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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo conscientizar e orientar os funcionários do centro de 

distribuição de alimentos com relação ao uso de EPIs. O uso de equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e das ferramentas de uso de trabalho geram inúmeros problemas durante sua 

utilização, é um dos temas que deve ser visto como investimento nas organizações, evitando 

futuros prejuízos tanto para os colaboradores quanto para as empresas. Entretanto, não basta 

somente que organizações compre os equipamentos, é necessário deixar claro sobre seu uso. 

Quando as organizações prevenir acidentes, ela garante implicações a sua economia e sociais. 

Dessa maneira, o estudo buscou utilizou pesquisa bibliográfica, afim de analisar os riscos 

presentes nas atividades nos centros de distribuições, além de medidas preventivas para que 

os acidentes não venham acontecer, intensificando a importância da utilização o uso de 

equipamentos de proteção durante as atividades. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A utilização de EPIs é associado com a segurança comportamental, ou seja, 

relacionado à aplicação dos conhecimentos científicos da Psicologia Comportamental em 

relação a segurança no trabalho, assim sendo, dizemos “conscientizar”. Dessa maneira, a 

segurança comportamental é uma intervenção ampla, que já está bem estabelecida em outros 

países tais como, EUA, Inglaterra e na Austrália, pelo fato de exibir níveis de segurança de 

alta qualidade nas organizações. 

Em parceria com a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma 

grande ação, buscando abranger tanto no nível operacional, quanto do nível gerencial, para 

que dessa maneira, todos estejam conscientizados pela segurança.  

Esse sistema está conforme a do BS 8800 (norma inglesa para segurança) para implementação 

de um sistema de gestão em segurança e saúde do trabalho. 

A proteção individual é muito importante, para reduzir qualquer tipo de ameaça ou 

risco para o funcionário. O uso dos EPI é determinado pela normativa regulamentadora NR6. 

Entendemos que a segurança do trabalho é destacada pela importância da prevenção 

de acidentes que foi definida as medidas técnicas, medicas e comportamentais visando a 

eliminação de procedimentos inseguros no ambiente de trabalho. 

O presente trabalho visa analisar o porquê dos funcionários não gostam e/ou não 

utilizam os EPIs, visando que constantemente ficam expostos a riscos de acidente de trabalho¸ 

visando à sensibilização dos mesmos quanto à segurança pessoal e coletiva, buscando 

conscientizar e mostrar o quão necessário e importante para o funcionário usar os EPIs 

corretamente. 

Tendo como objetivo geral conscientizar e identificar através deste estudo que é 

necessário a utilização dos EPIs e mostrando a (NR6) aos trabalhadores, possibilitando 

melhor entendimento das leis trabalhistas e melhor a segurança dos colaboradores.  

E os objetivos específicos são: 

 Levantamento em campo através de questionários e entrevista pessoal, 

mostrando a necessidade sobre o uso de EPIs; 

 Analisar a capacidade dos trabalhadores sobre a utilização dos EPIs; 

 Verificar a existência de um programa de capacitação e treinamentos da NR6; 



 Sugerir adequações das condições de trabalho para o centro de distribuição de 

alimentos. 

A preocupação em relação ao ambiente de trabalho, sempre foi alvo de destaque, 

principalmente quando falamos em segurança dos colaboradores. A partir da Revolução 

Industrial, foi realizado pesquisas que trouxessem melhores condições de trabalho aos 

colaboradores, de forma a diminuir os riscos.  

Quando o ambiente é seguro e saudável ele proporciona melhores condições de 

trabalho, e por tanto, aumenta a produtividade. As práticas de prevenção de acidentes vêm 

sendo cada vez mais destacadas, pelo fato de visarem a redução de custos e também uma 

melhor qualidade de vida aos colaboradores. 

A instrução e treinamento do uso correto de EPIs é muito importante, visto que se o 

funcionário utilizá-lo de forma errada ou inadequada vai se tornar ineficaz e, até mesmo 

perigoso.  

A segurança do trabalho foi definida por normas, leis, portarias, decretos, acordos de 

convenções internacionais da Organização Internacional do trabalho (OIT). O cumprimento das 

normatizações da medicina do trabalho tem como função minimizar os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais e proteger a integridade física e mental do funcionário. 

  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Ferreira e Peixoto (2012), todo o processo de evolução tecnológica 

(que passamos até hoje) nos trouxe muitos benefícios, conforto e desenvolvimento, porém, 

novos riscos acompanharam esse processo. 

Assim 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 proporciona tornar uma organização 

competitiva e bem sucedida comercial e socialmente (DINIZ, 2005). 

É importante que não basta as empresas apenas fornecerem equipamentos de proteção 

individual, educar e treinar seus funcionários, é necessário que elas estejam atentas ao 

cumprimento do que foi proposto e se suas ações estão sendo eficazes, cabe aos empregados 

observar as normas de segurança e medicina do trabalho, colaborar com a empresa na 



aplicação dos dispositivos de segurança no trabalho, constituindo até ato faltoso (justa causa) 

a recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador e ao uso dos 

equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Os empregados devem ter 

ciência de que eles são os mais afetados por uma deficiência na prevenção, por isso não é 

lógico o descumprimento de normas e procedimentos estabelecidos (FERREIRA; PEIXOTO, 

2012). 

