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-Resumo: Estuda o problema da prevenção de acidentes do trabalho
na
indústria automobilística de são Paulo, sob os aspectos legal, teÕ~
rico e prático, apontando deficiências dos sistemas de prevenção existentes. Aborda a eyolução da segurança, higiene e medicina
do
trabalho no mundo e no Brásil. Tece comentários sobre as principais
leis de acidentes do trabalho no Brasil. Caracteriza a
indústria
automobilística no Brasil. Aponta oportunidades de redução de acidentes e de custos.
Prevenção de acidentes - Le
Palavras-chaves: Segurança do trabalho
soes - Iridustria automobilística - são Paulo - Legislação acidentá=
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CAP I T UL O 1
-

lNTRODUÇJW

A realização deste estudo foi produto de
desencadeamento de motivações pelo conhecimento da

um

matiria,

de s p.ert a do hã ma i s de q u i n ze a n os , q u a n do n o cu r s o de e nge nh!
ria tivemos o primeiró contato com a disciplina Segurança

e

Higiene Industrial.

Assim, no decorrer de nossa vida profissional,
pudemos verificar a validade dos conceitos recebidos,

onde,

por vezes, sgrios problemas de qualidade, volume e custo
produção que haviam

sid~

da

causados por acidentes poderiam ter

sido evitadoss desde que tivissemos incorporado

segurança

em todos os detalhes do equipamento, das instalações e em ca
da atividade realizada pelo

homem~ 1 J.

Vãrios anos ap5s, com o surgimento dos primei
ros cursos

~e

especialização em engenharia de segurança

do

trabalho no Pals, tivemos outra grande oportunidade de conhe

(1) HEINRICH, H.W. PrevenciBn de accidentes industriales.
Mixico, McGraw-Hill, l960.
SCHOEPS,Wolfgang. Segura.!!_
ça e higiene do trabalho. In: MACHLINE, Claude et alii.
Manual de administração da produção. 2.ed. Rio de Ja
neiro, FGV, 1972. v.l, cap. 12.

6

cer novas razões da importincia do assunto, contribuindo para que passissemos a dedicar uma parte maior

de nosso tempo

em atividades neste campo.

Por outro lado, em nosso dia a dia, deparamos
com a importincia da indústria automobilfstica sobre a econo
mia da Nação, que não se limitou

apenas em proporcionar em-

pregos diretos e indiretos, ou gerar volume de renda,
provocou ainda um impacto sobre toda

a estrutura

mas

da indús-

tria nacional, que se traduziu no conhecimento de novas tecno~ogias,

na melhoria·da formaçio da mio-de-obra, no aprimo-

ramento de normas de qualidade e na criaçio de m~todos avan2
çados de produçió( l, tornando-se, com isso, necessirio um
correspondente progresso nos sistemas de segurança,

higiene

e medicina do trabalho dessas empresas.

Desta forma, concretizou-se
realizarmos a pesquisa sobre

o interesse

a prevençio contra

de

acidentes

do trabalho na indústria automobillstica de nosso Estado,
qual obteve no ano de 1980 uma produçio acima de 85,0%
3
total brasileiro( l.

a
do

Utilizamos aqui as expressoes indústria auto-

(2} ALMEIDA, Jose. A implantação da indústria automobilfsti
cano Brasil. Rio de Janeiro, Fundaçio Getulio Var-gas, 1972.
(3) NOTICIAS DA ANfAVEA.

sã·o Paulo, n. 314, nov/dez.
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19.80.

mobilistica e

ind~stria

de autoveiculos como sendo

tes e relacionadas com a produção

equivale~

de automõvel de passagei-

ros, camioneta para uso misto ou múltiplo, utilitãrio,
net~

de

carga~

~nibus,

caminhão e

ad~ção

conforme

cami~

pela prõ-

pria Associação Nacional dos Fabricantes. de Velculos Automotores (ANPAVEA}, tendo em vista que nao existe

uma perfeita

definição a respeito.

Faremos,inicialmente,
abordagem

~istõrtca

neste trabalho,

uma

sobre a evolução·da segurança, higiene e

medi c i na do trabal ~o no mundo e no Brasil.

Em segui da, ded_:!_

caremos uma anilise sobre a legtslaçio de acidentes do

trab~

lho existente no Brasil, abordando algumas de suas caracteristicas.
Posteriormente, apresentaremos uma visão teõrica dos principais fundamentos da prevenção
tes do

trabal~o

na indústria,

casos reais, para

enfocar~

contra aciden-

anexando alguns exemplos

de

na etapa seguinte, a implantação

da indústria automobillstica no Brasil.

Finalmente, faremos

~ma

anãlise do sistema de

prevençao contra acidentes do trabalho na

ind~stria

listica de São Paulo, para que, com esses eleme-ntos,

automobi
pudess~

mos fazer um confrorito·com os dados anteriormente estudados,
como leis, fundamentos teõricos e principais técnicas desenvolvidas e, desta

f~rma,

c~egarmos.

conclusEes sobre o assunto.
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finalmente is

devidas

CAP f T UL O 2
PEQUENO HISTORICO SOBRE A SEGURANÇA,

HIGIENE E MEDICINA

DO

TRABALHO NO MUNDO

O trabalho, e todas as suas

implic~~ões,

te-

ria surgido concomitantemente com o aparecimento do homem na
terra.

Apesar do grande espaço de tempo decorrido e!
tre esse instante inicial e aproximadamente o sêcúlo XVI, pou'
quissimas informações

havi~

ambiente de trabalho e a

sobre o relacionamento

sa~de.

entre o

Na verdade,· foi com

Georg

Bauer, mais conhecido pelo seu nome latino de Georgius Agrícola,
através de sua obra REA METALLICA, publicada em 1556, também
redigida em latim, que se tornou possfvel o entendimento sobre as vãrias doenças que ocorriam com os trabalhadores

da

epoca e sobre certos acidentes do trabalho.

