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RESUMO   

O presente texto relata a presença do Rh em relação a algumas atividades 
realizadas nas empresas, abordando como tema a segurança no trabalho, visto que 
atualmente esse é um assunto que tem sido prioridade para as empresas. Apartir 
disso, esse estudo propôs expor a importância desse tema, na saúde e qualidade de 
vida dos colaboradores. Para melhor aperfeiçoamento do texto, realizamos uma 
pesquisa de frequência de acidentes em relação aos relatos de inscientes em uma 
empresa do ramo alimentício de Toledo- Pr. Foram utilizadas pesquisa bibliográfica 
e pesquisa exploratória a partir do estudo de campo. Para vida saudável de um 
funcionário e de toda a empresa, é necessário que todos no ambiente estejam 
cientes da importância de trabalhar fora de uma situação de risco, e utilizar os 
equipamentos corretos e de forma correta para a realização de sua atividade, por 
isso, nosso objetivo foi demonstrar, através de uma pesquisa, a estatística de 
acidentes e incidentes de uma empresa, e relatar também sobre as campanhas 
contra acidentes, que são realizadas pelos técnicos de segurança, juntamente com o 
Rh, e o impacto que elas causam nos números de acidentes. Essas medidas 
adotadas dentro da organização gera um impacto positivo, através delas os 
funcionários torna-se consciente do que ele deve fazer para garantir seu bem estar 
em sua atividade desempenhada. Consequentemente diminuindo o número de 
acidentes e incidentes no ambiente de trabalho. 
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INTRODUÇÃO  

O tema de uma forma mais ampla irá abranger várias questões dentro da 

segurança no trabalho, será explanado o papel e as funções que um gestor de 

recursos humanos deve ter dentro de uma organização, visando a solução de 

problemas para que as metas da companhia esteja ligado com os objetivos pessoais 

e dos colaboradores. Ao tratar desse assunto existem diversos parâmetros a serem 

seguidos para garantir sua eficácia em relação aos integrantes da organização. 

O objetivo desse trabalho é destacar e comentar as formas de prevenções 

de acidentes e equipes, que juntamente com o RH  desenvolvem e aplicam ações 

internas para a conscientização de  seus funcionários, além de avaliar as condições 

de trabalho e a partir disso  informar perigos  presentes no ambiente em que as 

funções são desempenhadas, assegurando a qualidade de vida de seus 

colaboradores. 

Atualmente médicos e especialistas no assunto relatam a importância de 

se ter um ambiente de trabalho livre de quaisquer perigos contra a saúde dos 

trabalhadores. A informação, o treinamento e a capacitação de todos os envolvidos 

no processo são elementos-chave para empreendimentos seguros e saudáveis, com 

produtividade e qualidade. CHIAVENATO 2000).                                                                                 

Ao decorrer desse trabalho foram coletadas informações essências para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo, que juntamente com a teoria foi possível 

notar resultados em relação as ações aplicadas na organização e discuti-las. Diante 

desse fato, este artigo busca contribuir para aprimoramento do nosso conhecimento 

evidenciando a importância da prevenção na Segurança e Saúde do Trabalho, além 

de nos permitir conhecer mais de perto as ações e campanhas que são realizadas 

para garantir que o colaborador possa atuar sem colocar sua saúde em risco. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 



 

 
 

 
 

1.1 RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA NO TRABALHO 
 
 

A gestão de Recursos Humanos (RH) é parte vital para o bom funcionamento 

de uma empresa. Ela é a responsável pelo gerenciamento dos funcionários e a 

solução de conflitos para que as metas da companhia estejam alinhadas aos 

objetivos pessoais dos colaboradores. (CHIAVENATO, 2000). O fator Segurança e 

Saúde no trabalho já desde o período da Revolução Industrial, quando os 

trabalhadores eram expostos a condições precárias para realizar seu trabalho, a 

mão de obra era extremamente importante para a produção, durante esse período 

eram poucas as máquinas que podiam executar o trabalho do homem por essa 

razão eram colocadas mulheres, crianças e homens que não tinha condições físicas 

para trabalhar. (BARSANO, BARBOSA, 2012). 

Segundo Chiavenato (2000) as empresas tem tido uma preocupação muito 

grande com a saúde de seus trabalhadores, em relação à segurança no trabalho, 

visto que o ambiente de trabalho pode trazer riscos aos mesmos, nas indústrias 

principalmente, pois apresenta alta tensão de energia, escadas, ruídos exagerados, 

entre outros, que podem danificar a saúde do trabalhador, pensando nisso os 

setores de RH das empresas exigem condições de trabalho que garantam saúde e 

bem – estar. 