O uso de EPI está previsto na legislação trabalhista, ou seja, a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). De acordo com MARRAS (2000, p. 199), a segurança no trabalho é a 

área que responde pela segurança industrial, pela higiene e medicina do trabalho 

relativamente aos empregados da empresa, atuando tanto na área de prevenção quanto na de 

correção, em estudos e ações constantes que envolvam acidentes no trabalho e a saúde do 

trabalhador. 

Segundo Segurança e Medicina do Trabalho (2008, p. 73). Cabe ao empregador 

quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao 

trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente, orientar e treinar o 

trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservação. 

A NR 6, diz que todos os dispositivos de proteção individual usado pelo trabalhador 

deverão conter instruções de uso e validade. A comercialização do produto nacional ou 

importado deverá conter certificados de aprovação emitidos pelo órgão nacional de Segurança 

e Medicina do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego (SMT, 2010). 

A ergonomia, de acordo com Abrahão e Pinho (2001) “busca avaliar o trabalho, as 

condições e relação do trabalhador com sua atividade, para que possa fornecer 

conhecimentos, ferramentas e programas de orientação para transformar positivamente o 

ambiente de trabalho”. A tentativa de combater o stress são uma das finalidades da 

ergonomia. 

Como resultados dos acidentes e doenças do trabalho tem-se prejuízo para a empresa, 

pois quando o funcionário fica doente, ele se afasta do seu posto de trabalho, acarretando 

atraso na produção e, em vez de produzir lucro, ele gera gasto (REMADE, 2008). 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada constou de ser realizar um levantamento de dados sobre os 

EPIs fornecidos pela distribuidora de alimentos, além da coleta de dados com os funcionários 

da empresa. Onde será escolhido, pela empresa, um grupo de quarenta trabalhadores para 

serem acompanhados durante os dois meses.  

O reconhecimento dos detalhes relacionados ao uso dos EPI e das ferramentas durante 

a execução da atividade, como os funcionários utilizam os equipamentos e se utilizam da 

forma correta, foi feito através da vistorias e aplicação de entrevistas com os operários.  

O primeiro contato foi observar a rotina de trabalho dos funcionários selecionados, 

desde o início na operação até encerramento. Após esse acompanhamento foi aplicado a 

entrevista, com a análise das entrevistas foi verificado com o responsável da entrega dos 

uniformes e EPIs as fichas dos mesmos. 

O treinamento foi aplicado por etapas devido ao grande volume de trabalho, para não 

atrapalhar a operação diária da empresa e não prejudicando o rendimento. 

Para Chiavenato (2001, p.348) a Segurança no Trabalho:  

  

É o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas, 

empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando a condição insegura do 

ambiente quer instruindo ou convencendo as pessoas da implantação de 

práticas preventivas.  

 

 Não contraditória a afirmação acima, na visão de Silva (2011, p. 33):  

 

Para serem bem sucedidas, as medidas de saúde e de segurança no trabalho, 

exigem a colaboração e a participação tanto de empregadores como dos 

trabalhadores nos programas de saúde e segurança, obrigando a equacionar 

questões relacionadas com a medicina do trabalho, a higiene no trabalho, a 

toxicologia, a educação e a formação do profissional. 

 

Nesse sentido, o colaborador deve ter deve ter a consciência de que também é 

responsável pela sua segurança, entendendo que sem equipamento adequado, fica sujeito a 

riscos específicos de seu ambiente de trabalho. 



A última etapa da pesquisa refere-se ao uso ou não do EPI por parte dos operários e a 

verificação dos motivos que levam os mesmos a deixarem de usar ou fazerem uso dos 

equipamentos a contragosto ou incorretamente. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 A EMPRESA 

 

O estudo de caso foi desenvolvido num centro de distribuição alimentos, e está no 

mercado há vinte anos. Está localizada na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. A empresa é 

uma rede de supermercados que atua a vinte e cinco anos no estado, desde a abertura da sua 

primeira loja na mesma cidade, a empresa é um dos principais grupos empresariais do Rio 

Grande do Sul, estando presente em Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Pelotas, Santa 

Maria e São Gabriel.  

São quase 1800 colaboradores na rede atuando ao todo em vinte e duas lojas.  

O centro de distribuição realiza a distribuição para todas as lojas, tendo um centro de 

distribuição para as hortaliças na cidade de Cachoeirinha do Sul.  

Durante o período destinado a análise do ambiente de trabalho foram feitas a análise 

com os trabalhadores sobre conhecimento sobre a NR6 e os EPIs que eram usados, foi 

constatado que os trabalhadores utilizavam os EPIs básicos (botinas e luvas) exceto 

recebimento de carga congelada que os EPIs estavam corretos. 