Nessa epoca, as principais

atividades eram a

mineração de metais preciosos,· extraidos de minas de montanhas, e a metalurgia.

Agrícola observou que certos
dessas minas possufam qualidades

tipos de poeira

que chamou de corrosivas-

que,quando atacavam os pulmões dos trabalhadores, originavam
a chamada "asma dos mineiros", provocando-lhes a morte prem2_

9

tura.

Assim, em certas regiões, muitas mulheres chegavam

casar-se vãrias vezes, devido a essas doenças

a

profissionais

que alijavam as vidas de seus maridos.

Apesar da sua importância, o trabalho de Agrj_
cola ficou por mais de cem anos sem uma utilização

efetiva,

.sendo apenas divulgado para o entao Novo Mundo e toda Europa
·nos séculos XVI e·XVII.

No ano de 1700, na Itilia, Bernardino Ramazzi
ni, considerado mundialmente como o "Pai da Medicina do Traba·lho" e autor de vãrios livros, puólicou DE MORBIS ARTIFICUM
DfATRfBA, com a primeira ediçio escrita em latim, obra

que

o imortalizou.
,

Em suas obras, Ramazzini praticamente abordou
tudo o que era conhecido em higiene e medicina do
no secul o XVI I, tendo tratado de vã ri as doenças

trabalho,
profissionais:

doenças dos mineiros, doenças dos doura dores, doenças dos· quí
micos,doenças

do~

pintores, doenças dos ferreiros,

doenças

dos gesseiros, doenças dos carregadores e doenças dos pedrej_
ros, entre outras.

Foi tambem ele

que introduziu mais uma

per-

gunta bãsica na anamnese: que função exerce?, podendo-se com
isso chegar a entender melhor certos tipos de moléstias, relacionando o paciente e o trabalho.
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No Brasil, uma das primeiras alusões ã

sua

obra data de 1850, no Rio de Janeiro, em uma tese do Dr. Jo-

s~ do Nascimento Garcia de Mendonça(~ l.
Com o surgimento da primeira mãquina de

fiar~

_na Inglaterra, houve uma mudança radical na indústria artesa
nal de fiação e tecelagem,

at~

então praticamente caseira. A

capacidade de produção passou a se~ bem maior,principalmente
quando essas mãquinas passaram a utilizar energia hidrãulica.

Os pequenos artifices domiciliares

praticame~

te não dispunham de capital suficiente para aquisição
novos maquinãrios.

Com isso, somente os mais ricos

dos
podiam

aceitar tal tarefa, dando-se inicio, assim, ãs priméiras fãbricas de tecidos.

Por volta de 1760, apareceram ainda outros

i~

·ventos, como o de James Watt, em 1769, com sua mãquina a vapor, que produzia energia mecinica.
lização

Des~a

forma, com a uti-

das vãrias forças motrizes substituindo a força

cular dos animais e do homem, permitiu-se atingir a

mu~

grande

indfistria moderna, dando origem a novas formas de trabalho,
diferentes do ati então chamado sistema

dom~stico.

( 4-) RAMAZZINI, Bernardino.- As doenças dos trabalhadores.

Rio de Janeiro, Liga Brasileira contra os
do Trabalho, 1971.
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Acidentes

Surgia assim, nessa ipoca (na Inglaterra)
chamada Revolução Industrial (1760-1850), um marco
te

a

impo~tan

~ara toda a humanidade(~~). Novas t~cnicas foram

sendo

descobertas, principalmente na industrialização do algodão e
na metalurgia, passando a Inglaterra a monopolizar novas

for

mas de trabalho, destacando-se bastante dos demais paises.

Nesse periodo, ocorria a quase falta de estatutos
poucas

p~ra

regulamentaçio do trabalho.

exig~ncfas

para doze anos.

Na França, uma

era a idade mlnima para o aprendiz, fixada
Na Alemanha, as crianças começavam a traba-

lhar com a idade de sete anos, e na Inglaterra, estas
empregadas

das

at~-com

eram

quatro anos de idade.

Quanto i jornada de trabalho, era, em

geral_,

de no mTnimo doze horas diirtas, aproveitando-se a luz natural.

At~

meados do

s~culo

XIX,nem Prança nem Inglaterra dis

punham .de legislação nesse sentido.

•

•

Havia empresas onde a disciplina era rigorosa

e o irabalho sE interrompido por um acidente
lha.

o~

alguma

f

a-

Com a invenção da luz artificial, os trabalhos no ramo

tixtil passaram a durar normalmente de 14 a 15 horas por dia.

( :5) MENDES, René. Introdução i medicina do trabalho.
In:
Medicina do trabalho, doenças profissio
nais. Sao Paulo, Sarvier, 1980. Cap. 1, p.3-4~.
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Na ãrea metalúrgica, o trabalho noturno se limitava ao

con-

trole dos altos fornos.

Os acidentes do trabalho

eram constantes

e,

inclusive, com vltimas fatais, principalmente as

crianças

que as fãbricas empregavam, sendo provocados por

mãquinas

rudimentares, com engrenagens e partes móveis desprotegidas
e uma mão-de-obra despreparada.

A falta de uma perfeita ventflaçio, aliada
problemas de ruldo e poluição excessiva, tornava o

a

ambiente

de trabalho um local tnsuport&vel, facilitando a evolução de
doenças profissionais e contagiosas, como ocorreu em

1784,

nos arredores de Manchester, com a "febre das fibricas", uma
febre que se desenvolvia na promiscuidade das

fibric~s

transmitia a famflias tntetras, provocando muitas

e

se

mort~s.