O principal objetivo da segurança no trabalho é garantir qualidade de vida ao 

empregado, assegurando que ele não sofra algum tipo de acidente durante a 

realização de sua atividade, pois trabalhar em local inseguro pode causar danos ao 

individuo podendo também levá-lo a óbito. (CHIAVENATO, 2000). 

O trabalho do RH perante o SST é proporcionar uma comunicação entre os 

setores, desenvolver palestras para que a pessoa se conscientize sobre a 

importância que tem a segurança no ambiente de trabalho. (PEPPLOW, 2010) 

Nessa aula, o palestrante das instruções de práticas preventivas, e 

orientações sobre a obrigação de uso de EPI, esse tipo de palestra também é 

realizada nas empresas quando os funcionários ainda estão realizando o PGI, para 

que eles já comecem a se familiarizar com o assunto e tirar as dúvidas. (BARSANO, 

BARBOSA, 2012) 



 

 
 

 
 

É primordial a interferência e a inserção do RH nas palestras e nas dinâmicas 

para que os trabalhadores que fazem os treinamentos possam acreditar nessas 

ações, como um degrau a mais em seu crescimento profissional e proteção no 

ambiente de trabalho’’. (PEPPLOW, 2010)  

1.2 ELEMENTOS DA SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

Os EPIs são as principais ferramentas de segurança no trabalho, assim que 

um funcionário é contratado, no seu primeiro dia, ele deve obrigatoriamente receber 

seus equipamentos de proteção individual, receber instruções de como usar e 

quando usar esses equipamentos, assim que o funcionário os recebe, deve-se 

imediatamente ser lançado no sistema da empresa para comprovação de 

recebimento. (BARSANO, BARBOSA, 2012) 

Além dos EPIs é necessário que a empresa tenha uma boa sinalização em 

relação aos riscos, por exemplo, placas que indicam locais que concentram alta 

tensão de energia, que indicam que o piso está molhado, entre outras; mas também 

é interessante ter placas com lembretes de práticas preventivas, como por 

exemplos, lembrar os funcionários que ao subir ou descer escadas deve-se segurar 

no corrimão. (FILHO, 2010) 

Uma das atitudes que causam um grande número de acidentes dentro das 

empresas é usar o celular enquanto está em movimento, sendo assim, algumas 

empresas também adotam campanhas de conscientização, para que as pessoas 

não utilizem os celulares enquanto se locomovem especialmente em empresas nas 

quais circulam caminhões ou outros veículos no mesmo local de passagem das 

pessoas. (PIZA, 1997) 

A exposição em ambientes desfavorável, aglomeração de pessoas em um 

mesmo lugar são fatores desencadeantes para proliferação de 

doenças infectocontagiosas, ao mesmo tempo em que o perigo que os 

trabalhadores eram expostos por causa das máquinas em que operavam era o 

grande responsável por mortes naquele período. (PIZA,1997)   

A presença de um médico no interior das unidades fabris representava, ao 

mesmo tempo, um esforço em detectar os processos danosos à saúde e uma 



 

 
 

 
 

espécie de braço do empresário para recuperação do trabalhador, visando ao seu 

retorno à linha de produção, num momento em que a força de trabalho era 

fundamental à industrialização emergente. Instaurava-se assim o que seria uma das 

características da Medicina do Trabalho, mantida, até hoje, onde predomina na 

forma tradicional: sob uma visão eminentemente biológica e individual, no espaço 

restrito da fábrica, numa relação unívoca e uni causal, buscam-se as causas das 

doenças e acidentes. (PIZA, 1997) 

Há anos atrás, pelo número de acidentes relacionados ao trabalho ser muito 

elevado, houve a necessidade de criar um serviço especializado na segurança no 

trabalho, conhecido como SESMT (serviço especializado na engenharia  de 

segurança em medicina do trabalho), esse sistema é utilizado até hoje nas 

empresas, seu objetivo é o mesmo que o de toda equipe de técnicos de seguranças, 

alertar os funcionários dos riscos, e ensiná-los como preveni-los, no início, esse 

programa foi de difícil aceitação para os funcionários, como nos dias atuais ainda é, 

ainda existem pessoas que se posicionam contra. A equipe do SESMT é composta 

pelos seguintes profissionais: Enfermeiro do trabalho, Técnico em segurança do 

trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, e engenheiro de segurança no 

trabalho. (BARSANO, BARBOSA, 2012) 

