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RESUMO
Com o crescimento populacional e com o aumento da demanda na construção civil, a
Segurança do Trabalho se tornou uma área de grande importância, visto que a construção é o
ramo de atividade que apresenta uma das piores condições de segurança em todo mundo. A
função da Segurança do Trabalho é promover a integridade física dos trabalhadores, bem
como a conscientização através de programas preventivos. O objetivo deste estudo foi analisar
se houve evolução na Segurança do Trabalho nos últimos 10 anos em uma construtora de
médio porte em Maringá-PR. Como critério de avaliação, foi apresentado o modelo de
registro de investigação de acidentes utilizado pela construtora e através dos dados coletados
foi possível quantificar e classificar os índices de acidentes por ano, traçar um perfil mais
frequente dos operários envolvidos, incluindo ocupação, idade e parte do corpo atingida, bem
como as consequências para o colaborador e para a empresa. Os resultados mostraram que
houve um crescimento gradativo na incidência de acidentes de trabalho na construtora, sendo
que em 2015 foi o ano com mais registros devido ao ápice da construção civil. Até o
momento, o ano de 2018 tem a maior índice de acidentes, isso se dá pelo fato da aplicação de
uma nova metodologia adotada por novos profissionais na empresa.
Palavras-chave: Acidentes de Trabalho. Índices. Construção.

THE EVOLUTION OF OCCUPATIONAL SAFETY IN A MEDIUM-SIZED
CONSTRUCTION COMPANY IN MARINGÁ / PR - A 10-YEAR TRACK RECORD
ABSTRACT
With population growth and increasing demand in the construction industry, Occupational Safety
has become an area of great importance, since building construction is the branch of activity that
has one of the worst security conditions in the world. The goal of Ocupational Safety is to
prompt worker’s physical integrity, as well as to raise awareness through preventive programs.
The objective of this study was to analyze whether there has been evolution in Ocupational
Safety in the last 10 years in a medium-sized construction company in Maringá-PR. As an
evaluation criterion, it was presented the accident investigation registry model used by the
construction company and through the data collected it was possible to quantify and classify the
accident rates per year, to draw a more frequent profile of the workers involved, including
occupation, age and part of the body affected, as well as the consequences for the employee and
the company. The results showed that there was a gradual increase in the incidence of work

accidents in the construction company, and 2015 was the year when more acidentes were
reported, due to the peak of construction business in the country. So far, the year 2018 has
shown the highest accident rate, this is due to the company´s applying of a new methodology
adopted by new staff.
Keywords: Construction. Indexes. Occupational Accident
.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos houve um crescimento populacional no Brasil que alavancou a
construção civil. Como consequência positiva, tivemos aceleração da economia, o
desenvolvimento de técnicas construtivas, especialização da mão de obra no país e aumento
na geração de emprego.
Gandra (2013) comenta que, em 2011, a construção civil no Brasil cresceu em média
4,5% em todas as suas variáveis. Em 2007, o número de empresas ativas no setor era de
52.870 e em 2010 chegou a 79.286. Consequentemente, o número de vagas de emprego
também subiu. Em 2007 eram 1,576 milhões de pessoas empregadas na construção civil, esse
número subiu para 2,7 milhões em 2011 totalizando um aumento de 69,4% em relação ao ano
anterior.
Com base nas informações do Tribunal Superior do Trabalho, no Brasil o setor da
construção civil lidera o ranking de acidentes de trabalho com mortes. Somente no ano de
2010 foram aproximadamente 55 mil ocorrências, sendo que 36.379 registros foram
classificados como “acidentes típicos”, como por exemplo, quedas em altura, que é a causa
comum de lesões e mortes no Brasil.
Júnior (2008) observa que a busca incansável pelo aprimoramento das técnicas
construtivas e o desenvolvimento da mão de obra visando os lucros tem como consequência o
aumento nas taxas de acidentes de trabalho, onde a acelerada expansão da construção civil
não priorize o bem-estar do trabalhador, gerando perda econômica, social e familiar.
Assim, o objetivo do presente trabalho é entender se houve evolução na segurança do
trabalho em uma construtora de médio porte em Maringá-Paraná, quantificando e
classificando o número de acidentes de trabalho nos últimos anos, analisando as causas e
consequências, apontando a frequência e o perfil dos colaboradores envolvidos nos registros e
analisar concluir se houve aumento ou diminuição nos índices de acidentes dentro da
empresa.

