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RESUMO 

 

Este trabalho foi idealizado com a preocupação em avaliar a preparação que os alunos de um 
curso de administração de empresas uma faculdade privada de Fortaleza estão recebendo 
sobre saúde e segurança do trabalho. O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, 
exploratória e de campo, utilizando como ferramenta a aplicação de um questionário para 
avaliar a percepção dos alunos sobre os processos que envolvem saúde e segurança do 
trabalho, avaliando o nível de entendimento sobre saúde e segurança do trabalho, o nível de 
conhecimento da legislação pertinente ao assunto, a importância do tema na visão do aluno e 
o interesse no aprofundamento do estudo em saúde e segurança do trabalho. Como resultado 
da pesquisa obteve-se que os alunos possuem um entendimento superficial acerca dos 
processos que envolvem saúde e segurança do trabalho tendo a faculdade pouca participação 
neste processo de aprendizagem. Possuem pouco conhecimento sobre os aspectos legais e 
anseiam por mais aprendizagem. A pesquisa mostrou também que a grande maioria dos 
alunos sabe que o administrador deve ter total participação nos programas voltados à saúde e 
segurança do trabalho e que investimentos nesta área podem trazer lucros para a organização. 
Como proposta, ficou sugerido uma gestão integrada dos processos de saúde e segurança, 
onde indivíduo, governo e organizações empresariais e de ensino se aprimorem cada vez mais 
nessa temática a fim de salvaguardar os interesses do elemento humano na realidade 
organizacional bem como o aprofundamento em pesquisas que envolvem saúde e segurança 
do trabalho, visto que atualmente é um assunto que está em evidência.     
 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde no trabalho. Segurança do Trabalho. Acidentes. Cursos de 
Administração. 
 
 

ABSTRACT 

 

This study was designed to assess the readiness concern that students of a course in business 
administration, from a private college in Fortaleza, are learning about health and safety in the 
companies. The study was conducted through literature search and exploratory and field, 
using as a tool to apply a questionnaire to assess students' perceptions about the processes that 
involve health and safety, assessing the level of understanding about health and safety, the 
level of knowledge of the law concerning this matter, the importance of the issue in view of 
the student and interest in further study of health and safety in the companies. As a result of 
research it was found that the students have a superficial understanding about the processes 
that involve health and safety with low college participation in this learning process. They 
have little knowledge about the legal aspects and hunger for more learning. The survey also 
showed that the vast majority of students know that the director should have full participation 
in programs related to health and safety and the investments in this area can bring profit to the 
organization. As proposed, it was suggested an integrated management of the health and 
safety, where people, government and business organizations and education are increasingly 
enhance this theme in order to safeguard the interests of the human element in the 
organizational reality and the depth in research involving health and safety, as it currently is a 
subject that is in evidence. 
 
KEYWORDS: Health and Safety at work. Safety at work. Accidents. Business 
Administration Course. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes e doenças do trabalho são realidades que atingem milhões de 

trabalhadores em todo o mundo. Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

ocorrem anualmente cerca de 400 milhões de acidentes e doenças do trabalho e 

aproximadamente 300 mil óbitos decorrentes de atividades do trabalho. Este cenário constitui 

um grave problema social em todo o mundo. Conforme Nunes et al. (2004), no Brasil o 

principal recurso de dados estatísticos sobre acidentes de trabalho é o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), onde são contabilizados apenas os acidentes e doenças ocorridos 

com trabalhadores segurados, ficando fora das estatísticas oficiais, os trabalhadores do setor 

informal. Estes trabalhadores representam uma significativa parcela da população 

economicamente ativa. Com isso, acredita-se que os prejuízos decorrentes dos acidentes de 

trabalho são muito maiores que os números mostrados pelas estatísticas. 

As questões que envolvem os acidentes e doenças do trabalho não são recentes, 

acompanham o homem em suas atividades laborais através dos séculos. Timbó e Eufrásio 

(2009) relatam que a informação mais antiga sobre a preocupação com a segurança do 

trabalho está registrada num documento egípcio. O papiro Anastacius V fala da preservação 

da saúde e da vida do trabalhador e expões as condições de trabalho de um pedreiro.  

Bitencourt e Quelhas (1998) citam que com a Revolução Industrial, no século XVIII, 

houve uma mudança na concepção em relação aos trabalhos realizados e aos acidentes e 

doenças que deles advinham. Ainda, os mesmos autores relatam que as operações de 

industrialização se simplificaram com a entrada de máquinas introduzidas na produção, porém 

as tarefas a serem executadas pelo trabalhador eram repetitivas, o que levaram a um crescente 

número de acidentes. Não só a repetitividade, mas as péssimas condições de trabalho e 

extensas jornadas concorriam para sua ocorrência. 

Com a evolução dos tempos e das novas tecnologias, os acidentes e doenças do 

trabalho ainda são realidades presentes no dia a dia do trabalhador. Atualmente ainda é grande 

o número de acidentes que ocorrem no mundo todo, acarretando grandes prejuízos 

econômicos e sociais. 