Nas épocas de grande quanti.dade de serviço,as
crianças chegavam a trabalhar ate dezenove horas por dia.

A disciplina era rigorosa e imposta por vigilantes.

Quando nio se produziam as quantidades

programadas,

os capatazes se prevaleciam das multas, ocorrendo frequentemente brutalidades, no caso das crianças, as quais, por

ve-

zes, chegavam a adormecer durante o expediente, nas jornadas
mais longas,que ·se estendiam ate a noite.
mer

~Ta

A parada para co-

uma so por dia, num intervalo midio de quarenta

tos, sendo que, is vezes, os chefes exigiam dos

13

min~

aprendizes

c e r tas tarefas - como verificar as mãquinas
miam.

-

enquanto

co-

Para aproveitar o tempo, as crianças limpavam as

ma-

quinas em funcionamento que, alem do perigo de acidentes
que se expunham, tambêm respiravam a poeira de algodão

a
que

se formava.

Quando um funcion5rio se acidentava e ficava
afasta~o

do serviço, não recebia o

sali~io

durante sua recu-

peraçao.

Em algumas fibricas, existiam certas

depend~~

cias para abrigar crianças pobres que lã trabalhavam,

onde

viviam num regime de verdadeira escravidão, sem nenhum conta
to com o mundo

exterior~

Caso a empresa trabalhasse em reg!
turmas

me contlnuo, as mesmas camas serviam para as vãrias
suces,sivas.

As janelas dos quartos, estreitas e por

bas-

tante tempo fechadas, tornavam ainda mais cruéis aqueles

lo-

cais, sendo comuns os casos de trabalhadores com desvios

na

coluna vertebral e mutilados.

Como consequincia da promiscuidade dos homens,
mulheres e crianças nas fãflrtcas e nos dormitórios,

ocorreu

nessa Revolução Industrial uma depravaçio dos costumes.

Es-

sa situação caõiica chegou a tal ponto que o prÕprio povo exigia uma solução.

Assim, foi um empresãrio do ramo de

alg~

dão, chamado Robert Peel, que propos um projeto de lei de me

14

lhoria das condições sociais dos trabalhadores a Cimara
Comuns~

na

Inglaterra~

a 06 de abril de

1802~

dos

que conseguiu

ser aprovado em 22 de junho do mesmo ano.

Essa lei tinha como pontos bãsicos orientações
sanitãrias·~

tais como: pessoas de sexos diferentes deviam ter

dormttõrios distintos, com quartos arejados
n~mero

suficiente.

ra um mãximo de doze

Tamb~m

horas~

aplicaçio~

em

limitava a ·jornada de trabalho
exigia

instrução obrigatõria

todas as crianças e se referia i inspeçio
garantir a sua

e com camas

de trabalho

cuja .verificaçio seria

por um magistrado que poderia

entrar na fãbrica a

p~

a

para

efetivada
qualquer

tio r a.

Alim
do~

dessa~

outras leis surgiram neste senti-

mas, em 1833, fot criada na Inglaterra a

11

FACTORY

ACT 11

(Lei das Pãbricas)., constderada como realmente a primeira lei
res·tritiva.
A Pactory Act praticamente

apresentava

pontos· f>ãstcos·, inovadores e de grande amplitude:

dois

aplicava-se

a todos os trabalhadores textets '_{_e não sõ aos que lidavam com
algodão] e estabelecia quatro inspetores do trabalho, em periodo integral e pagos pelo governo, para visitarem todas as
fâbricas.
Em outros tõpicos, essa lei se referia ã prol
f>içio do trabalho noturno para menores de 18

anos~

o trabalho das crianças antes das cinco e meia e

15

proibia
depois das

vinte horas e trinta minutos e limitava em

nove horas

por

dia o trabalho de menores de treze anos.

Em 1844, surgiu

tamb~m

outra lei que, na ver-

dade, iria complementar as duas anteriores,

sendo a

dessa fase de evolução legal na Inglaterra, como

ijltima

consequen-

ci.a do periodo da Revoluçio Industrial.

Essa lei proibia a limpeza de miquinas em movimento, quando executada por meninos e mulheres, procurando
encontrar um meio para evitar os acidentes de que eram vltimas e considerava tamb~m o~rigatEria a proteção

das

partes

perigosas das miqutnas, como polias, correias e engrenagens.

As leis inglesas serviram de modelo e estlmulo a outros pafses.
ji em 1813,

atrav~s

financeira e cuidados

Ressalte-se, entretanto,que a

França,

de decreto, obrigava os patrões i ajuda
m~dicos

gratúftos aos mineiros feridos.

O apoio financeiro estender-se-ta,posteriormente, nio s6 aos
actdentados, como aos enfermos, sendo que o montante recebido variava de acordo com o nUmero de filhos

que o trabalha-

dor tinha sob sua responsabilidade.

Em 1839, a França ji proibia,por meio de. lei,
o trabalho de menores de catorze anos nas areas de manufatura

das fibricas e tornava obrigat6ria a sua

colas.

frequ~ncia

Em 1841, outra lei proibia que as fibricas com

16

as·es
mais

·de vinte trabalhadores pudessem ter crianças com menos de oi
to. anos, em qualquer de seus departamentos,

al~m

de

impedir

o trabalho noturno para menores de treze anos(~·).

Atª 1864, as associações de classe de trabalhadores eram proibidas nesse pals;

por~m,

nesse ano; o

go-

verno criou lei especlfica permitindo as coalizões.