2 O HISTÓRICO DA HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Com o surgimento da Revolução Industrial, na Inglaterra, a sociedade passou por
muitas transformações, principalmente a classe trabalhadora. Com longas jornadas de trabalho
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e com ambientes sem segurança, as transformações para o trabalhador tiveram impacto
negativo. Era necessário manusear máquinas tecnologicamente avançadas, máquinas com as
quais eles não eram habituados a trabalhar, gerando graves acidentes envolvendo mutilação,
intoxicação, desgaste físico, etc. (PEREIRA, 2001)
Pereira (2001) diz ainda que, com a necessidade de proporcionar aos trabalhadores
melhores condições de trabalho, foi criada na Inglaterra em 1802 a primeira lei de proteção ao
trabalhador, que estabelecia uma jornada de trabalho em doze horas diárias, proibindo o
trabalho noturno e estabelecia a obrigatoriedade na melhora dos ambientes de trabalho, sendo
ele arejado, limpo e seguro aos funcionários. Foi a primeira conquista dos trabalhadores com
relação a higiene e segurança do trabalho.
O Brasil na condição de país colonizado e com um desenvolvimento tecnológico
tardio, tinha sua economia baseada na mão-de-obra escrava e agrícola. A preocupação com a
saúde do trabalhador só aconteceu após o surgimento de epidemias como a febre amarela, a
cólera e a peste, que matou dezenas de trabalhadores, ocasionando prejuízos para a economia
da época. (PEREIRA, 2001)
A preocupação com a Segurança do Trabalho no Brasil ganhou destaque a
partir de 1970, quando o país passou a ser recordista mundial em número de
acidentes decorrentes das más condições do trabalho e da ausência de uma
política preventiva eficiente. A partir desse momento, trabalhadores, empresários e governo
passaram a reunir esforços para reverter tal quadro adverso. (MICHEL, 2001 apud JUNIOR,
2008 p.12),
Pereira (2001) conta ainda que, inconformada com a situação, a classe trabalhadora
organizou grandes greves, e em função dessas manifestações começaram a surgir leis e
normas regulamentadoras com foco na higiene e segurança do trabalhador. Em 1923 é criado
o Conselho Nacional do Trabalho pelo Decreto nº 16.027 de 30/04/1923 e somente em 1930
foi criado o Ministério do Trabalho da Indústria e Comércio tendo atuação direta na Higiene e
Segurança do Trabalho. Apenas em 1943 os trabalhadores consolidaram essas leis por meio
da criação do Código de Legislação Trabalhista – CLT que regulamenta todas as normas
trabalhistas de direitos e deveres do empregado e do empregador.
Atualmente existem 36 Normas Regulamentadoras, que tratam diretamente da saúde
e segurança no trabalho, tendo resultados imediatos na quantidade de acidentados
(ALMEIDA, 2016 apud JUNIOR, 2008 p.13).
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2.1 DEFINIÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Pode-se definir a segurança do trabalho como um conjunto de medidas científicas e
tecnológicas que busca garantir a saúde e segurança dos trabalhadores em suas atividades
laborais, objetivando a minimização ou impedimento de acidentes de trabalho ou doenças
ocupacionais. (DINIZ, 2002)
A segurança do trabalho no Brasil é definida por normas regulamentadoras, leis
complementares, convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho
ratificadas pelo Brasil e sindicatos. (RODRIGUES, 2018). Ela é constituída por um conjunto
de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas que procura eliminar atos e
condições inseguras do ambiente de trabalho e tem como objetivo principal a prevenção de
acidentes.
A segurança é conseguida com os projetos do posto de trabalho, ambiente e
organização do trabalho, que estejam dentro das capacidades e limitações do trabalhador, de
modo a reduzir os erros, acidentes, estresse e fadiga. (LIDA, 2005).
Martins (2010) diz que a Segurança e a Saúde no Trabalho estão se transformando
em algumas das principais preocupações da sociedade atual. O trabalho de prevenção de
acidentes envolve a redução com custos humanos e consequentemente uma melhoria nas
condições sociais.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, é obrigação legal e social das
empresas zelar pela segurança e saúde do trabalho. Perin (2015) complementa dizendo que a
prevenção de acidentes, doenças profissionais e a proteção e promoção da saúde dos
trabalhadores são escopos da segurança e saúde no trabalho. Sua implementação e
conformidade com a legislação são responsabilidades do empregador.
Perin (2015) fala que as empresas estão implantando sistemas de gestão de segurança
e saúde no trabalho com o objetivo de diminuir os índices de acidente de trabalho e os riscos à
saúde dos trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho define esse sistema como
um conjunto de procedimentos implantados por empresas para planejar, operar e controlar
suas atividades com o objetivo de promover segurança e a saúde no ambiente de trabalho.
Uma das principais diretrizes para segurança no trabalho a fim de evitar acidentes na
construção civil é a NR 18 – Guia Trabalhista (Sienge, 2013). Essa norma tem como
finalidade estabelecer instruções para programar medidas de controle e sistemas de prevenção
de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na construção.
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Segundo informações do Blog da Segurança (2018), o descumprimento das normas
de segurança do trabalho pode gerar várias consequências judiciais para empresa e para o
empregado. Para o empregador, as sanções administrativas podem ser o pagamento de multas
aplicadas por diversos órgãos fiscalizadores, por exemplo, o Ministério do Trabalho. No
contexto trabalhista, a empresa pode sofrer multas, ações civis públicas e etc.
Junior (2008) afirma que a Segurança no Trabalho deve ser considerada como
investimento e não como despesa, uma vez que a prevenção de acidentes de trabalho reduz os
gastos envolvendo funcionários, patrimônio, máquinas e equipamentos, além de prevenir
indenizações por acidente que geram perdas consideráveis para o empregador.

2.2 O PAPEL DA SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
O setor da construção civil deixa muito a desejar quando se trata de saúde e
segurança dos trabalhadores. As estatísticas mostram uma precariedade em relação à
prevenção, que está diretamente ligada à falta de gestão de saúde e segurança do trabalho na
construção civil. (MARTINS, 2017)
O trabalho no ramo da construção oferece muitos riscos, tanto para os colaboradores,
quanto para as construtoras. Existem variados riscos em todos os processos, desde a
concepção do projeto até a execução da obra (SIENGE, 2017).

Os ambientes de trabalho da construção civil são considerados um dos que
mais expõe trabalhadores a riscos. Uma característica particular da
construção civil é o fato de que os riscos não são permanentes, variando
conforme etapa em que a obra se encontra. Ou seja, a cada dia se tem um
ambiente de trabalho com novas características, e, portanto, a cada dia
surgem novos riscos nos ambientes de trabalho, fato este que acaba
dificultando a gestão de saúde e segurança do trabalho nos canteiros de obras
(MEDEIROS E RODRIGUES, 2009 apud MARTINS, 2017)