Segundo Vendrame (2005, p. 8), “o Brasil já esteve entre os campeões de acidentes 

laborais, tudo em virtude do desprestígio que caracterizou a Segurança do Trabalho, [...] onde 

os profissionais existiam apenas por disposição da lei e não por opção da empresa”. Neste 

sentido Silva (2008, p. 94) chega a classificar como “estarrecedor o número de acidentes do 
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trabalho que acontecem todos os anos no Brasil, apresentando os contornos de uma guerra 

civil”. 

Os acidentes de trabalho representam um problema, acima de tudo, de direitos 

humanos, pois “o acidente do trabalho é uma das mais graves violações do direito à saúde do 

trabalhador” (SILVA, 2008, p. 19).  

Norteando os problemas decorrentes dos acidentes e doenças do trabalho, existem 

outras considerações a serem levantadas, como os custos que são gerados pelas suas 

ocorrências, por exemplo. Tais custos recaem sobre o trabalhador, o país e também sobre a 

organização. 

Será que o empregador, muitas vezes representado pelos seus administradores 

contabiliza os custos que os acidentes trazem para o resultado de sua organização?  Barbosa 

Filho (2010, p. 53) questiona se as empresas têm a noção de que as perdas monetárias 

causadas pelos acidentes e doenças do trabalho vão além do custo de substituição do 

trabalhador e custos previdenciários. Para Ferraz (2008, pg. 23) “estimar o total de perdas 

com acidentes de trabalho é estratégico para as empresas”. Para Barbosa Filho (2010) existe a 

necessidade de compreensão da real extensão do dano causado por um evento indesejado.  

A legislação trabalhista e previdenciária brasileira nos últimos tempos vêm 

freqüentemente sofrendo alterações no intuito de cobrar cada vez mais a responsabilidade de 

quem é devido, sendo neste caso a organização o principal alvo. A sociedade também está 

mais consciente quanto às questões ambientais e de qualidade total e as causas dos acidentes 

do trabalho podem estar associadas a esses aspectos. Hoje o consumidor está mais exigente 

com os produtos que adquire. Diante deste novo cenário, será que as organizações estão se 

preparando para esta nova realidade? Seus administradores, muitas vezes prepostos das 

empresas, estão preparados para acompanhar essas mudanças? Será que os futuros 

administradores de empresas, que estão na formação acadêmica estão sendo preparados para 

representarem, além dos interesses financeiros, comerciais e contábeis das organizações, 

também o interesse pela saúde e segurança dos trabalhadores?  

Levando em consideração essa problemática, o presente trabalho objetiva identificar 

qual a percepção dos alunos do curso de administração de empresas de uma faculdade privada 

de Fortaleza acerca dos processos que envolvem saúde e segurança do trabalho.   

Contemplaram os objetivos específicos: identificar nível de entendimento do aluno 

sobre saúde e segurança do trabalho, identificar se o aluno tem algum conhecimento sobre 

legislação que norteia saúde e segurança do trabalho e identificar a importância do tema na 

visão do aluno e o interesse no aprofundamento do estudo em saúde e segurança do trabalho. 
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Este estudo se fez necessário para avaliar a formação do conceito prevencionista do aluno de 

administração de empresas.     

Após esse estudo, pôde-se obter dados para análise do nível de conhecimento e 

interesse dos futuros administradores de empresas em relação às questões que envolvem 

saúde e segurança do trabalho, pois como gestores deverão se preocupar com os impactos 

sociais e financeiros decorrentes dos acidentes do trabalho para a instituição.  

Para complementar este estudo, foram tratados alguns aspectos, tais como: identificar 

a área de Saúde e Segurança do Trabalho na organização; discorrer sobre saúde, acidente e 

segurança do trabalho; descrever as principais causas e conseqüências dos acidentes do 

trabalho; expor os deveres legais das partes e explanar a importância do investimento em 

segurança do trabalho para a organização.  

Como metodologia utilizada para a produção deste trabalho foi utilizada pesquisa 

bibliográfica, que conforme GIL (1996, p. 48), “é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, e de campo no qual o 

instrumento de coleta de informações foi um questionário de nível exploratório, estruturado 

com dez perguntas objetivas e uma subjetiva, para comentários adicionais e foi dividido em 

dois tópicos, sendo: Perfil do Pesquisado e Nível de Percepção Sobre o Assunto Abordado. O 

questionário foi aplicado nos dias 19 e 20 de abril de 2011 em cinqüenta alunos que estão 

cursando o sexto, sétimo e oitavo semestre do curso de Administração de Empresas, 

permitindo o embasamento geral para a chegada da conclusão. 

Este trabalho está dividido em quatro partes. A primeira é esta introdução, onde o 

tema foi contextualizado e o objetivo geral e objetivos específicos foram definidos; na 

segunda foi contextualizado o referencial teórico compreendendo informações que norteiam 

saúde e segurança do trabalho; na terceira, o resultado da pesquisa foi exposto e por fim, na 

quarta parte a conclusão do trabalho. 