Conforme dados coletados na pesquisa, através de aplicação de um questionário a 40 

funcionários, constatou-se um diagnóstico do comportamento dos trabalhadores em relação ao 

uso de equipamentos de proteção individual no centro de distribuição.  

 

4.2 APONTAMENTO SOBRE A NECESSIDADE DE TREINAMENTO 

 

É de grande importância, para que a organização tenha sucesso na sua produtividade, 

que os cuidados com o colaboradores sejam de alta qualidade. Dessa maneira, a segurança do 

trabalho é fundamental na rotina desses operários, em especial nos centros de distribuições, 

onde o contato com cargas pesadas e equipamentos perigosos é de grande utilização. 



Dessa forma, as providências que asseguram a segurança no trabalho tem de ser 

adotadas, de forma a diminuírem ao máximo os riscos de acidentes, comprometendo as 

operações logísticas e assim, a lucratividade da organização.  

Contribuindo com o planejamento de ações de conscientização da importância do uso 

de EPIs, fizemos um levantamento pelos motivos dos quais os colaboradores não utilizavam 

os mesmo. Conforme falado no tópico 4.1 essa pesquisa foi realizada através de um 

questionário aplicado aos funcionários selecionados, portando a pesquisa analise gráfica é 

representada pelo número de funcionários selecionados, não pelo número total de 

funcionários que tem no centro de distribuição. De acordo com o gráfico 1, o resultado obtido 

nas perguntas 1 e 3, do questionário, abordam sobre a opinião dos funcionários quanto a 

concordância e importância, respectivamente, do uso de EPI.  

 

 

Gráfico 01: Importância e consciência do uso de EPI 

 

 Já nas perguntas 2 e 6, os funcionários teriam que marcar pelo uso de EPIs que 

utilizam e os que a organização forneceu. Dessa maneira, constatou-se que em alguns casos os 

colaboradores não assinalaram o item de EPIs, sendo que a empresa entregou o mesmo para 

eles, de acordo com o gráfico 2. Á vista disso, a empresa questionou e informou o que todos 

recebem os equipamentos necessários a todos os colaboradores. Com base nos quarentas 

funcionários selecionados. 



 

Gráfico 2: Recebimento e uso de EPI 

  

Os principais fatores que foram identificados através do questionário, quanto a 

resistência da não utilização do uso de EPIs é a falta de costume por parte dos colaboradores 

ou inadequação do próprio uso do EPI, sendo necessário um melhor treinamento quanto a sua 

utilização, informando que muitas vezes tem o desconforto, além de que nunca sofreram ou 

viram algum colega sofrer um acidente que preferem ficar sem. 

 Como já de costume, a polemica sobre o uso de EPIs, as Leis de Trabalho é específica 

ao estabelecer as responsabilidades que cabem as organizações, quanto a cumprirem as 

normas de segurança. 

Foi sinalizado dois episódios de acidentes sem vítimas, no primeiro caiu um pallet do 

quinto andar e acabou destruindo mais duas ruas, tendo prejuízo com diversos produtos. 

Conforme imagens analisadas depois do acidente, verificaram que dois funcionários passaram 

6 minutos e o responsável pela limpeza passou 21 segundos antes da queda. O outro acidente 

não teve prejuízos materiais, apenas quebrou um pallet após a empilhadeira deixar no local, os 

funcionários responsáveis pela prevenção agiram rapidamente colocando os EPIs necessários 

para fazer ocorrências em alturas e conseguiram rapidamente corrigir o pallet.  

Os EPIs têm a finalidade de neutralizar a ação de certos acidentes que podem causar 

lesões aos trabalhadores e protegê-los contra possíveis danos à saúde causados pelas 

condições de trabalho. 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

 

Os centros de destruições dispõem de equipamentos com movimentações de produtos, 

que tem demostram um alto nível de periculosidade, tais como veículos industriais e 

equipamentos de elevação, por mais que essas maquinas sejam de alta qualidade, sempre 

sofrem desgastes com o passar do tempo, precisando de manutenções rotineiras.  

Com base nas informações recolhidas na pesquisa, pode-se demonstrar a utilidade de 

capacitação e conscientização dos colaboradores em relação ao uso dos EPIs.  

Sugere-se que a organização realize um programa de treinamento onde pode ser 

tratado temas tais como: a obrigação do empregado e do empregador quanto a utilização dos 

EPIs, tipo de EPIs e sua finalidade, a sinalização quanto as áreas de riscos. 

Outra sugestão, seria nas reuniões do CIPA e dos supervisores de cada setor, de forma 

a apresentarem melhorias nos aspectos de segurança no trabalho.  

Em suma, a consciência, aprendizado, fiscalização e conhecimento são de grande 

importância para a melhoria nas condições de segurança e dos colaboradores, nos grandes e 

pequenos centros de distribuições. A qualidade de vida, em seu campo mais reduzido deve 

iniciar com melhor garantia as condições de realização do trabalho. 
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