A atuação da Engenharia de Segurança do Trabalho no setor da construção civil é de
grande importância, pois ela procura atuar na implantação de sistemas de proteção do
trabalhador em todas as atividades laborais, no que se referem às questões de segurança e
higiene no trabalho, sem que haja interferências técnicas e legais para os diversos setores da
engenharia. (MARTINS, 2010)
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Júnior (2002) aponta sobre a importância de sistemas gerenciais nos canteiros de obras como
uma atividade primordial para diminuir os riscos de acidentes de trabalho, considerando que a
organização e a distribuição de materiais, ferramentas, utensílios de obras podem contribuir
de forma significativa e trazer bons resultados no campo organizacional que atinge
diretamente o setor da segurança da obra. O autor complementa dizendo que a “inexistência
de técnicos e engenheiros de segurança nos canteiros de obra é mais um dos agravantes. É
grande a dificuldade de fazer o operário tornar a sua higiene pessoal e segurança no ambiente
de trabalho um hábito” (JÚNIOR, 2002, p.12).
A cultura e costumes dos trabalhadores influenciam na gestão de saúde e segurança
do trabalho, visto que é comum a resistência dos mesmos, dificultando a implantação das
medidas preventivas. (MARTINS, 2017)
Moterle (2014), complementa afirmando que muitos empresários e trabalhadores não
possuem conhecimento sobre as normas de segurança do trabalho e afirma que essa falta de
conhecimento favorece a ocorrência de acidentes no canteiro de obras.
Para que as empresas consigam eliminar ou minimizar os índices de acidentes, é
essencial o cumprimento das exigências legais a que estão submetidas. Algumas Normas
Regulamentadoras (NR), publicadas em 08 de junho de 1978, através da Portaria 3.214 do
Ministério do Trabalho e Emprego estão diretamente relacionadas à construção civil.
(MARTINS, 2017)
Quadro 1: Principais NR’s da Construção Civil

Fonte: Ministério do Trabalho, 2015

Pode-se analisar no quadro 1 as principais NR’s da construção civil e dentre elas,
destaca-se a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
como a Norma Regulamentadora mais especificamente ligada à melhoria das condições de
trabalho nos canteiros de obras, ainda que apoiada nas outras normas acima citadas, no que
diz respeito à prevenção de acidentes de trabalho na indústria da construção civil.
(FONSECA, 2017)
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Com a aplicação da NR 18, ocorreram grandes avanços para a área de saúde e
segurança, trazendo de forma mais explícita quais são as medidas necessárias para garantir
segurança dos trabalhadores na área da construção civil (SOUZA, 1997).
Júnior (2002) complementa dizendo que, segundo a NR-18, item 18.3, é obrigatória a
elaboração e cumprimento do PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho, contemplando os aspectos desta NR e outros dispositivos complementares de
segurança para os estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais.
A implantação do PCMAT é de responsabilidade da empresa e sempre deve ser
alterado para acompanhar a realidade do canteiro de obras. O documento deverá trazer de
forma discriminada as áreas da obra com explicações de como devem ser desenvolvidas as
atividades e quais os meios de proteção necessários. Deve estar sempre de acordo com a NR18 (Santana, 2006 apud Filho, 2016).

2.3 CONCEITUALIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
O artigo 19 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 estabelece que “acidente do
trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou de empregador
doméstico, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho”. Pode causar desde um simples afastamento, a perda ou a redução
da capacidade para o trabalho, até mesmo a morte do segurado.
Para Adriano da Silva (2015) citando Costa (2009), define-se acidente de trabalho
como todo tipo de lesão sofrida pelo trabalhador durante o seu horário e local de trabalho, seja
agressão física, doença ou outro, mesmo que ele esteja em horário de almoço ou descanso. É
considerado acidente de trabalho:

a) O empregado está executando serviço sob ordem da empresa;
b) Em viagem à serviço da empresa, independentemente do veículo
utilizado;
c) No percurso residência-trabalho ou vice-versa;
d) O acidente relacionado ao trabalho cause algum tipo de dano físico ou
psicológico que impeça o trabalhador de exercer sua função;
e) Contaminação de doença pessoal na área de trabalho;
f) Em atividades de lazer, isto é, quando o empregado se encontra
defendendo a empresa em campeonatos esportivos.
Não se considera acidente de trabalho aquele que agrave ou complique
consequências de acidentes anteriores.
Estes acidentes ocorrem em função de alguns determinantes como:
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- Condições inseguras no ambiente de trabalho como: a má iluminação, a
temperatura, o ruído excessivo, etc.;
- Condições de tempo como: longas jornadas de trabalho, horas extras, etc.;
- A não utilização de equipamentos de proteção fornecidos pela empresa;
- A execução incorreta de tarefas pelo trabalhador;
- Condições sociais como: desestrutura familiar e econômica, falta de
lazer, etc. (PEREIRA, 2001 p. 11)

A construção civil mantém altos índices de Acidentes de Trabalho e mostra uma das
piores condições de segurança do trabalho em nível mundial. (BASTOS, 1999 apud JUNIOR,
2008)
Segundo dado da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aproximadamente
2,3 milhões de trabalhadores morrem todos os anos vítimas de acidentes ou doenças
relacionadas à ocupação no mundo inteiro. Silva (2015) afirma ainda que milhões de
trabalhadores se acidentam ou adoecem em decorrência do trabalho, e que só no Brasil são
quase 700 mil casos registrados por ano no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Silva (2015) complementa dizendo que no Brasil a construção civil é a atividade
econômica que mais mata trabalhadores. A participação do setor da construção no total de
acidentes fatais registrados no país passou de 10,1%, em 2006, para 16,5%, em 2013.
Martins (2017) diz ainda que apesar do Brasil ser considerado um país de grande
importância econômica quando comparado a outros países, possuir leis trabalhistas bem
constituídas, apresenta um dos piores índices com relação a acidentes e óbitos no trabalho do
mundo. O país é o 5º no mundo em número de acidentes de trabalho, tendo ocorrido 612.632
acidentes no ano de 2015, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Alemanha, França e
Colômbia.
A seguir observamos na Tabela 1 o posicionamento do Brasil em comparação a
outros países de acordo com dados da OIT de 2017:
Tabela 1: Estatística de Acidentes de Trabalho no Mundo por país
Posição
1º
2º
3º
4º
5º

Ano de
Referência
Estados Unidos
2.012
Alemanha
2.014
França
2.014
Colômbia
2.015
Brasil
2.015
País

Acidentes
1.149.270
955.280
724.662
723.836
612.632

Número Médio
de Vínculos
153.348.100
40.459.900
25.921.900
22.546.400
48.060.807

Acidentes/100
mil Vínculos
749,45
2.361,05
2.795,56
3.210,43
1.274,70

Fonte: Organização Internacional do Trabalho, 2017
Legenda: (P) = Posição no ranking oficial, considerando acidentes/100 vínculos de trabalho.