   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A identificação da área de Saúde e Segurança do Trabalho na organização 

 

A Segurança do Trabalho é um dos subsistemas mais importantes da área de 

Recursos Humanos (RH) de uma empresa, estando no mesmo nível de áreas como 

Recrutamento e Seleção, Remuneração, Treinamento e Desenvolvimento (MARRAS, 2009, 

p. 207). Chiavenato (2002, p. 367) cita que faz parte dos processos de manutenção de pessoas 
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na organização, o ato de “proporcionar um ambiente físico e psicológico de trabalho 

agradável e seguro”. Ainda para Chiavenato (1999, p. 375) o RH “envolve as 

responsabilidades legais e morais de assegurar um local de trabalho livre de riscos 

desnecessários e de condições ambientais que possam provocar danos à saúde física e mental 

das pessoas”.  

Dutra (2002, p. 51) mostra que a Segurança do Trabalho é parte integrante de bases 

estruturais da organização, que compreende o conjunto de compromissos mútuos 

estabelecidos entre a empresa e as pessoas. Faz parte deste compromisso a preservação 

biopsicossocial que está relacionada à integridade física da pessoa. Tais compromissos são 

expressos na política e nas práticas existentes na organização que orientam o comportamento.  

A segurança do trabalho, por mais importante que seja muitas vezes é relegada a 

segundo plano, como sendo de responsabilidade apenas do RH, dos setores ou da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e até mesmo do próprio indivíduo, ou seja, não é 

visto como um sistema integrado. 

 

2.2 Saúde, acidente e segurança do trabalho 

 

Por muito tempo, o conceito de saúde se restringia a ausência de doença. 

Atualmente, esse conceito ainda se reflete quando, por exemplo, a medicina se ocupa com 

tratamentos da doença já instalada no indivíduo e não na prevenção de sua ocorrência. A 

OMS - Organização Mundial da Saúde define “saúde é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades” (1948, apud 

SILVA, 2008, p. 19). Este conceito já demonstra uma evolução quanto ao pensamento sobre 

saúde. Saúde não é apenas a ausência de doença.  

No âmbito do trabalho, existem as doenças ocupacionais, que são doenças que 

alteram a saúde do trabalhador e estão ligadas ao ambiente de trabalho. As doenças 

ocupacionais compreendem doença do trabalho e doença profissional. A Lei 8.213, de julho 

de 1991, da Previdência Social, em seu artigo vigésimo, traz as definições: 

 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social;         
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.  
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Araújo (2006, p. 191) lembra que “promoção adequada das condições ambientais”, 

“controle dos fatores causadores das doenças” e “prevenção, redução e eliminação das causas 

prejudiciais”, englobam os conceitos de saúde do trabalho. 

Já o acidente de trabalho, conforme definição da Lei 6.367, de outubro de 1976 e seu 

artigo segundo contempla que “acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do 

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

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

Cairo Júnior (2009, p. 47) acredita que “o acidente laboral não passa de um 

acontecimento determinado, previsível [...], que na maioria das vezes, se pode prevenir, pois 

suas causas são perfeitamente identificáveis dentro do meio ambiente de trabalho”. Já para 

Marras (2009, p. 208), “acidente de trabalho é um acontecimento involuntário resultante tanto 

de um ato inseguro quanto de uma situação sui generis que possa causar danos ao trabalhador 

e à organização”.  

Os acidentes de trajeto, ou acidente in itinere, também são enquadrados como 

acidente de trabalho, “enquanto o empregado percorre o trajeto residência-trabalho ou vice-

versa, durante o período de descanso ou refeição, ou, ainda, enquanto se encontra executando 

serviços externos” (CAIRO JÚNIOR, 2009, p. 52). Silva (2008, p. 106), complementa que 

para ser considerado acidente de trabalho, “mister que tenha ocorrido durante o trajeto que é 

rotineiramente cumprido pelo empregado”.  

Os acidentes, dependendo de sua gravidade podem ser: com afastamento (ou com 

perda de tempo) ou sem afastamento (ou sem perda de tempo), onde os com afastamento “o 

trabalhador, devido à natureza do ferimento, deve deixar de imediato as suas funções para 

submeter-se ao tratamento de recuperação”, e os sem afastamento “o empregado, após ser 

medicado ou atendido, retorna imediatamente ao seu posto de trabalho” (MARRAS, 2009, p. 

208). Ainda como conseqüência dos acidentes de trabalho, pode haver a incapacidade 

temporária, incapacidade permanente parcial, incapacidade total permanente e até a morte do 

trabalhador. 

A distinção entre acidente de trabalho e doença ocupacional é que “o elemento 

caracterizador do conceito de acidente está ligado à sua natureza súbita e imprevista, 

causando perda para a vítima” (BRANDÃO, 2006 apud SILVA, 2008, p. 85) e quanto à 

doença, para o mesmo autor, “implica a existência de um processo mais ou menos demorado e 

insidioso, de natureza patológica [...], surgindo de um processo que se desenvolve no tempo”. 

