentos - fáceis de produzir - mas que na prática em nada 

melhoram a vida dos trabalhadores. A pergunta chave, para este momento da 

história de nossa área é saber até que ponto nossa cultura é capaz de suportar as 

questões de segurança e saúde a partir dos modelos propostos”. (PALASIO, et al., 

2003).                                                                                                                        

 Que os sistemas de gestão são necessários e devem existir é uma verdade. 

Que os sistemas de gestão feitos por pacotes são interessantes nem sempre. E 

entre uma coisa e outra se tem os problemas da falta de conhecimento dos 

especialistas dentro das empresas”. “Muitos deles abriram um livro para estudar há 

mais de dez anos e quando vez por outra vão a algum evento ficam encantados com 

os milagres e maravilhas que algumas pessoas oferecem em lindas apresentações. 

(PALASIO, et al., 2003). 

3.10 Visão sistema SMS 
 

Para De Cicco (1996) com a integração tem-se a simplificação da 

documentação (manuais, procedimentos operacionais, instruções de trabalho e 

registros) e o atendimento estruturado e sistematizado. Para o autor também vale a 

pena ressaltar que com o SIG, as questões relacionadas ao meio ambiente e o SMS 

ganharam finalmente a devida importância.  

A visão sistêmica que é necessária ser desenvolvida, do que tentar ensinar 

outros sistemas baseados nesta ou aquela norma ou padrão. Simplesmente 

“comprar” um sistema não irá resolver todos os problemas relacionados a prevenção 

de acidentes da organização, geralmente quando mal administrados esses sistemas 

acabam se tornando obsoletos para os colaboradores e se tornam sistemas sem 

valia alguns feitos para auditor ver.                                                                        

Isso se comprova quando alguma grande empresa durante décadas não 

registra acidentes mais graves, mas que depois de implementar o sistema de gestão 

passou a registrar acidentes graves. Será que é o sistema de gestão que falhou? 

Não, o problema está na falta de entendimento do que fizeram. Outro problema 
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também é a falsa sensação de segurança que algumas experts da área trazem, são 

os chamados mágicos que levam para empresa truques de última geração, cujo o 

único defeito é não ser aplicável para aquela realidade da organização. Essa falsa 

sensação de segurança se desfaz rapidamente quando começam a acontecer os 

acidentes. É necessário que se façam uma avaliação baseadas em estudos de casa 

situação para implementar um programa que efetivamente contribua para a empresa 

e traga resultados positivos. Outro erro que a maioria das organizações cometem é 

ignorar o chão de fábrica, se as pessoas levassem em consideração o conhecimento 

dos colaboradores que conhecem o processo a cultura e os valores e princípios da 

empresa muito dinheiro seria economizado e muitos problemas decorrentes de 

acidentes seriam evitados. 

3.11 Prevenção de acidentes relacionados ao trabalho no Brasil 
 

Pode-se dizer que a prevenção de acidentes de trabalho no Brasil ainda é 

recente. Não nasceu do amor, do interesse das partes, mas mesmo assim trilhou um 

caminho com resultados muito interessantes (PALASIO, et al., 2003). O fato é que 

nossa legislação de segurança que começou a ser escrita no período da lenta 

industrialização do pais chegando até a legislação atual de saúde e segurança do 

trabalho, mas fica uma pergunta caso se a legislação não fosse imposta o serviço 

especializado em engenharia de saúde e segurança do trabalho (SESMT) e das 

normas regulamentadores as (NR,s) como estaria a saúde e a segurança do Brasil? 

Acredito que nossos números de ocorrências e acidentes em industrias, 

mineradoras, fábricas, etc... Que já são muito altos seria fora de controle traria ainda 

mais danos a economia do pais, nossa indústria ou os patrões seriam verdadeiras 

máquinas de matar ou incapacitar trabalhadores.   

Mesmo com todas as legislações pertinentes nossa legislação sendo 

melhorada ano a ano nosso pais não consegue atender níveis satisfatórios nos 

quesitos de prevenção de acidente no trabalho nesses campos mencionados, 

criando-se uma sensação institucionalizada de que isso é normal.  

Para justificar, vende-se diversos de programas, comissões e ações - que na 

sua grande maioria - menção seja feita às exceções - nada mais são do que meios 

de ludibriar a realidade. Desta forma, são diluídos os conflitos e as ações das partes, 

assegurando a continuidade da ordem definida e até mesmo uma sensação de que 
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tudo vai bem. Num país onde o direito é discutível, questões como segurança e 

saúde não podem ficar dispersas. Diante de um povo que ainda não tem em si a 

saúde como um valor, existe a necessidade de suprir estas lacunas do processo 

social com agentes que até que o processo tenha maturidade própria trabalhem as 

ações necessárias à manutenção da vida. Hoje se fala em sistemas como se isso 

fosse uma grande novidade.  