No imbtto internacional, a
bim de haver a uniio dos oper5rtos.

tend~ncia

era tam-

Assim, ainda em

delegados de associações de trabalhadores de virias

1864,

palses

europeus, reunidos em Londres, resolveram fundar a Associaçio Internacional dos Trabalhadores, criando seus
prijprios.

estatutos

A Alemanha ji aceitava os sindicatos desde

1881,

·porem nos Estados Untdos es·s·as organiza.çoes foram introduzidas mais tarde.

Do ponto de vista moral e intelectual,
uma grande

mu~ança

da era

pr~-industrial,

houve

com o surgimento de

uma elite, para a era p6s-industrial, com o aparecimento

de

um subproletartado.

Nos Estados Unidos, a miquina de costura trou
xe uma grande expansio i

ind~stria

(·61 PARIAS, Louts-ffen~t, toord,

bajo.

do vestuirio.

Hist~rta

general del tra-

Mexico, Edtciones Grijall>o, 1965.
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A maioria

v.3.

de trabalhadores imigrantes que chegava ãs grandes

cidades

era quase sempre despreparada e sem recursos e em quantidade
maior do que a oferta de emprego.

Com isso, os salãrios eram

baixos, havendo uma grande exploração por parte dos empresãrios do ramo de confecç5es de roupas.

Certos bairros de No-

va York acabaram se transformando em concentraç5es de

prod!

çio caseiras de roupas, com domicllios desprovidos dos minim~s

lhar

que~itos

at~

de higiene, onde as pessoas chegavam a

traba-

dezesseis horas por dia, com pouquissima possibili-

dade de distrações.

trouxe

A industrializaçao do calçado tambem
problemas semelhantes ao da

ind~stria

do vestuãrio.

Na RGssia, ap5s 1820, houve na

ind~stria

linho e do algodio, que se achava concentrada nas

fãbricas,

um retorno parcial para o artesanato. 'E, em 1850, jã
no trabalho com o -linho um nDmero
gados nos domtcTlios do

~ue

tr~s

de~orrincia

havia

vezes maior de empre-

nas fibricas.

Surgiu, entio, nessa ipoca (meados do
XIX}, em

do

seculo

da vo-lta partial do trabalho das fibri-

cas para o domicllio, um tipo de empresirio caracteristico,o

"comerciante-fabrtcante"(i~).

Este nio tinha nenhuma respo!

(,7) PARTAS, Louts-Henri, Coord.

18

Histeria general ... v.3.

sabilidade social com o operãrio domiciliar; ap-enas lhe adiantava o dinheiro necessârio para a produção e lhe entregava
a materia-prima, recebia o trabalho pronto ou semi-elaborado
par-a os retoques finais e, em seguida, tratava de vendê-lo co
mo produto acabado.

Era um verdadeiro

patrio,se~

a necessi-

dade de manter sua mio-de-obra permanente, com menos responsabilidade e pagando

sal~rios

mais baixos.

Em 1830, em Lyon, na França, havia em

torno

de quatrocentos "comerciantes-fabricantes" controlando um to
tal de aproximadamente quarenta mil trabalhadores da

ind~s

tria da seda, alocados em bairros perifgricos.

Com a crescente complexidade das

operações

industriais e com a necessidade de maiores capitais, ocorreu,
posteriormente, a transformação· daquele trabalho domiciliar,
equivalente a uma empresa individual ou atª familiar, em uma
sociedade ou uma empresa coletiva.

1867,

· Foi, entretanto, no perlodo de 1863 a

na Prança,que as empresas de .responsabilidade limitada ou de
sociedade por açBes receberam as primeiras autorizaçEes para
funcionamento._ Na Prus-sia, somente com as leis de

1870/72,

e que as empresas ficaram livres para constitutrem sociedades.

:Na· Espanha, a legislação de sociedades anSnimas come

çou em 1869.

Durante a Revolução Industrial, os
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seu~

adep-

tos se preocuparam com a organização

~o

trabalho cientifico,

iniciando em 1794 os cursos de engenharia.

Os cursos de me-

dicina cientifica surgiram por volta de 1830.

Enquanto eram esperadas novas descobertas
campo da
das.

ci~ncia,

no

certas doenças nio tinham como ser combati

Assim, em 1832, um sexto da populaçio de Nova

Orleans

era dizimada por uma.epidemia de febre amarela.

ApBs o ciclo da Revolução Industrial, e ainda
por muito tempo,as condtçBes sociais em geral continuaram mi
seriveis, apesar dos novos princlptos.

Em 1857, Pasteur fez virias investigações cien
tificas e iniciou a pesquisa da microbiologia.

O periodo de 1875 ·a 1914 correspondeu a
superioridade ticnica

uma

europ6ta que dominou o mundo.

Enquanto que no seculo XIX os trabalhadores
ram mais su5missos, no sªculo XX ji se sentiam mais

~

adultos

e reclamavam o reconhecimento de seus direitos, inclusive

o

acesso is funç5es de dtreçio da empresa.

Na Inglaterra, em 1890, os trabalhadores
haviam conseguido, para quase todos os ramos da

ind~stria,

chamada "semana tnglesa", com cinco dias e meio de

jã

a

trabalho

[meio expediente no sãbado) e nio excedendo cinquenta e qua-
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tro horas semanais.

Em 1900, os mineiros compunham uma classe

de

trabalhadores enorme, com cerca de cinco milhões em todo

o

mundo.

Pelo serviço perigoso e rude que realizavam, e

pelo

seu grande poder de concentração, os mineiros sempre se destacavam nas virias lutas reivindicat5rias.

Desta forma, fi-

zeram conquistas quanto i duração do trabalho, salirios, higiene, aposentadoria, sindicatos, sendo seguidos depois

por

outras associaçBes.