Barbosa Filho (2010, p. 28) cita que tanto as doenças ocupacionais quanto os acidentes trazem 

impactos danosos sobre a empresa, “o acidente traz prejuízos imediatos; a doença trará 
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prejuízos futuros”. Isso reforça a importância das organizações investirem em ações que 

preservem a saúde e a segurança do trabalho.    

Para Ribeiro (2005, p. 205), “segurança do trabalho é o conjunto de medidas 

técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas, empregadas para prevenir 

acidentes”. São ações voltadas à preservação da saúde e integridade física do trabalhador. 

Para Marras (2009, p. 199), segurança do trabalho “é a área que responde pela segurança 

industrial [...], atuando tanto na área de prevenção quanto de correção [...], que envolvam 

acidentes no trabalho e a saúde do trabalhador”. Chiavenato (1999, p. 381), cita que a 

segurança do trabalho “está relacionada com a prevenção de acidentes e com a administração 

de riscos ocupacionais”. Ribeiro (2005, p. 205) diz que a segurança do trabalho “é, ao mesmo 

tempo, um imperativo técnico e uma imposição legal”, e completa que o investimento na área 

não acompanhou o realizado em outras voltadas ao bem-estar do trabalhador.  

 

2.3 Causas e conseqüências dos acidentes de trabalho 

 

Os acidentes de trabalho ocorrem porque existem diversos fatores que os favorecem. 

Para ilustração deste trabalho serão destacadas duas situações sendo as condições inseguras e 

os atos inseguros, expressão esta que atualmente não está sendo mais bem vista porque se 

acredita que por trás do ato inseguro, existe uma condição insegura. O ato inseguro é “aquele 

provocado pelo trabalhador [...], causando um acidente” (MARRAS, 2009, p. 211). Para 

Ribeiro (2005, p. 208), o acidente causado por ato inseguro é “desencadeado por conduta 

errada do funcionário”. Já, Dessler (2003, p. 286) utiliza a expressão “ações inseguras” para 

definir atos inseguros dos trabalhadores citando que “as pessoas também causam acidentes”.  

São alguns exemplos de atos inseguros: excesso de confiança, manusear equipamento sem 

conhecimento, não utilizar os equipamentos de proteção individual, inutilizar o sistema de 

segurança de máquinas e equipamentos, improvisar ou fazer uso de ferramenta inadequada.  

A condição insegura “é a situação que provoca o acidente” (MARRAS, 2009, p. 

211). Para Ribeiro (2005, p. 208), as condições inseguras provocam acidentes porque existe 

“condição imprópria do equipamento ou de materiais, no ambiente de trabalho”. Dessler 

(2003, p. 283) acredita que “as condições inseguras são a principal causa de acidentes”. São 

alguns exemplos de condições inseguras: máquinas e equipamentos sem proteção, falta de 

proteção coletiva e individual, falta de treinamento, iluminação deficiente, máquinas e 

equipamentos defeituosos, estrutura física comprometida, sinalização deficiente.  
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As conseqüências dos acidentes de trabalho afetam a organização, a nação e o 

trabalhador, sendo este último o principal prejudicado, pois traz sofrimento físico e 

psicológico, desamparo familiar, desamparo financeiro, redução da capacidade produtiva 

temporária ou permanente, invalidez ou até mesmo a morte. Para a organização, incidem os 

gastos com o atendimento ao acidentado, custos com reposição do trabalhador acidentado, 

perda de tempo de produção por conta do acidente e sua repercussão, desgaste da imagem da 

empresa diante do mercado e da sociedade, perdas ou danos materiais, não atendimento aos 

prazos de entrega dos produtos aos clientes. Já para a nação recaem os gastos com a saúde, 

recuperação do acidentado e pagamento de benefícios através do INSS (Instituto Nacional de 

Seguridade Social), perda de arrecadação de contribuição de trabalhador economicamente 

ativo, aumento das taxas e seguros sociais, diminuição da força de trabalho, aumento do 

número de inválidos e dependentes.     

As conseqüências que envolvem os acidentes e doenças do trabalho acima citadas 

podem atingir cifras inimagináveis. Ferraz (2008, p. 23) diz que “estimar o total de perdas 

com os acidentes de trabalho é estratégico para as empresas e também uma tarefa árdua para 

quem o faz”. Tais perdas não se referem apenas aos gastos com reposição do empregado 

acidentado, seguros e reparos. Contabilizar os custos dos acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho exige grande controle da organização. 

 

2.4 Deveres legais das partes 

 

Dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (2008, p. 9, grifo 

nosso), traz em seu artigo 1º que:  

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:   
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político. 

 

No capítulo II, dos direitos sociais, diz o artigo 6º que “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho [...]”.  Ainda a Constituição Federal, artigo 7º “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais [...]: XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança”. 
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 A Constituição garante que todas as pessoas têm o direito à dignidade, à saúde e à 

segurança. Na esfera do trabalho, estes direitos também precisam ser garantidos.  