(P)
40
10
5
3
25
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A Tabela 2 mostra ainda uma classificação mundial com base no número de óbitos
decorrentes de acidentes de trabalho, nessa classificação o Brasil fica na 4º posição com 2.502
óbitos vinculados ao trabalho no ano de 2015, ficando atrás apenas da China, Tailândia e
Estados Unidos. (MARTINS, 2017)

Tabela 2: Estatística de Óbitos no Trabalho no Mundo por País
Posição

País

Ano de
Referência

Acidentes

1º
2º
3º
4º
5º

China
Tailândia
Estados Unidos
Brasil
Índia

2.014
2.014
2.014
2.015
2.007

68.061
5.270
4.818
2.502
2.140

Número Médio Acidentes/100
de Vínculos
mil Vínculos
770.318.000
39.480.800
153.348.100
48.060.807
484.153.500

(P)

8,84
13,35
3,14
5,21
0,44

4
3
25
11
93

Fonte: OIT – Organização Internacional do Trabalho
Legenda: (P) = Posição no ranking oficial, considerando óbitos/100 vínculos de trabalho.

Os registros de acidentes de trabalho são obtidos por meio da Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT) e fornecem uma ideia do vem acontecendo no país nos últimos
anos. Eles permitem o registro de dados, como por exemplo, regiões com o maior índice de
acidentes, parte do corpo atingida com mais frequência, os ramos de atividades com maiores
índices de acidentes, entre outras estatísticas. (MARTINS, 2017)

2.4 CAUSAS FREQUENTES DOS ACIDENTES DE TRABALHO

As ocorrências de acidentes de trabalho acometem trabalhadores do mundo todo,
afetando desde países desenvolvidos a países subdesenvolvidos, resultando em grande
impacto econômico mundial. (MARTINS, 2017)
Muitos acidentes de trabalho estão ligados diretamente ou indiretamente com
problemas sociais, atos inseguros, condições de insegurança dos ambientes laborais,
justificando de certa forma as ocorrências de acidentes na área da construção civil.
(MEDEIROS, 2016)
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De acordo com o MPS (2016), dentre os procedimentos do processo de
registro, o acidente do trabalho é tecnicamente definido segundo os seguintes
termos:
Acidente típico – decorrente da característica da atividade profissional
desempenhada pelo acidentado;
Acidente de trajeto – ocorrido no trajeto entre a residência e o local do
trabalho do segurado;
Acidente devido à doença do trabalho – ocasionado por qualquer tipo de
doença profissional peculiar a determinado ramo de atividade constante na
tabela da Previdência Social. (MEDEIROS, 2016 p. 10)

Junior (2008), ainda aponta três fatores determinantes para a ocorrência de acidentes:
Condições inseguras, atos inseguros e eventos catastróficos.

2.4.1 Condições Inseguras

Segundo Junior (2014), as condições inseguras são correspondentes à empresa. São
problemas físicos como irregularidades técnicas, ausência de mecanismos de segurança nos
equipamentos ou nas instalações.
O autor ainda aponta alguns exemplos de condições inseguras mais comuns: falta de
proteção em máquinas e equipamentos; passagens perigosas; instalações elétricas
inadequadas; falta de equipamento de proteção individual; nível de ruído elevado; má
arrumação/falta de limpeza; defeitos nas edificações; iluminação inadequada; risco de fogo ou
explosão.

2.4.2 Atos Inseguros

Para Junior (2008), atos inseguros são característicos ao trabalhador, ou seja, é a
maneira como ele se submete ao risco de acidente, de forma consciente ou não.
Junior (2014) cita três grupos de causas do ato inseguro:
• Inadequação entre homem e função: Alguns trabalhadores cometem atos inseguros
por não possuírem habilidades necessárias para a função ou atividade.
• Desconhecimento dos riscos da função e/ou da forma de evitá-los: É normal um
funcionário cometer atos inseguros simplesmente por não ter conhecimento dos riscos a que
está se expondo, trata-se de uma exposição inconsciente.
• O ato inseguro pode ser sinal de desajustamento. Estão inclusos problemas de
relacionamento com os patrões e/ou colegas de trabalho, política salarial e promocional
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imprópria, clima de insegurança com relação ao emprego, etc. Esses problemas prejudicam a
atuação do trabalhador, desviando sua atenção da atividade, aumentando o risco de acidentes.

2.4.3 Eventos Catastróficos

Referem-se a situações difíceis de serem previstas, podem ter sua origem em
fenômenos naturais (tempestades e inundações). (JUNIOR, 2008 p.25)

2.4.4 Custos e Consequências dos Acidentes de Trabalho

Levantar os custos referentes aos acidentes de trabalho é uma atividade complexa,
considerando a quantidade de variáveis envolvidas diretamente e indiretamente no processo.
Há os custos das horas trabalhadas desperdiçadas, os gastos com equipamentos danificados, e
também os gastos médicos e hospitalares. Além dos danos materiais, existem os danos
psicológicos, onde a dor e o sofrimento do acidentado e de sua família, seja em razão da
morte, invalidez ou a incapacidade física das vítimas, não podem ser quantificados,
mensurados ou traduzidos financeiramente (MEDEIROS, 2016)
As consequências dos acidentes de trabalho no plano material são diversas, estando
diretamente ligadas aos fatores econômicos, como por exemplo, a perda ou redução do salário
do acidentado; menor rendimento das atividades após retorno ao trabalho; o valor das horas
perdidas pelos colegas para prestação de socorro; menor rendimento do funcionário que o
substitui; o valor dos danos causados nas instalações, material de trabalho, equipamentos,
ferramentas, produtos, etc. (ALMEIDA, 2012)

Os custos de acidentes do trabalho podem ser divididos em custos diretos e
custos indiretos. Os custos diretos, chamados de custos segurados, devem ser
pagos pelo empregador ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
sendo explícitos e facilmente determinados. Já os custos indiretos, em geral,
não são facilmente mensuráveis, pois são despesas não cobertas pelo seguro
do acidente do trabalho. (MACEDO, 2017 p.03)