Dentro das ·minas, esses homens eram orientados
por chefes responsiveis pelo trabalho e pela segurança,

es-

inc~ndios,

das explo-

sões, inundações e dos gases tBxicos, sabendo que

qualquer

tando sempre atentos para o perigo dos

descuido poderia ser fatal.

Alim dos acidentes, os mineiros tinham
mas com doenças como
anemia.

~

probl~

tuberculose, asma, reumatismo e

Como as mortes nas regiBes das minas eram

at~

elevadas,

estes exigiam seguros contra enfermidades e acidentes.

No setor da indGstria metalGrgica pesada,
b~m

ta~

constatavam-se rutdos excessivos, vibrações dos martele-

tes, calor dos fornos, gases e pa de carvão que afetavam todo o

org~ni·smo.

Deve-se ressaltar que a luta em prol da eman-
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cipação dos trabalhadores se desenvolveu de virias formas,ao
longo dos anos; porem, a maior conquista nesse campo ocorreu
através da ·regulamentação de lefs,pelos diversos
sionados por tris

tf~os

paises,pre~

de forças:

- o ·s-urgimento da democracia e do sufrãgio universal;
- as retvtndicações das classes trabalhadoras;
- a melhoria

da~

condições de trabalho

pelos

patrões, ao percefi.rem e entenderem o aumento de produtivid!
de.

Em 1884, na Alemanha, jã havia o seguro de en
fermidade e de acidentes e, em 1889, esse pais jã possuia
seguro sobre velhice

o

e incapacidade para o trabalho.

Por iniciativa norte-americana,

celebrou-se

a primeiro de mato de 1890 .uma grande manifestação internacional dos trabalhadores, que foi repetida nos anos

seguin-

tes, onde eles pediam solidartedade e respeito aos seus

di-

reitos.

Em 1900, s-urgiu a Associação Internacional
ra a Proteçio Legal dos

Trabalhado~es

p~

na Basiléia, predeces-

sora da atual Organização Internacional do Trabalho.

Nessa

~poca,

a legislação trabalhista estava

muito adiantada na Austrilfa, Nova Zelindia, Inglaterra
A1emanha, ficando um pouco atdis a França e os Estados Unidos.
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e·

Em 1901, a França

estabeleceu que o

patrão

seria responsãvel pelo actdente do trabalho, dando assim

o

primeiro passo para os seguros sociais.

Em 1909, a

Austr~lia

e a Nova Zelindia estabe

leceram o conceito de salSrio-mfnimo, que era algo de

novo,

e criaram a idgia dos deveres que a sociedade tem para

com

a pessoa humana.

Em 1911, a Inglaterra aprovou a National Insu
rance Act,sobre seguros obrigat5rios com enfermidades,
dentes do trabalho, conselhos de arbitragem e

aci-

aposentadoria

por velhice.

Em 1914, a jornada diãria de nove horas,
correspondia a cinquenta e quatro horas semanais, jã

que

preval~

cia em quase todos os paises.

Em 1919, pelo Tratado de Versalhes, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT) que
entre outros aspectos, i regulamentação das

condiç~es

balho, riscos profissionais, acidentes do trabalho,

visa,
de tra
higiene

industrial,do trabalho do menor,do trabalho da mulher
duração das jornadas de trabalho.

e

da

Essa organização cuida tam

b~m da pesquisa e informação, atrav~s dos. patses, governos e

entidades a ela associados.
rec~m-criada

Uma das primeiras decisões

da

OIT foi a instituição da jornada diãria de oito

horas.
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De todas as profissões liberais, a

medicina

e que teve, nesse início do seculo XX, uma das maiores e pr.Q_
ci~ncias

fundas transformações, devido ao progresso das

cas, onde um indivíduo não poderia ter a pretensão de
todas as doenças, ocorrendo, assim, uma divisão do

medi
curar

trabalho

em especialidades.

Em 1946, a Grã-Bretanha deu um p·asso

importa_~!

te ao criar o Serviço Publico de SaÜde, fazendo com que muitos medicas aderissem ao serviço sanitãrio.

Com essa inter-

venção estatal, ocorreu outro fato importante: o desenvolvimento da Medicina Preventiva.

Ainda nesse ano, a França estabeleceu um plano para elevar o nível de rendimento do trabalho, no qual i_l'l
c 1 ui a a Se g u rança So c i a 1 mo de r na , q ue i r i a s ubs ti tu i r os pri _l'l
crpios do Seguro Social, de Bismarck, na Alemanha. Com isso,
pretendia-se evitar as desordens trabalhistas, as greves, as
paralisaç~es,

as

consequ~ncias

desastrosas dos acidentes

e

doenças do trabalho, as incertezas e as crises.

A Inglaterra e vãrios outros paises
taram os princípios da Segurança .Social, a fim de

tambêm ado
tentarem

cobrir todos os riscos existentes, reconhecendo que. as
formas não deveriam ser apenas
de profundas

transformaç~es

soci~is,

re-

mas virem precedidas

políticas e econEmicas.

Desta forma, em 10 de
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deze~bro

de 1948,

sur-

~iu

o texto da ••oeclaração Universal dos Direitos do

Homem"

que proclamava,entre outros itens, o direito de cada pessoa

i segurança social, aos cuidados mªdicos e i segurança

em

caso de enfermidade ou invalidez, tanto relativos a riscos da
vida particular, como profissional.

.

Na França, a segurança social era um
p~blico

serviço

subordinado ao Ministªrio do Trabalho e Segurança So

cial.

A Inglaterra estabeleceu a cobertura dos riscos pela Segurança Social, que era separada por
de trabalhadores, onde existia uma

categorias

par~icipação ~nica equiv~

lente a aproximadamente dez por cento do menor salãrio,
dependentemente

in-

do ganho ou classe do trabalhador.