Parece que a palavra vinda de fora ganha novo sentido. No entanto, em qual 

atividade humana não é encontrada alguma forma de sistema? Mesmo podendo 

estar diante de sistemas rudimentares, de alguma forma, são sistemas. 

  



 
 

29 
 

 

4.  RESULTADOS 

 

A empresa contemplada no estudo foi uma concessionária situada na cidade 

de Jacobina – BA. A empresa possui 40 colaboradores, sendo que cerca de 20 

destes participou da pesquisa.  

Inicialmente foi realizado uma visita onde analisou-se os setores de vendas 

e de serviços. No setor de serviços foi observado que ao chegar os colaboradores se 

vestem, checam e fazem uso de seus EPI’s antes de iniciar as atividades, foi 

observado ainda que em alguns momentos durante o dia os colaboradores retiram 

os EPI’s quando concluem um serviço e colocam novamente ao iniciar outra 

atividade, não abrindo mão do uso dos equipamentos de proteção individual. 

No setor de vendas não é feito o uso de EPI’s, no entanto foi analisada a 

postura dos colaboradores ao sentar e a utilização de suas ferramentas como 

computador e sua postura ao demonstrar veículos, de fato o principal ponto 

analisado foi a postura dos colaboradores, identificando um risco ergonômico 

emitente por conta de má postura, será necessários treinamentos de reeducação na 

postura com acompanhamento de profissionais capacitados. 

Para conhecer a realidade e percepção do gestor e dos colaboradores foram 

aplicados dois questionários diferentes, um questionário específico para o gestor e o 

outro para os colaboradores do setor de manutenção. 

Os questionamentos a respeito do sistema de gestão foram simples e direto, 

no questionamento feito para o gestor foi utilizado uma linguagem mais técnica, 

porém direta sobre os programas que são utilizados, objetivos a curto, médio e longo 

prazo. No questionamento feito para os demais colaboradores foram utilizados uma 

linguagem mais informal, com perguntas mais simples e de fácil entendimento para 

os colaboradores, mas objetivo nos demais questionários foi o mesmo verificar se 

todos entendem, e aplicam o que o sistema de gestão SSO solicita. 

4.1 Perspectivas do Gestor 

 

O procedimento operacional padrão (POP) necessita ser divulgado para 

todos os colaboradores da concessionaria, essa divulgação é feita através de murais 

espalhados pela concessionária, que são denominados gestão a vista, pois caso 

alguém que não faça parte do empreendimento e esteja visitando o local entenderá 
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as diretrizes básicas de segurança dos locais da empresa que venham a transitar, 

evitando assim qualquer tipo de desconhecimento dos riscos existentes, da mesma 

forma existem áreas que não devem existir circulação e que são demarcadas no 

piso indicando por qual local os pedestres podem transitar sem risco, para isso são 

pintadas faixas de pedestre na oficina. 

O treinamento para todos os colaboradores é necessário, pois é nesses 

treinamentos que os colaboradores tomam conhecimento do fator essencial para o 

sistema de gestão SSO, os colaboradores aprendem sobre os riscos que estão 

expostos durante suas atividades laborais, aprendem a se proteger desses riscos, 

recebem cursos de primeiros socorros e combate a incêndio, é feito também o DDS 

que é um diálogo diário sobre segurança onde são discutidos diversos temas 

relacionados a segurança nos locais de trabalho, durante os diálogos diários de 

segurança os  colaboradores tem a chance de expor suas duvidas e falar todos os 

riscos que visualizam nos locais de trabalho, é com esse pensamento e foco na 

prevenção de acidentes que se torna nítido o conhecimento e o interesse da 

empresa representada na figura do gestor no que se refere aos cuidados com seus 

colaboradores, alguns programas, como o 100% seguro, “colaborador padrão” são 

utilizados para acompanhar as atividades, verificar se estão utilizando das 

ferramentas de segurança e se acontecem anormalidades no processo diário, além 

de tornar a cultura de segurança um valor que todos na empresa estão 

familiarizados.  

O gestor acompanha frequentemente as reuniões da CIPA – Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, buscando informações que tragam soluções 

para os problemas encontrados nos locais de trabalho, interagindo com as equipe a 

fim de sanar ou reduzir qualquer risco a saúde dos mesmos, são aplicados 

treinamentos nos quais o mesmo se encontra presente e cobra a presença de todos 

para uma maior interação, exemplos: Integração de novos colaboradores, 

treinamentos periódicos sobre o uso de EPI,s, perigos e riscos. 