Estudos informam que a relação entre os custos segurados e os não segurados é de
um para quatro, ou seja, para cada Real gasto com os custos segurados, são gastos quatro
Reais com os custos não segurados. (ALBUQUERQUE, 2014)
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Almeida (2012) complementa dizendo que, no plano humano, as consequências de
um acidente podem ser muito nocivas. Além do sofrimento físico e moral, surgem
preocupações em relação aos problemas de readaptação física e reabilitação profissional.
Albuquerque (20144) aponta os principais itens que impactam a empresa quando se
fala de custos indiretos: salário dos quinze primeiros dias após o acidente; transporte e
assistência médica de urgência; paralisação de setor, máquinas e equipamentos; interrupção
da produção; destruição de máquina, veículo ou equipamento; pagamento de horas-extras;
atrasos no cronograma de produção e entrega; perícia trabalhista, civil ou criminal;
indenizações e honorários legais.
Almeida (2012) ainda aponta alguns exemplos de custos diretos, como: pagamento
de salários, indenizações, assistência médica e medicamentosa, pagamento do prêmio seguro.
2.5 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT

Os registros de acidentes de trabalho são obtidos através da Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT). Esses dados dão uma ideia do que vem acontecendo no Brasil,
viabilizando os registros de dados como os índices de acidentes, região com maior número de
acidentes, parte do corpo mais afetada, ramo de atividade com maior frequência de acidentes
entre outros. (MARTINS, 2017)

No Brasil, a CAT é um instrumento formal de registro dos acidentes
do trabalho e seus equivalentes, pois de acordo com o artigo 22 da
referida Lei 8.213/91, todo acidente do trabalho ou doença
profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS até o 1º dia
útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à
autoridade competente, sob pena de multa em caso de omissão. Os
dados referentes ao acidente deverão ser transmitidos através da CAT
que deverá ser emitida havendo ou não o afastamento do empregado
de suas funções. (MEDEIROS, 2016)
Medeiros (2016) ainda destaca que os números baseados nas CATs são prejudicados
por falta de controle dessas informações no Brasil, tendo a possibilidade de os dados serem
omitidos, corrompendo dessa forma os resultados.
Silva (2015) aponta os casos apurados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), que totalizam mais de 700 mil acidentes todos os anos. Porém, esse número está
distante do número real de vítimas.
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O autor complementa ainda apontando um levantamento divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia (IBGE), através de uma pesquisa com o Ministério da Saúde que
indica que, em 2013, cerca de 4,9 milhões de pessoas com 18 anos ou mais sofreram acidentes
de trabalho no país. Esse número é em média 7 vezes maior do que os registros apresentados
pelo INSS.
Medeiros (2016) conclui dizendo que a CAT é o melhor documento para avaliar o
desempenho de qualquer setor do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Através da
análise desses documentos, obtém-se um parâmetro na coleta dos dados, possibilitando a
organização das informações sobre os acidentes e doenças profissionais em todos os setores.

3 METODOLOGIA

Com o objetivo de atingir os resultados e entender se houve evolução em relação a
saúde e segurança do trabalho em uma construtora de médio porte em Maringá-PR nos
últimos 10 anos, foi realizado um estudo de caso baseado nos registros internos, onde foi
possível classificar os casos de acidentes de trabalho ocorridos ao longo dos anos até os dias
atuais.
Para o desenvolvimento dos resultados e discussões, foram coletados dados sobre os
acidentes de trabalho registrados através das Investigações de Acidentes de Trabalho da
construtora em estudo. Esses dados foram obtidos através de visitas no escritório e no canteiro
de obras sob o auxílio e supervisão da técnica de segurança e da engenheira civil responsável
pelo do setor de qualidade.
Posteriormente, as informações coletadas foram equalizadas e transformadas em
gráficos e tabelas para melhor visualização e entendimento dos dados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da coleta dos registros de acidentes de trabalho envolvendo os colaboradores
de uma construtora de médio porte em Maringá-PR, serão apresentadas no decorrer deste
capítulo as análises quantitativas e qualitativas dos dados em questão.
A investigação de acidentes dentro de uma empresa tem como característica principal
a coleta e a organização dos dados. O preenchimento do documento deve ser realizado o mais
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rápido possível, após o acontecimento do acidente, de forma que as informações sejam as
mais detalhadas possíveis, evitando que os dados se dissipem e ocorra perda de informações.
Com a intenção de identificar e registrar as informações dos acidentes, o
preenchimento correto da investigação possibilita a apuração das causas especificas do
ocorrido e até mesmo a reconstrução do cenário que gerou o acidente.
A figura 01 mostra o documento de investigação utilizado pela construtora em
estudo. Os campos inicias devem ser preenchidos com os seguintes dados: nome, idade,
profissão, local e data do ocorrido.
O campo de “agente causador” refere-se à atividade ou ferramenta que ocasionou a
lesão. Logo abaixo, é necessário informar qual parte do corpo foi atingida e em que local da
obra ocorreu o incidente.

Figura 01 – Documento de Investigação de Trabalho – Parte I

Fonte: Construtora (2018)

Na Figura 02 é possível observar dois campos de “descrição do acidente”. O
preenchimento desses espaços é de extrema importância, pois é a partir da coleta dos dados
informados pelo acidentado e pela testemunha que o técnico de segurança começa a se
aprofundar no estudo e na investigação do caso.
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Figura 02 – Documento de Investigação de Acidentes – Parte II

Fonte: Construtora (2018)

A Figura 03 mostra um pequeno campo com perguntas objetivas em relação aos
equipamentos de segurança e aos treinamentos relacionados à execução das atividades. Esse
questionário direciona de forma direta para as principais causas do acidente, como por
exemplo, a falta de treinamento e/ou o uso incorreto de EPIs.
Na mesma figura, ainda temos um espaço para preenchimento da quantidade de dias
que o colaborador precisou ficar afastado, se houve a necessidade da abertura de CAT, bem
como os custos gerados durante a ausência do mesmo.
Ainda existe um campo reservado para a avaliação e observação do técnico de
segurança, caso seja necessário. Ali se pode fazer alguma ressalva, bem como expor a
conclusão sobre a investigação do acidente.
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Figura 03 – Documento de Investigação de Acidentes – Parte III