Na Prança, em junho de 1936, os patrões, quase obrigados, aceitaram que seus empregados tivessem
.dos dos trabalhadores nas fãbricas.

Esses delegados

deleg~

seriãm

seus representantes junto 6 empresa para apresentar reclamações, sugestões, tratar de salirios, discutir sobre regulamentos relattvos 6 proteçio dos tra5alhadores na parte de h1
giene e segurança, algm de assuntos sobre o cBdigo do trabalho e outras leis.

Apos a segunda guerra

mundi~l,

poucos eram os

palses europeus que não possuiam delegados de trabalho
suas empresas.
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em

Na Alemanha, por volta de 1952,

os trabalha-

dores conseguiram uma verdadeira participação nos organismos
de decisão das empresas, conseguindo a CO-GESTAO .

.Entre 1900 e 1955, nos Estados Unidos, a esp!
rança de vida

m~dia

das pessoas aumentou de

18

anos

para

o

homem e 22 anos para as mulheres.

Esse fato não se deveu apenas i diminuição da
vida ativa no trabalho, que correspondia para cada homem, no
fim do

s~culo

XIX, ao redor de 3 500 horas por ano (em 1929,

aproximadamente 2 500 horas por ano e com

a implantação

da

semana de 44 horas, um total anual prÕximo de 2 100 horas),
mas a forte melhoria na qualidade de vida,

quer no trabalho

com a implantação de serviços de medicina, higiene e

segura~

ça, que cuidavam da saüde e proteção do trabalhador na indústria e

at~

em estabelecimentos

~omerciais,

conforme ocorreu

na França, em 1952, quer pela maior conscientização do homem,
que jã acreditava e procurava mais

os serviços mediços mes-

mo fora da empresa, alem de outros fatores colaboradores, co
.. (8)
mo o progresso d a ctenc1a
· .

(rg:)

PARIAS, Louis-Henri, cóord .. Historia general ... v.4,
p. 106-130.
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CAP -I T UL O 3
PEQUENO HISTORICO SOBRE A SEGURANÇA,

HIGIENE E MEDICINA

DO

TRABALHO NO BRASIL

Foi basicamente na segunda metade do

século

XIX, com a transformação de uma economia escravista de grandes plantações para um sisteíEâ econômico baseado no
lho assalariado

( '9.)

traba--

, que surgiram no Brasil as primeiras ma-

nifestações em favor da saüde e segurança dos trabalhadores.
Até então, vãrios séculos haviam se passado desde a descober
ta do Pais.

Um dos trabalhos precursores sobre higiene do
trabalho foi uma tese apresentada i Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, em 1850, pelo Dr. José do Nascimento Garcia
de Mendonça, denominada "Das fibricas de charutos e de

rape

da Capital e seus arrabaldes", onde revelava sua preocupaçao
sobre as emanações desses estabelecimentos sobre seus empre- usavam nenhuma precauçao
- (10) .
gados, que nao
Nos anos seguintes, outras teses foram escri-

c·g) FURTADO, Celso.·

Formação econômica do Brasil.
lQ, Nacional, 1971,. p. 244.

São Pau

(10} MENDES, Rene.· Introdução ã medicina do trabalho.
In:
.Medicina do trabalho, doenças profissio
nais. Sio Paulo, Sarvier, 1980. Cap.l, p.l0-11.
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tas abordando principalmente problemas ligados ã higiene
fissional.

pr~

Enquanto alguns empresãrios brasileiros da época

chegavam a proibir o ingresso desses estudiosos em suas
bricas, nas minas de Morro Velho, em Minas Gerais, uma

fãempr~

sa inglesa que fazia a exploração do ouro recebia nos
de 1867/68 a visita de um conceituado profissional

anos

europeu,

Richard Prancis Button, o qual elaborou um relat5rio que citava os riscos ocupacionais observados: desabamentos das galerias, quebra de cabo de elevadores, incinrlios,
por .arsenio e acidentes com vitimas fatats.

inundações

Ademais, jã era

procedimento normal nessa empresa a realização de exames me·'

dicos seletivos para admissão de uma mão-de-obra saudãvel, a
lem de exames médicos peri8dtcos(ll).

11

0 processo de industrialização começou

Brasil concomitantemente em quase todas as 'regiões.

no
Foi no

Nordeste que se instalaram, apõs a reforma tributãria de 1844,
as primetras manufaturas texteis modernas e ainda em 1910
numero de operãrios textets dessa região se assemelhava
de São Paulo.

Entretanto, superada a primeira etapa de

o
ao
en-

naturalmente

saios, o processo de industrialização tendeu
a concentrar-se numa região.

A etapa decisiva de concentração ocorreu,

(11} MENDES, Rene.

Introdução
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a 'Med-icina ... ,

p·:

11-12.

ap~

rentemente, durante a Primeira Guerra Mundial,
teve lugar a primeira fase de aceleração do
industrial.

~poca

em

que

desenvolvimento
oper~

O censo de 1920 jã indicava que .29,1% dos

rios industriais estavam concentrados no Estado de São Paulo.
Em

19~0,

essa percentagem havia subido para 34,9% e, em 1950,
para 38,6% (l 2 ).
11

Com o fim do trãfico de escravos e com o
de desenvolvimento econBmico ocorrido, principalmente no

gra~

~e

rlodo que vai desde a segunda metade do siculo XIX ati 1920,
ocorreu uma escassez de mão-de-obra, surgindo, com isso, vãrios contratos de imigração.

S6 um desses contratos

tiu a entrada, em São Paulo, atê o ano de 1889, de

perminoventa

mil europeus.