Para estabelecer as regras que asseguram a integridade física e a saúde do 

trabalhador, a Lei 6.514, de dezembro de 1977, rege as normas de segurança e medicina do 

trabalho. Deriva do capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e atualmente 

conta com trinta e quatro normas regulamentadoras (NRs), que tratam de EPI (equipamento 

de proteção individual), SESMT (serviço especializado em engenharia de segurança e em 

medicina do trabalho), PCMSO (programa de controle médico de saúde ocupacional), 

proteção contra incêndio, ergonomia, insalubridade, periculosidade dentre outras. São normas 

voltadas à prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores, que norteiam a 

Segurança do Trabalho. Porém, a mesma lei contempla que a observância das NRs, não 

desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições legais como, por exemplo, as 

oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.  

A NR 1, da Lei 6.514, estabelece as responsabilidades do empregador, do empregado 

e do órgão competente do governo em âmbito nacional, no caso a Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho – SSST. Dentre as responsabilidades do governo estão: impor as 

penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho; embargar obra, interditar estabelecimento, setor, canteiro 

de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos; notificar as 

empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou neutralização de insalubridade. As 

responsabilidades do empregador englobam: cumprir e fazer cumprir a disposições legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; prevenir atos inseguros no 

desempenho do trabalho; divulgar as obrigações e proibições que os trabalhadores devam 

conhecer e cumprir; adotar medidas estabelecidas pelo MTb; adotar medidas para eliminar ou 

neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de trabalho; informar aos trabalhadores os 

riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; informá-los dos resultados 

das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. É de responsabilidade do 

empregado: cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 

trabalho; usar o EPI fornecido pelo empregador; submeter-se aos exames médicos previstos 

nas NRs; colaborar com a empresa na aplicação das NRs. Ainda, constitui ato faltoso do 

empregado a recusa injustificada dos itens acima.        

 Os trabalhadores são sem dúvida os maiores prejudicados com os acidentes e doenças 

do trabalho, porém em muitas circunstâncias, descumprem as normas legais através de 

comportamentos inseguros, colocando-se em situação de risco de acidente e doença do 



13 

 

trabalho, podendo trazer conseqüências para as empresas. Essas são atitudes que a empresa 

precisa identificar para se resguardar através de documentos para uso em sua defesa, no caso 

de reclamação trabalhista ou inspeção dos agentes fiscais do trabalho, por exemplo. 

 

2.5 Importância do investimento em saúde e segurança do trabalho para a organização  

 

Barbosa Filho (2010, p. 53) questiona “quanto representará para uma empresa, em 

termos monetários, o acidente, a doença profissional ou o sinistro de qualquer natureza 

ocorrido com um de seus funcionários?”. Os custos totais de um acidente compreendem os 

custos diretos e indiretos, onde os custos diretos basicamente “seriam uma saída de caixa 

imediata para a organização” (ARAÚJO, 2006, p. 215). É o custo do seguro de acidentes de 

trabalho que deve ser pago ao INSS, conforme Lei 6.367 de 1976 do Ministério da 

Previdência Social. Os custos indiretos “são valores desembolsados apenas em um momento 

pela empresa que não se repetirão [...], são classificados como gastos inesperados, como a 

substituição de um funcionário, peças ou equipamentos” (ARAÚJO, 2006, p. 215).  

Toda organização precisa controlar seus custos, a fim de tornar seus produtos 

competitivos e permanecer no mercado. A área de segurança do trabalho tem um importante 

papel para o controle dos custos com acidentes e doenças do trabalho. Porém para uma gestão 

eficiente se faz necessário “um compromisso firme e evidente da administração com a 

segurança” (DESSLER, 2003, p. 288). A alta administração precisa se envolver e apoiar as 

atividades de segurança, visualizar a área de segurança do trabalho como uma parceira que 

traz resultados positivos. Inclusive, “a adoção de medidas de proteção pode reduzir as taxas 

de seguros da empresa” (RIBEIRO, 2005, p. 209). A área de segurança não deve existir 

apenas para atender à legislação. Aí sim, ela acaba sendo vista como custo. 

Para Silva (2010), a gestão pode limitar-se a atender o mínimo de responsabilidade 

para com os empregados, quanto à legislação trabalhista, mas com a valorização da 

responsabilidade social, as organizações devem ir além do que estabelece a legislação, 

alinhando seus objetivos estratégicos aos interesses de seus empregados. Para Gomes, Venuto 

e Byrro (2009), as empresas socialmente responsáveis agregam valor para quem está próximo 

e trazem melhores resultados para si próprias. Barbosa Filho (2010) acredita que estratégias 

objetivando o aumento da competitividade da organização precisam, necessariamente, passar 

pela saúde do trabalhador e pela integridade ambiental.   

Ainda para Barbosa Filho (2010), os futuros profissionais em administração de 

empresas ou empresários precisam entender de forma profunda, a necessidade de investir na 
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gestão de segurança do trabalho, na adequação das condições de trabalho e conhecer as 

conseqüências danosas dos acidentes sobre a saúde individual, familiar, coletiva bem como 

para a própria organização. 