Fonte: Construtora (2018)

Embora esse documento seja de grande importância para o controle e
acompanhamento dos índices de acidente dentro da empresa, o preenchimento da
Investigação de Acidentes muitas vezes é omitido pelos técnicos de segurança, pois os
mesmos acreditam que a investigação em questão geraria maior visibilidade aos acidentes,
dando a falsa sensação de falha do técnico de segurança em relação à prevenção dos
acidentes.
O avanço da construção causou grandes impactos no setor da segurança, pois visando
os lucros e a alta produção, os operários se submetiam a longas jornadas de trabalho,
executando as atividades com falta de atenção, muitas vezes sem treinamentos e colocando a
segurança sempre em segundo plano, o que gerou um crescimento significativo na incidência
de acidentes. Na tabela 3 é possível ver o aumento nos registros de acidentes em todas as
ocupações, provavelmente ocasionados pela alta demanda de serviço e o elevado desgaste
físico e mental dos operários.
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Tabela 3 – Classificação Anual de Acidentes de Trabalho Por Ocupação Em Uma Construtora de
Médio Porte em Maringá-PR

Fonte: o autor (2018)

No gráfico 1 pode-se analisar exatamente esse cenário, onde os acidentes de trabalho
na construtora tiveram um aumento gradativo no decorrer dos anos. Em 2008 a média era de
01 acidente por ano, já em 2015, no ápice da construção, o índice de acidentes subiu de 01
para 04 registros por ano.
Gráfico 1 – Índice anual dos Acidentes de Trabalho em uma construtora de médio porte em MaringáPR
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Fonte: o autor (2018)

No ano de 2018, até o presente momento, foram registrados 05 acidentes de trabalho.
Esse aumento se dá pelo ingresso de novos profissionais na construtora e pela aplicação de
uma nova metodologia nos registros de investigação de acidentes. Este novo cenário da
construtora não será abordado neste trabalho.
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Pode-se observar ainda que nos anos de 2009, 2010, 2013 e 2016 não houve registros
de acidentes, acredita-se que houve perda de dados, falha de comunicação ou omissão por
parte do técnico de segurança, conforme comentado anteriormente.
O conceito de “Acidente de Trabalho” é muito amplo, o que gera a necessidade de
uma classificação mais específica para cada caso, dessa maneira, pode-se definir da seguinte
maneira:
• Acidente típico – Ocorre durante o horário de trabalho decorrente a atividade
exercida pelo operário
• Acidente de trajeto – Ocorre no trajeto e casa para o trabalho e vice-versa;
• Acidente devido à doença do trabalho – Ocorre em função de uma doença adquirida
em função do trabalho
A tabela 4 traz a classificação geral dos registros de acidentes da empresa segundo o
tipo de acidente. Observa-se que os acidentes típicos ocorrem com maior frequência, pois
estão diretamente ligados às lesões ocasionadas durante o horário de serviço.
Tabela 4 – Classificação Anual dos Tipos de Acidente de Trabalho

Fonte: o autor (2018)

Em relação aos acidentes de trajeto, para que o ocorrido seja classificado nessa
categoria, é necessário que exista uma investigação que comprove que o acidentado estava no
percurso casa/trabalho ou vice-versa. Vale ressaltar que a empresa não tem responsabilidade
na prevenção de acidentes durante o deslocamento dos funcionários, mas ainda assim, possui
responsabilidade legal sobre os mesmos, desde que não ocorra extravio do percurso.
No gráfico 2 é possível observar a representação da porcentagem dos tipos de
acidente ocorrido nos últimos anos, mostrando que 90% de todos os registros da empresa
foram classificados como acidentes típicos e apenas 10% foram classificados como acidente
de trajeto.
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Gráfico 2 – Classificação por Tipo de Acidente
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Fonte: o autor (2018)

Para esse resultado, deve-se levar em consideração que os acidentes devido às
doenças do trabalho foram incorporados aos acidentes típicos, pois não houve distinção entre
eles nas informações coletadas.

4.1 PERFIL DO TRABALHADOR

Para traçar o perfil dos trabalhadores envolvidos com mais frequência nos acidentes
de trabalho, o presente capítulo foi classificado por ocupação, idade e parte do corpo atingida
com maior frequência.

4.1.1 Ocupação de maior incidência

Na construção civil, as profissões diretamente ligadas às atividades do canteiro de
obras são: servente, meio oficial, pedreiro, carpinteiro, armador e mestre de obras.
O gráfico 1 foi elaborado com base nas informações coletadas nas investigações de
acidentes e então classificadas em função do número de acidentes relacionados diretamente ao
ramo das atividades existentes no canteiro de obras.
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Gráfico 3 - Distribuição das categorias profissionais da Construção Civil com o maior registro de
acidentes de trabalho em uma construtora nos últimos 10 anos.