11

A disposição para aceitar a mão-de-obra

li-

vre, entretanto, não supunha necessariamente um enfoque mais
racional nem mais humano da sua utilização por parte dos paulistas.

Ao que tudo

indica~

estes pretenderam, de

inlcio,

tratar os novos trabalhadores europeus com a mesma desumani· dade com que haviam tratado os escravos que os imigrantes v1
nham substituir, mas, com o passar do tempo, a constante escassez de mão-de-obra obrigou os fazendeiros a afrouxarem seu
jugo.

Criou-se um contrato padronizado de trabalho e os

(12) FURTADO, Celso.·

Formação econômica •••
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pr~

zos de pagamentos se expandiram suficientemente para desenco
rajar a servidão das dlvidas"(l 3 ).

Somente ha

d~cada

de 1920 chegaram em São Pau

u1 ti mos

1 o ma i s i mi g r a n te s eu r b pe us do que h.av j am. entrado nos

c

quinze anos 14)·.

Segundo pesquisa elaborada em 1911 e 1919,
lo Departamento Estadual do Trabalho,

concluiu-se que cerca

de qúinze fãbricas, de um total de trinta
ciam

assi~t~ncia m~dica;

serviço~.

por~m,

p~

visitadas, ofere-

quase todas cobravam

esses

Algumas dessas fibricas. possufam alojamento para

seus empregados, mas cobravam quase
- .
d os operanos
- . (15)
dos sa 1anos
· -.

o equivalente

a

m~dia

Em termos legais, a primeira preocupação

com

a safide dos trabalhadores foi manifestada em 1918, com o DeCõdigo

ereto nQ 2 918, de 09 de abril do mesmo ano, com o

Sanitãrio do Estado de Sio Paulo, que era de âmbito estadual
e não federal.

Esse cõdigo proibia a produção excessiva

. (J 3) DEAN, Warren.

de

A industrialização de São Paulo: 1880-1945.

São Paulo, Difusão Européia, 1971 .
(14) DEAN,

Harren~

A industrialização de

(15) DEAN,

\~a

rren.

A industrialização de

p.49.

...'
....,

p . 165.
p.

167~

fumaça pelas fãbricas, o trabalho de menores de doze anos em
estabelecimentos industriais e o de menorei de 18 anos e
mulheres no perlodo noturno nas

fâ~rfcas, al~m

de

de exigir sa-

nitãrios para os operirios, separados por sexo, que os maqu!
nisrilos perigosos

.

prot~

süscétíveis de receber aparelhos de

çao deviam ser de tipo aprovado e suas peças m5veis isoladas
por meio de telas e que os locais de trabalho tivessem perfeita ventilação e iluminação,

al~m

de virias outras

medi--

das.

Em 1920, nas

ind~strias

paulistas, as

mulhe-

res representàvam cerca de um terço da mão-de-obra,havia
ximo de 8,0% de menores de catorze anos e

nn as..

at~

muitas cdanci.-

As c o n di ç õ e s de t r aba 1h o nas fã b r i c as , que por

eram locais adaptados, com

p~ssima

pr~

ventilação e

vezes

iluminação,

chegavam a ser precirias, ocorrendo inclusive falta de insta
lações santtirias.

"As

m~quinas

se amontoavam ao lado uma das ou

tras e suas correias e engrenagens giravam sem proteção algu
ma.

Os acidentes se amiudavam porque os

tra~alhadores

dos, que trabalhavam "ãs vezes. alem do horirio,sem

cansa

aumento

de salirio,ou trabal.havam aos domingos, eram multados

por

indolincfa ou por erros cometidos, se fossem adu1tosi ou sur
rados, se fossem crianças.

Em 1917, uma pessoa que visitou

uma fibrica na Mbõca, na capital, ouviu·operãrios de doze

e

treze anos de idade, da turma da noite, que se queixàvam

de

ser frequentemente espancados

do

e mostravam, como prova

I

3]

1

que diziam, as equimoses e ferimentos que traziam .. (l 6 ).

Em 1919, apos virias tentativas, foi aprovada
a primeira legislação sobre acidentes do trabalho

(Decreto L!

gislativo nQ 3 724, de 15/01/19), a qual serã comentada mais
adiante

junt~mente

com outras.

O Conselho Nacional do Trabalho foi criado

p~

ra fins de assessoria trabalhista ao governo, no per1odo pr!
sidencial de Arthur.Bernardes,

al~m

da Lei de

F~rias,

que

e~

tabelecia um periodo de descanso remunerado de duas semanas.

Em 1923, foi criada

-

a Inspetoria

de

Higien~

Industrial e Profissional, ligada ao Departamento Nacional de
Saüde, pertencente aos Minist~rios do Interior e da Justiça,
. nao
- hav1a
. na epoca
. - . d a Sau-d e·(l 7 ) .
o M"1n1ster1o
po1s

Em 1930, surgiu o

Minist~rio

do Trabalho, que

englobava assuntos de Higiene e Segurança do· Trabalho(lB). Em
1932, eram regulamentadas por esse

de contrato de trabalho,

Ministirio as

garantias

a prestação de serviços das mulhe-

(16) DEAN, Warren.

A industrialização de ... , p. 164.

(17) MENDES, Ren~.

1nt~~~uçio i Medtctn~ ... , p. i6.

( 1 8) ESTRELA, Ra i mu n do . · Ev o1 u ç ã o da me d i c i. na do t r a b a 1 ho n o

Brasil - legislação atual. SaÜde Ocupacional e Segurança, Sio Paulo, ~.15, nQ 1, p.l6-17, 1969.
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res na indGstria e a limitaçâo do dia de trabalho em oito ho
ras( 19 ).