Para Coelho (2004 apud GOMES, VENUTO e BYRRO, 2009, p. 3), “as condições 

de trabalho e as relações humanas melhoram a empresa e trazem maior eficiência por parte 

dos empregados com conseqüente redução dos custos”.  

O investimento em segurança e saúde do trabalho também pode reduzir a alíquota do 

recolhimento do SAT – Seguro de Acidente do Trabalho, substituído pelo GILRAT - Grau de 

Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho 

(incidente sobre a folha de pagamento), que as empresas pagam para custear os “benefícios 

concedidos pela previdência social em decorrência de acidente de trabalho” (ARAÚJO, 2007, 

p. 109). Tal alíquota pode ser reduzida em até cinqüenta por cento ou aumentada em até cem 

por cento, dependendo do seu desempenho em relação à respectiva atividade da empresa. É 

baseada no Fator Acidentário de Prevenção - FAP, que é um multiplicador variável de 0,5 a 

2,00, instituído pelo Decreto 6.042/07, artigo 202-A, da Previdência Social, que pretende 

“incentivar as empresas a investirem mais na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, 

premiando-as com a redução das alíquotas a serem recolhidas para o GILRAT” (ARAÚJO, 

2007, p. 113). Ou seja, o governo pretende premiar as organizações que investem em 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho e penalizar as que não investem. Investir em 

segurança é o melhor negócio. 

Segundo Barbosa Filho (2010, p. 1), o administrador de empresas 

  

[...] em sua formação profissional, mesmo quando cidadão, raramente tem 
acesso a informações que demonstrem a importância das condições de 
trabalho para a satisfação e a manutenção da saúde dos trabalhadores e do 
meio ambiente, para a melhoria da produtividade da empresa e, por 
conseguinte, da competitividade desta. Ao desconhecer essa problemática, 
não se interessa e, portanto, não pode perceber esses relacionamentos. 

 

O futuro administrador de empresas, muitas vezes é preparado para focar seus 

esforços para área comercial, marketing, financeira, porém áreas que envolvem a qualidade de 

vida do trabalhador como Segurança do Trabalho, por exemplo, acabam não recebendo a 

devida importância e também podem gerar lucros e/ou prejuízos para a organização. 

 

3 RESULTADO DA PESQUISA  
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Ao analisar o resultado da pesquisa, verificou-se que 52% dos estudantes têm entre 

vinte e vinte e cinco anos e 34% entre vinte e seis e trinta anos, estão próximo de se formar e 

exercem atividade remunerada onde 56% dos pesquisados trabalham no ramo de prestação de 

serviço, caracterizando um público jovem que já está no mercado de trabalho. Sobre a 

experiência com acidente/doença do trabalho, 62% disseram conhecer alguém que já sofreu 

acidente do trabalho e 6% relataram já ter sofrido um acidente/doença do trabalho, estatística 

esta que reforça os dados apresentados no corpo deste trabalho. 

Quanto ao nível de entendimento sobre as questões que envolvem processos de saúde 

e segurança do trabalho, 90% dos alunos disseram que seu conhecimento é parcial e apenas 

38% disseram que o conhecimento foi obtido na faculdade. As disciplinas citadas foram: 

Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho, Gestão de Pessoas, Logística, Teoria Geral da 

Administração, Gestão da Produção e Direito Empresarial. Disciplinas estas que abordam o 

tema saúde e segurança do trabalho de forma assistemática, ou seja, não sendo o assunto 

principal. Sobre as conseqüências que um acidente de trabalho pode trazer 42% responderam 

saber e 48% sabem parcialmente. 82% entendem que as conseqüências dos acidentes recaem 

sobre todos os envolvidos e também 82% acreditam que o investimento em segurança do 

trabalho pode trazer lucro para a organização, o que representa um dado positivo frente o 

questionamento dessa pesquisa.  

Quanto ao nível de conhecimento sobre legislações que norteiam saúde e segurança 

do trabalho, 54% dos pesquisados disseram conhecer parcialmente as legislações trabalhista e 

previdenciária sobre saúde e segurança do trabalho e 44% não conhecem tais legislações.  

Sobre a importância do tema na visão dos alunos e o interesse em aprofundar o 

estudo, apesar de 90% dos pesquisados apontarem que possuem conhecimento parcial sobre 

os processos de segurança do trabalho e 44% desconhecerem as legislações que envolvem 

saúde e segurança, verificou-se que 76% dos pesquisados entendem que como 

administradores terão total participação nos programas de saúde e segurança do trabalho. 40% 

disseram que o assunto tratado é de grande importância e é pouco explorado no curso de 

administração de empresas, devendo haver disciplina específica, 38% concordam que é de 

grande importância e a faculdade deveria dispor de cursos específicos, porém fora da grade 

curricular do curso de administração. 

Além das questões quantitativas do instrumento de pesquisa, foi aplicada uma 

questão aberta para comentários adicionais. Abaixo, alguns relatos:  
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“Acredito que deve ser dada maior importância a esse assunto, tanto no ambiente de 

trabalho quanto no acadêmico, deixando claro os principais pontos que norteiam esse assunto, 

tanto para a organização quanto para o colaborador”. 