Número de Acidentes de Trabalho por Ocupação em
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Fonte: o autor (2018)

É possível observar através do gráfico que a maior incidência de acidentes de
trabalho ocorrem com os pedreiros. Nos últimos 10 anos a empresa teve 7 registros
envolvendo os oficiais desse ramo, esse número representa 35% do total de incidentes na
construtora. Esse fato ocorre justamente porque o pedreiro está envolvido em grande parte das
atividades executadas em uma obra, sendo essas atividades predominantemente manuais e que
exigem muito esforço físico, resultando em uma maior exposição e consequentemente estando
mais sujeitos à sofrerem algum tipo de lesão.
Ainda no gráfico 3 é possível notar que os serventes ficam em segundo lugar nessa
classificação, tendo representatividade de 15% do total dos registros. Dessa forma, podemos
deduzir que esse número de ocorrências está diretamente relacionado aos pedreiros, visto que
os serventes trabalham a maior parte do tempo auxiliando os mesmos.
Pode-se observar ainda que os carpinteiros representam 15% dos acidentes, os
armadores 10% e os 25% restantes dos acidentes registrados são representados por motoristas,
meio oficiais e apontadores de mão de obra.
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4.1.2 Idade

A idade é uma variável importante ligada diretamente ao número de acidentes de
trabalho no Brasil. Esse fator mostra-se muito importante para levantamentos sobre questões
relacionadas a segurança do trabalho.
Alguns estudos mostram resultados onde a predominância dos acidentes acontece
com trabalhadores mais jovens, que têm idade entre 20 e 40 anos. Isso se dá pelo fato de que,
teoricamente, esse é o intervalo de maior força produtiva do trabalhador e, consequentemente,
são expostos a atividades mais rígidas e perigosas.
Analisando o gráfico 4 podemos notar exatamente esse cenário na construtora, onde
o maior índice de acidentes de trabalho contempla trabalhadores entre 35 e 44 anos em todos
os setores ocupacionais.
Gráfico 4 – Classificação por faixa etária dos envolvidos em Acidentes de Trabalho em uma
construtora de médio porte em Maringá-PR nos últimos 10 anos.

Fonte: o autor (2018)

Com base nos dados coletados, foi possível realizar a classificação por faixa etária
em relação às ocupações profissionais existentes no canteiro de obras. Conforme destacado na
tabela 5, pode-se observar que o maior número de acidentes ocorre com os pedreiros com
idade entre 35 e 39 anos.

25

Tabela 5 – Classificação da Faixa Etária dos Acidentados em Função das Ocupações

Fonte: o autor (2018)

De forma geral, no gráfico 4, pode-se concluir que as ocupações que exigem mais
esforço físico, como o pedreiro, servente e meio oficial são pessoas mais jovens que possuem
média de idade entre 30 e 35 anos.
Esses índices envolvendo operários mais jovens se justifica pela necessidade da
execução de atividades mais exigentes em relação as atividades dos outro setores, falta de
experiência, falta de atenção, baixa qualificação profissional e cansaço.
Gráfico 4 – Idade Média dos Acidentados

Fonte: o autor (2018)

Ainda observando o gráfico 4, pode-se concluir que as ocupações de armador,
carpinteiro, apontador de mão de obra e motorista estão fora da média de idade citada acima.
Para os envolvidos em acidentes nessas profissões a média de idade ficou acima de 40 anos.
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Pode-se deduzir que isso ocorre pelo fato de possuírem mais conhecimento sobre a execução
de atividades e maior experiência para manipular ferramentas. Deve-se levar em consideração
também que essas ocupações possuem um ritmo de trabalho mais desacelerado e mais seguro,
diminuindo as chances de ocorrência de acidentes.

4.1.3 Natureza da lesão e parte do corpo atingida

Foram 09 variáveis relacionadas às lesões nos canteiros de obras apresentadas no
gráfico 5. Pode-se observar que a maior incidência de lesões foram as fraturas,
correspondendo a quase metade de todos os registros coletados.
Gráfico 5 – Distribuição das Lesões Ocasionadas por Acidentes de Trabalho
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Fonte: O autor (2018)

Analisando os registros, foi possível fazer a classificação das lesões mais frequente
por ocupação, conforme apresentado na tabela 6. Observa-se que os tipos de acidentes são
muito parecidos quando separados por profissão. Pode-se se citar o pedreiro, onde todos os
registros envolvem algum tipo de lesão muscular. Isso se deve pelo tipo de trabalho
executado, como exemplo, subir e descer escadas, movimentar carriolas pesadas, realização
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de atividades em posições desconfortáveis. O mesmo ocorre com os índices dos serventes e
meio oficiais, visto que trabalham em conjunto com os pedreiros.
Tabela 6 – Classificação dos Tipos de Lesões por Ocupação

Fonte: O autor (2018)

Ainda exemplificando, pode-se citar o carpinteiro onde todos os registros de lesões
envolvem fratura ou contusão nas mãos, isso ocorre pelo fato de que o serviço de carpintaria é
totalmente manual, onde a maior incidência é de fraturas por esmagamento, mal jeito e
marteladas.
Tabela 7 – Ocorrências dos Acidentes de Trabalho Classificado pela Região Corporal Atingida

Fonte: O autor (2018)

Dessa forma, analisando a tabela 7, observa-se que 40% dos colaboradores sofreram
lesões na região dos membros inferiores, sendo antingidos nos pés e nas pernas. Em segundo
lugar ficou a região das mãos e dos braços, com 25% de incidência nos registros. As demais
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regiões, como cabeça e tronco, totalizam 15% das ocorrências e os 20% restantes não foram
especificados nos documentos de investigação de acidentes.

4.4 Consequências
As consequências dos acidentes de trabalho para o funcionário, para a empresa e para
o país são imensuráveis. A grande incidência dessas concorrências pode acarretar diversos
problemas profissionais, sociais e econômicos.
O mais afetado é, com certeza, o acidentado, pois além de sofrer lesão corporal, o
operário fica inválido para o trabalho durante certo período de tempo, podendo esse variar
conforme a gravidade do acidente. Como consequência, desencadeia uma redução de salário
por afastamento, gerando dificuldades financeiras e possíveis agravamentos nas relações
familiares.
Para a empresa, além do prejuízo financeiro, podemos citar como principal
consequência a perda e o atraso da produção da obra, pois além da interrupção da atividade
que estava sendo realizada pelo acidentado, gera movimentação e pausa na produção dos
demais funcionários da obra para a prestação dos primeiros socorros, bem como a perda de
horas de produtividade para realização do deslocamento do mesmo até um Pronto
Atendimento.
De forma geral, as consequências para o país são grandes, além do aumento nos
índices de acidentes em nível nacional, ocorre aumento dos custos do INSS e aumento no
número de pessoas para atendimento nos hospitais e Pronto Socorros.