O gestor entende que é necessário esse trabalho com a equipe para que os 

colaboradores estejam atentos as possíveis causas de acidente, caso aconteça 

qualquer ocorrência não desejada durante as atividades, devem de imediato 

contata-lo para que os procedimentos sejam utilizados de forma correta trazendo 

benefícios para os colaboradores e para a empresa. 
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4.2  Perspectivas dos colaboradores 

 

Para os colaboradores, o uso de EPI’s é indispensável durante as 

atividades, eles confessam esquecer algumas vezes de utiliza-los, alguns 

colaboradores acham que o EPI incomoda, mas quando não estão seguindo as 

normas, os colaboradores são cobrados pelo gestor e supervisão ou são 

comunicados pelos próprios colegas de trabalho que estão se expondo 

desnecessariamente aos riscos do ambiente de trabalho. Geralmente os 

colaboradores sabem que a prevenção de acidentes é necessária, muitos já 

conhecem os riscos a que estão expostos, pois entendem que o acidente de 

trabalho pode trazer prejuízo para empresa e principalmente para eles próprios. 

Os colaboradores entendem que os treinamentos agregam muito ao 

cotidiano no cuidado com a saúde e segurança dos mesmos, e não tem objeção 

para utilizar e seguir as determinações da empresa, isso porque alguns já 

presenciaram acidentes por falta da utilização dos equipamentos de proteção 

individual, como também já presenciaram ocorrências mesmo com a utilização dos 

EPI,s, e entendem então que a necessidade de seguir o que é determinação nos 

POP’s ( Procedimentos operacionais Padrão). 

Então a partir do questionário foi possível entender algumas necessidades 

dos colaboradores no ambiente de trabalho, que são uma maior participação nas 

decisões da empresa relacionada à saúde e segurança, maior flexibilidade  no que 

diz respeito ao direito de recusa que é utilizado quando o colaborador não se 

sentindo seguro em realizar determinada tarefa se recusa a executa-la, claro que 

mediante a condição que a atividade voltará a ser executada quando as medidas 

corretivas que eliminem o risco sejam definitivamente implementadas, outro ponto 

importante e uma maior autonomia do profissional que realiza prevenção de 

acidentes, no caso do colaborador da CIPA que terá que contribuir com a eliminação 

de condições de risco no ambiente de trabalho. 

Essas ações são necessárias segundo os colaboradores para que o mesmo 

se sintam parte do processo de prevenção de acidentes e comecem a segui-los 

naturalmente no ambiente de trabalho sem medo de serem repreendidos, pois na 
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maioria das vezes o colaborador se expõe ao risco com medo de represálias por 

parte do seu superior hierárquico.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Para o sistema de gestão da concessionária é necessário que se tenha uma 

boa base nos procedimentos de segurança do trabalho onde o fundamento para 

criação desses procedimentos é retirado principalmente das normas 

regulamentadoras de segurança do trabalho as NR,s , e normas técnicas ABNT, a 

partir daí procedimentos operacionais padrão os POP,s são criados contemplando 

cada atividade, e passando por revisão anualmente, pois a norma pode passar 

nesse período por mudanças e esse procedimento tem que acompanhar essas 

mudanças, o treinamento também se faz necessário pois em determinados períodos 

novos colaboradores podem ser admitidos. 

Um sistema de gestão SSO – Saúde e segurança ocupacional tem que 

contemplar todos os riscos que os colaboradores estão expostos, porém fazer esses 

procedimentos serem cumpridos tem se tornado um grande desafio, essa é uma 

questão que leva tempo e que tem que ser trabalhado minuciosamente com todos 

os colaboradores, é necessário conhece-los e incentiva-los, através de 

reconhecimento e incentivos como premiações, e até mesmo medidas 

administrativas que implicam em punições leves até a demissão por justa causa para 

que o colaborador entenda que os procedimentos sejam praticados por todos sem 

exceção. 

O risco na área da concessionária existe, o que é feito em relação aos 

principais riscos é classifica-los em riscos críticos e os riscos não críticos. Os 

principais riscos a que os colaboradores estão expostos são; 

Risco físico – geralmente o colaborador que trabalha na área da oficina vai 

está exposto a superfícies quentes, umidade, radiações provocadas por soldas de 

arco elétrico. 

Risco químico – Geralmente os colaboradores estão mais expostos a 

graxas, óleos que são usados nas manutenções dos veículos dos clientes. 

Riscos ergonômicos – Geralmente voltado para a postura dos 

colaboradores, como levantamento de peso, tempo que o colaborador fica sentado 

em frente ao computador, e movimentos repetitivos. 

Riscos de acidentes – geralmente provocados por desorganização nas áreas 

da oficina, falta de sinalização podendo acidentar colaboradores ou clientes que 

estão acompanhando as atividades em seus veículos. 
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O conhecimento em relação a esses riscos é a chave para prevenir 

acidentes tornando o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho eficiente. 
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