O ideal é que o Sesmet esteja diretamente ligado à alta gestão, seja 

superintendência ou diretoria. Quando se é ligado ao RH, há um ponto positivo que 

é o SST estar em todos os ambientes em que desenvolvem suas ações.  As ações, 

os treinamentos, os programas e as campanhas com o RH trazem mais ênfase 

àquelas atividades, estimulando as ações de SST. Acredito que a questão da 

subordinação e qualquer que seja o lugar no organograma não são tão relevantes, 

mas sim a postura da direção da empresa em apoiar a política de segurança do 

trabalho, pois quando incorporada, tudo fica mais fácil. (PEPPLOW, 2010) 

A presença de um médico no interior das unidades fabris representava, ao 

mesmo tempo, um esforço em detectar os processos danosos à saúde e uma 

espécie de braço do empresário para recuperação do trabalhador, visando ao seu 

retorno à linha de produção, num momento em que a força de trabalho era 

fundamental à industrialização emergente. Instaurava-se assim o que seria uma das 



 

 
 

 
 

características da Medicina do Trabalho, mantida, até hoje, onde predomina na 

forma tradicional: sob uma visão eminentemente biológica e individual, no espaço 

restrito da fábrica, numa relação unívoca e uni causal, buscam-se as causas das 

doenças e acidentes. (PIZA, 1997) 

Além do SESMET, as empresas também possuem a CIPA, a qual tem o 

principal objetivo à prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho, 

suas principais atribuições são identificar riscos do trabalho, criando assim um mapa 

de risco, com assessoria do SESMET, elaborar ações preventivas, verificar os 

ambientes e condições de trabalho, realizar a avaliação do cumprimento de metas 

fixadas em seu plano de trabalho, entre outras. (BARSANO, BARBOSA, 2012) 

Lembrando que, a empresa deve promover treinamentos para os integrantes 

da CIPA, para titulares antes da posse, e quando for do primeiro mandato o 

treinamento tem que ser realizado no máximo de 30 dias, contando a partir da data 

da posse, o treinamento para a CIPA deve contemplar os seguintes itens: 

• Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos 

originados do processo produtivo. 

• Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho 

• Noções sobre acidentes e doenças decorrentes, de exposição aos riscos 

existentes nas empresas. 

• Noções sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) e medidas de 

prevenção 

• Noções sobre a legislação trabalhista e previdências relativas à segurança e 

saúde no trabalho 

• Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos  

• Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das 

atribuições da comissão. 

• Manter o RH informado sobre acidentes e incidentes ocorridos (BARSANO, 

BARBOSA, 2012)  

Para motivar os funcionários, algumas empresas colocam murais, nos quais 

dizem quantos acidentes já acorreram até então, quantos dias trabalhados sem 



 

 
 

 
 

acidentes, e qual é o Recorde de menos acidentes ocorridos, isso faz com que os 

funcionários se interessem em bater esse Record, para fazer o numero de acidentes 

chegarem à zero, e a motivação dos mesmos, é o principal objetivo de tudo isso, 

quanto mais funcionários se conscientizarem, menos acidentes ocorreram. 

(BARSANO, BARBOSA, 2012). 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo de caso foi realizado através de pesquisas, além de observações 

realizadas em uma empresa, que atua no ramo de alimentos, com filial no município 

de Toledo, Estado do Paraná. 

Segundo Marconi e Lakatos pesquisa bibliográfica diz respeito a toda 

bibliografia já publicada em relação ao tema estudado podendo ser através de 

artigos científicos, livros, pesquisas da internet, revistas entre outras.  

A pesquisa relacionada a acidentes e incidentes foi realizada dentro da 

empresa, separada por setores para em seguida fazer um resultado geral. A recolha 

de dados ocorreu com base nos relatos de funcionários e informações referentes ao 

tempo de empresa, gênero sexual, objeto causador do acidente ou incidentes. Além 

disso, coletamos dados em planilhas que ficam disponíveis no sistema, e que são 

atualizadas pelos Técnicos de Segurança, a partir dessas informações foi possível 

desenvolver os gráficos para contabilizar a frequência dessas ocorrências. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Os gráficos a seguir demonstram de forma figurativa os resultados obtidos 

com a aplicação da pesquisa empírica. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

GRÁFICO  1 – Acidentes por tempo de empresa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os funcionários mais novos, com menos de um ano de empresa, são um 

ponto crítico dentro da empresa. Eles são em menor número e detém o segundo 

maior índice de acidentes na empresa, tanto pelo descuido quanto pela falta de 

experiência nas atividades. 