“Saúde e Segurança do trabalho é de grande importância não só para o administrador 

e sim para todos os indivíduos. Toda faculdade e todo curso deveria ter uma disciplina sobre o 

assunto”. 

“Necessitamos de mais estudos nesta área!”. 

“Acredito aprofundar mais o conhecimento sobre o assunto na faculdade, pois em 

determinadas situações no mundo organizacional você (administrador) tem que conhecer a 

teoria para não precisar utilizar apenas depois de um acidente já ocorrido...”. 

Com estes comentários, pôde-se observar que a pesquisa revelou que existe uma 

preocupação sim, por parte do futuro profissional quanto ao tema e que eles anseiam por mais 

informações no campo acadêmico. No entanto essa preocupação se apresenta de uma forma 

pouco proativa, pois os alunos dizem ser importante, mas não relataram ter tido iniciativa 

sobre a busca dessas informações ou complementação do que já sabem. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nos resultados apresentados, observou-se que os pesquisados possuem experiência 

profissional, facilitando o entendimento sobre o assunto abordado. Ao se analisar os dados 

obtidos na pesquisa, foi verificado que em sua grande maioria, os alunos possuem 

entendimento parcial sobre os processos de saúde e segurança do trabalho. A faculdade teve 

participação neste processo de entendimento, porém essa participação foi pequena, visto que 

muitos deles obtiveram conhecimento sobre saúde e segurança do trabalho através de outros 

meios, tais como cursos e na empresa em que trabalham, o que reforça uma cultura ligada aos 

cuidados com a saúde de forma paliativa ao invés do caráter preventivo, proativo.   

Quanto ao nível de conhecimento sobre legislações que norteiam as questões de 

saúde e segurança do trabalho, o número de pesquisados que disseram não conhecê-las é alto, 

chegando a quase metade deles e os que disseram conhecê-las, conhecem parcialmente, 

caracterizando que o futuro administrador tem pouco, ou nenhum contato com as legislações 

pertinentes ao assunto, ficando alheio às responsabilidades legais que terá que assumir.  

Sobre a importância do tema na visão do aluno e seu interesse em se aprofundar no 

assunto, constatou-se que entendem que a saúde e segurança do trabalhador são importantes 
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sim e que a faculdade deveria investir em disciplina ou outros cursos extracurriculares que 

trate dos assuntos prevencionistas. 

Diante do exposto acima, observa-se que o aluno do curso de administração de 

empresa da faculdade fonte da pesquisa, possui um entendimento superficial acerca dos 

processos que envolvem saúde e segurança do trabalho tendo a faculdade pouca participação 

neste processo de aprendizagem. Quanto às questões da legislação sobre segurança do 

trabalho, ainda é pouco conhecida por eles. Conhecer os aspectos legais se faz necessário para 

o administrador. A pesquisa mostrou que a grande maioria dos alunos sabe que o 

administrador deve ter total participação nos programas voltados à saúde e segurança do 

trabalho e que o assunto é pouco explorado no curso de administração de empresas, cabendo a 

inclusão de uma disciplina específica ou cursos extracurriculares por consideraram o assunto 

de grande importância.  

Outras observações relevantes quanto à percepção dos alunos foram que apesar do 

conhecimento parcial sobre o tema, acreditam que o investimento em saúde e segurança do 

trabalho pode gerar lucro para a organização e que as conseqüências dos acidentes recaem 

sobre todos os envolvidos, ou seja, sobre o país, os trabalhadores e as organizações. Essa 

visão é de grande valor para o entendimento do administrador sobre os benefícios do 

investimento em segurança do trabalho.   

As instituições de ensino têm um papel relevante na qualidade da preparação 

profissional e pode contribuir de forma significativa na formação da visão prevencionista dos 

alunos de administração de empresas. Sendo assim, é mister que as instituições de ensino 

repensem a grade curricular do curso de administração de empresas, sugerindo a inserção de 

disciplina que trate dos principais programas de saúde e segurança do trabalho que uma 

empresa deve ter implantado, as responsabilidades legais que os prepostos das organizações 

estão sujeitos em caso de acidentes de trabalho e o cumprimento das obrigações estabelecidas 

pela lei, dentre outros assuntos que fazem parte do contexto.  

 Para a educação e formação de uma cultura prevencionista não basta apenas a 

participação das instituições de ensino, mas sim um trabalho multidisciplinar envolvendo 

também o interesse do aluno, o governo, as organizações, os sindicatos, órgãos como 

federações e associações que devem contribuir nessa formação, através de campanhas 

educativas, palestras, cursos, ações de conscientização, visitas técnicas às empresas focando a 

área de saúde e segurança do trabalho.  