4.4.1 Custo Para a Empresa
Todos os acidentes de trabalho geram prejuízos econômicos para a empresa, podendo
ser diretos ou indiretos. Entre eles, os principais custos que podem ser citados são: custo com
atendimento médico e reabilitação ao trabalho, perda de máquinas e equipamentos e
consequentemente custos com a substituição e/ou conserto das mesmas, perda de horas
trabalhadas pelo acidentado e dos demais funcionários, queda na produtividade, gastos com
treinamentos para o substituto, pagamento dos 15 dias iniciais de afastamento e de possíveis
indenizações.
O custo direto de um acidente para a empresa pode ser representado pela seguinte
fórmula utilizada pelo INSS:
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Equação 1 – Fórmula para Cálculo dos Custos Diretos de um Acidente

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 =

𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 + 47% 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠
Fonte: Guedes (2005)

Com a aplicação dessa fórmula a empresa consegue chegar no resultado do custo
direto relacionado ao afastamento de um colaborador.
Em geral, os custos indiretos dos acidentes de trabalho podem acabar representando
até quatro vezes o valor dos custos diretos de um acidente. A equalização desses custos
acabam sendo uma tarefa muito difícil visto que existem muitas variáveis, o que dificulta a
obtenção de um valor exato do total dos custos para a empresa.

4.4.2 Custo Para o Colaborador

O envolvimento em um acidente de trabalho pode gerar para o colaborador diversos
prejuízos sociais e econômicos. O afastamento das atividades gera uma redução de salário
significativa para quem ganha tão pouco.
Após o período de 15 dias de afastamento, é necessário que o acidentado passe por
perícia médica no INSS para uma avaliação do seu estado físico, caso o trabalhador não esteja
apto a retomar suas atividades, lhe é concedido o benefício de auxílio doença no valor de 91%
da média dos últimos salários, havendo assim a redução do salário do colaborador.
Podemos citar também como prejuízo a perda do direito a férias caso o funcionário
fique mais de 06 meses afastado no ano, mesmo que não tenha sido de forma sequencial;
redução no valor do 13º salário, visto que a empresa pagará apenas pelo período em que o
operário trabalhou; redução na capacidade física para a realização das atividades e perda de
credibilidade no emprego, bem como a perda de oportunidade de promoção ou aumento de
salário.
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5 CONCLUSÃO
O ramo da construção civil é de longe um dos mais importantes para o
desenvolvimento do pais e apesar da grande relevância na economia mundial o Brasil ainda
possui grandes falhas quando o assunto é a Segurança do Trabalho. Apesar das leis rigorosas
em relação a esse tema, o país ainda possui altos índices de acidentes, estando classificado
como um dos maiores do mundo. Estes índices se justificam, pois, as atividades deste setor
exigem muito esforço físico e muitas vezes são atividades perigosas. Dessa maneira torna-se
extremamente importante a implantação de programas de prevenção de acidentes nos
canteiros de obra.
Os dados mostram que a partir do ano de 2008 houve um crescimento gradativo na
incidência de acidentes na construtora, sendo que em 2015 foi o ano com o maior número de
registros na empresa. Acredita-se que isso ocorreu devido ao aumento da demanda de serviços
em função da aceleração da economia.
O estudo em questão analisou através dos registros disponibilizados por uma
construtora de médio porte em Maringá-PR o cenário e as estatísticas dos acidentes de
trabalho nos últimos 10 anos. Dessa maneira foi possível definir o perfil mais frequente dos
envolvidos nos acidentes, classificando-os pela ocupação, idade e a parte do corpo atingida.
As estatísticas mostram que os pedreiros e os serventes foram os que mais se
envolveram em acidentes de trabalho dentro da empresa. Este fato ocorre porque os serventes
trabalham auxiliando de forma direta os pedreiros em suas atividades.
No que se diz respeito a média de idade dos envolvidos, os mesmos encontram-se na
faixa dos 30 aos 35 anos. Acredita-se que esse número está ligado à necessidade de pessoas
mais jovens para a execução de serviços com maior exigência física, bem como a falta de
conhecimento e de experiência profissional dos mesmos.
De forma geral, analisando todos os setores, a região do corpo com o maior índice de
lesões foram as pernas, representando 40% de todos os registros. Dentro dessa porcentagem
encontra-se as estatísticas das lesões envolvendo os pedreiros, onde os dados apontam um
maior índice de lesões musculares e luxações. O mesmo ocorre para os serventes, porém,
estes possuem um maior índice de registros de fratura dos ossos dos pés. Estas lesões ocorrem
pelo fato dos pedreiros e serventes estarem mais expostos às situações de risco, visto que a
maior parte das atividades são realizadas em posições ergonomicamente incorretas e
demandam grande esforço físico, como por exemplo, movimentação de carriolas de entulho,
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movimentação de lajotas e sacos de cimento, entre outras infinitas atividades realizadas no
dia-a-dia.
Entende-se que os custos e os prejuízos gerados em função dos acidentes de trabalho
são imensuráveis para ambos os lados. Considera-se que o mais prejudicado é o colaborador,
visto que o mesmo é o elemento mais frágil no aspecto financeiro e profissional. Para a
empresa, o afastamento de um funcionário por acidente de trabalho ocasiona atraso no
cronograma da obra e também a geração custos extras. Estes custos são difíceis de se
quantificar em função das diversas variáveis existentes.
É possível observar que no ano de 2018 a empresa teve um aumento nos registros de
investigações de acidentes. Isso ocorreu, pois houve a substituição do técnico de segurança e,
consequentemente, houve alteração na metodologia para preenchimento desses registros. Essa
nova metodologia não foi abordada no presente trabalho. Vale ressaltar que a empresa possui
falhas nos registros causados por perda e/ou omissão de dados por parte do antigo técnico de
segurança.
Portanto, pode-se concluir através desse estudo que não houve uma evolução na
segurança do trabalho devido ao aumento nos índices de acidentes registrados na construtora.
Dessa forma, sugere-se que exista um maior controle no registro das ocorrências de acidentes
e também a implantação de um processo de fiscalização dos serviços executados.
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