Funcionários intermediários são mais cuidadosos por adquirir maior 

conhecimento sobre sua função e os riscos relacionados a ela, e por não ter tanta 

confiança desempenha sua atividade com mais cuidado. 

Os funcionários mais velhos são os com maior número de acidentes, não só 

pela sua maior quantidade de pessoas como também devido ao fato de estarem 

mais familiarizados com as tarefas e acabam por ter maior autoconfiança que por 

sua vez diminui os cuidados ao executar uma tarefa rotineira. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

GRÁFICO  2 – Acidente por gênero 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

  

Apesar do maior numero, os homens tendem a se acidentar mais que as 

mulheres. Isso por que estão presentes em todas as etapas do processo e 

trabalham com as mais variadas ferramentas, em alguns casos realizam tarefas 

mais perigosas que as mulheres. O homem além de tudo tem tendências a serem 

menos cuidadosos que as mulheres como também acabam por descumprir algumas 

normas de segurança o que consequentemente geram maior chance de sofrer 

acidentes. 

GRÁFICO  3 –Acidentes por tipo de lesão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 



 

 
 

 
 

Corte são todas as lesões que causam o rompimento da pele e sangramento, 

sendo assim o colaborador deve usar curativos durante a recuperação. 

Hematomas são ferimentos que não ocorrem sangramentos porém causam 

vermelhidão, irritações ou dores provenientes de impactos físicos e mecânicos 

durante o desempenho da função, sendo assim o colaborador não necessita de 

curativos durante a recuperação. Outras lesões são por alergias, dores, desmaios, 

etc. 

A quantidade de acidentes que geram corte é preocupante, pois podem gerar 

uma fatalidade com maior chance. Essa quantidade de quase 50% de acidentes se 

dá pelo fato de que a maioria dos colaboradores manuseia objetos cortantes na 

realização de suas tarefas. Algumas outras atividades são mais comuns acidentes 

onde o operador acaba se machucando por queda de objetos, quedas por tropicões 

ou escorregões, e outras lesões por choque mecânico.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera- se que a discussão proposta nesse documento sobre segurança 

no trabalho e Rh, demostra que o setor de recursos humanos é um dos que mais se 

preocupam com os interesses dos colaboradores, pois sabemos que essa área tem 

grande relação com os integrantes da organização.  Visto que o primeiro contato 

que o colaborador tem na organização, é com a área de Rh devido a contratação, e 

como segurança é um fator crucial para as empresas, pois esperam que a sua 

equipe esteja sempre em condições para desempenhar seu papel. 

Sendo assim o setor de recursos humanos realiza ações juntamente com as 

equipes de segurança no trabalho, para conscientizar as pessoas, isso é bastante 

importante, pois muitas delas não sabem ao certo, os riscos que estão correndo 

desempenhando suas tarefas e muito menos formas de evita-los. 



 

 
 

 
 

É notável nos resultados obtidos nas pesquisas que o número de acidentes 

ainda é alto, porém sabemos que sem a atuação do Rh e de setores como a CIPA, 

por exemplo, esse número seria ainda maior, pois é de conhecimento geral, que 

apesar das ações realizadas, ainda existem funcionários que se recusam a seguir as 

regras de segurança e utilizar Epi’s. Isso acaba gerando acidentes que podem ser 

fatais, para buscar diminuir esse resultado, as empresas realizam uma vez por 

semana o DSSMA, uma discussão onde o maior enfoque é a segurança, esse 

programa tem impactado positivamente nos números de acidentes, não foi possível 

participarmos dessa discussão por questão de disponibilidade de horários da 

empresa e dos acadêmicos envolvidos. 

 Com uma visão mais crítica podemos perceber que a área de Recursos 

Humanos e a segurança no trabalho caminham juntas, pois os gestores de Rh 

devem garantir que as normas de segurança sejam aplicadas e seguidas pelos 

colaboradores, assim como os técnicos de segurança também tem esse papel. 
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