Devido à crescente exigência legal e o aumento da preocupação com os assuntos que 

tratam a qualidade de vida do trabalhador e qualidade dos processos, é necessário que o aluno 
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que sai da graduação e que irá assumir compromissos com a organização, representando seus 

interesses e representando-a perante a sociedade, seja preparado para entender as questões que 

tratam do capital humano da empresa. Investir na saúde e segurança representa não só 

resguardar a integridade física do trabalhador, mas também resguardar o patrimônio da 

empresa.  

Sugere-se ainda que a segurança do trabalho deixe de ser vista apenas como um 

subsistema do RH e passe a ser tratada como um processo estratégico de gestão integrada de 

saúde e segurança do trabalho, onde indivíduo, governo e organizações empresariais e de 

ensino se aprimorem cada vez mais nessa temática a fim de salvaguardar os interesses do 

elemento humano na realidade organizacional. Inclusive já está em construção uma Norma 

Brasileira - NBR 18801 e a NR 35, da Lei 6.514 que orientam para os requisitos de Sistema 

de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho. Ações que visem à garantia de segurança no 

ambiente de trabalho precisam fazer parte do planejamento estratégico das organizações e 

essa idéia deve ser difundida em todo o trade ligado a saúde do trabalhador.  

Conclui-se então que estudos na área de saúde e segurança são muito oportunos e 

devem ser mais aprofundados. Como sugestões para próximas pesquisas, seria interessante 

aplicar o questionário com alunos oriundos de outras faculdades, realizar levantamento de 

custos dos acidentes para a organização, empregados e nação, identificar as responsabilidades 

das partes, os programas de saúde e segurança do trabalho, o comportamento humano ligado 

aos acidentes de trabalho, as conseqüências dos acidentes e doenças do trabalho dentre outros, 

são alguns dos tópicos que merecem ser investigados nas próximas pesquisas. 
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APÊNDICE 
 

Questionário aplicado aos alunos do curso de administração de empresas para 

avaliação do nível de percepção sobre saúde e segurança do trabalho. 

Por favor, ao preencher este questionário fazê-lo da forma mais fidedigna possível, pois 

seu resultado será de grande importância para a pesquisa.  

Obrigada em responder! 

 

Perfil do pesquisado 

- Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino.   Idade: _________ anos.   Cursando: ________ semestre. 

- Você trabalha atualmente? (   ) sim   (   ) não 

- Caso não esteja trabalhando, já trabalhou anteriormente? (   ) sim   (   ) não 

- Seu ramo de atuação é: (   ) indústria   (   ) comércio   (   ) serviços   (   ) outros 

Nível de percepção sobre o assunto abordado 

1- Você conhece as questões que envolvem saúde e segurança do trabalho? 

(   ) totalmente   (    ) parcialmente   (   ) não conheço     

2- Se totalmente ou parcialmente, este conhecimento você adquiriu: 

(   ) no trabalho   (   ) na faculdade   (   ) em outros cursos   (   ) outros 

Se na faculdade, em qual(is) 

disciplina(s):____________________________________________________. 

3- Você acredita que a orientação sobre saúde e segurança do trabalho adquirida na faculdade foi 

suficiente?  (   ) sim   (   ) não   (   ) não recebi orientação 

4- Você sabe as conseqüências que um acidente de trabalho pode trazer? 

 (   ) sim   (   ) não   (   ) parcialmente   (   ) nunca pensei no assunto 

5- Em sua opinião quem sofre as conseqüências de um acidente de trabalho? 

(   ) as empresas   (   ) o país   (   ) os trabalhadores   (   ) todos os envolvidos    

6- Você acredita que o investimento em saúde e segurança do trabalho: 

 (   ) é necessário para cumprir a lei  (   ) pode gerar lucro para a empresa     (   ) é um gasto para a 

empresa    

7- Você conhece as legislações trabalhistas e previdenciárias que norteiam a saúde e segurança do 

trabalho?    
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(   ) sim   (   ) não   (   ) parcialmente 

8- Como futuro administrador de empresas, você entende que sua participação nos programas de 

saúde e segurança do trabalho será: 

(   ) nenhuma, pois questões de saúde e segurança do trabalho é de responsabilidade do engenheiro 

de segurança do trabalho. 

(   ) parcial, pois a função principal do administrador é gerir interesses financeiros, comerciais e 

contábeis. 

(   ) total, pois o administrador tem responsabilidade nas questões de saúde e segurança do trabalho.   

(   ) não tenho opinião formada. 

9- Você acredita que saúde e segurança do trabalho é um assunto que: 

(   ) é de grande importância e é pouco explorado no curso de administração. Deveria haver disciplina 

específica no curso de administração. 

(   ) é de grande importância, mas não há necessidade de disciplina específica no curso de 

administração. 

(   ) é de grande importância e a faculdade deveria ter mais opções de cursos na área, fora da grade 

curricular do curso de administração. 

(   ) não tenho opinião formada. 

10- Você:  

(   ) já sofreu algum acidente/doença do trabalho?    

(   ) conhece alguém que já sofreu algum acidente/doença do trabalho? 

(   ) nenhuma das anteriores. 

11- Comentários adicionais (opcional): 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada! 