Em 1934, foi feita a reforma da primeira

Lei

de Acidentes do Trabalho, com a e 1aboração do Decreto nQ 24 637,
de 10/07/34, e criada a Inspetoria de Higiene e Segurança do
Trabalho, relacionada ao Departamento Nacional do

Trabalho,

Õrgão pertencente ao Mtnisterio do ·Trabalho, Indústria e Co- . (20)
merc1o
.

Em 1938, houve a transformação da

Inspetoria

em Serviço de Higtene do Trabalho, que em 1942 transformou-se
2
na Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho( l).

Em 1943, foi criada a Consolidação das

leis

do Trabalho (CLT), a traves do Decreto-1 e i nQ 5 452 ,de 01/05/43,
em cujo

conte~to

foi incluido um capitulo sobre higiene e se

gurança do trabalho.

Em

1944~

criou-se a terceira legislação sobre

acidentes do trabalho, o Decreto-lei nQ 7 036, de 10/11/44.
Os

Congresso~

Nacionais de Comissões Internas

(19) DEAN, Warren. ·A industrialização de ... ,

p.201.

(20} MENDES, Rene.· Introdução ã·Medicin'a .. ~, p. 17'.
(.21) MENDES, Rene.

Introdução a Medicina ... , p. 17.

3.3

de Prevenção de Acidentes (CIPA)
desde 1955.

são realizados

Ji em 1962, foram criados os

anualmente,

Congre~sos

Nacio-

nais de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CONPAT)

também

anuais, e que a partir de 1971 substituiram os Congressos Na
22
cionais de CIPAs}( l.

Em 1966, foi criada a

F~ndação

Centro

nal de Segurança, Higiene e Medicina (FUNDACENTRO),
da Lei nQ 5 161, de 21/10/66, para a prevenção

Nacioatravés
àcidentes

do trabalho, recuperação e readaptação profissional.

No ano seguinte (1967) surgiu a quarta lei

s~

bre acidentes do trabalho, o Decreto-lei nQ 293, de 28/02/67,
substituido neste mesmo ano pela Lei nQ 5 316, de 14/09/67. ·

Por ·Gltimo, em 1976, foi criada a sexta
sobre acidentes do trabalho (Lei nQ 6 367, de 19/10/76),

lei
e

que se acha em vigor ate o momento.

No progresso hist6rico da segurança,

higiene

e me d i c i n a do t r a b a 1 h o , n o Pa i s· , v ã rios f a to s s.e di s t i n g u i ram.

Dentre tantos, cita-se o real desenvolvimento

técnico

e cientifico iniciado entre as décadas de 40 e 50 e;mais re~entemente,

na década de 70,quando somente apõs o

governo

brasileiro analisar as desalentadoras estatisticas de aciden

(22] MENDES,

Ren~.

Introdu.çao a Medicina ... , p. 17.
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tes do trabalho, e depois de vãrios

movimentos cientificas em

prol da adoção, pelo Brasil, da Recomendação nQ 112 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1959, denominada

11

-1959~·

Recomendação par a os Serviços de Saüde Ocupacional

e que na area da legislação trabalhista foi baixada a Portaria nQ 3 237, de 27/07/72, do Ministério do Trabalho, integrante do Plano Nacional de Valorização do Trabalhador.

Tal Portaria tornava obrigatõria a existincia
dos serviços de segurança,higiene e medicina do trabalho nas
empresas com mais de 100 funcionãrios e de acordo com o grau
de risco.

Foram definidas tambêm por essa Portaria

as ca-

racteristicas do pessoal especializado para atendi-la, tais
como engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, inspetores de segurança do trabalho (atualmente denominados supervisores de segurança do trabalho) e auxiliares de
enfermagem do trabalho.
Em decorrincia,foram desenvolvidos, em imbito
nacional,

intensos programas de formação de

chegando-se assim no Brasil a uma nova era de

especialistas,

compromisso de efe-

tiva proteção a que o trabalhador tem direito, a exemplo dos
23
mais a d ianta d os pa1ses 1n d us t'·
r1a 1"1za dos·( ) .
"Y'

•

.

Me d i c ;· na . . . , p . 1 8 .
No ~'•,
GUElRA, Diogo Pupo. Introdução i segurança,higiene e
medicina do trabalho. In:
FUNDACENTRO. "'---Cur
so~engenheiros de segurança ,do· trabalho. São Paulo,l973.
'
"
p.5-6.

(_ 2 3 ) ME NDE S , Re n ê .

In t r o d u cão

-a

1
\

3_5

ri

t

CAP Í T UL O 4
A LEGISLAÇAO SOBRE ACIDENTES DO TRABALHO NO BRASIL E ALGUMAS
CARACTERTSTICAS

Antes ·que a primei r a 1e i sobre acidentes

do

trabalho fosse promulgada no Brasil, em 1919, vãrias tentati
vas jã haviam sido feitas desde o início do seculo XX.

Jã em 1904, e depois. em 1qos, foram

elaborao~tros

dos projetos que nio conseguiram aprovaçio - alem de
que tiveram a mesma sorte- pois o empresariado, entre

ou-

tras razões, não concordava com a forma de indenização

por

renda.

Ate o presente tivemos no

Brasil~

na ãrea

de

legislação previdenciãria, seis leis sobre acidentes dQ trabalho

OU

1

mais explicitamente, sobre seguro de acidentes

do

trabalho, as quais serão enfocadas resumidamente a seguir.

A primeira legislação referente a

acidentes

do trabalho, no Brasil, surgiu atraves do Decreto Legislativo nQ 3 724, de 15 de janeiro de 1919, sendo presidente
República Delfin Moreira da Costa, que substituiu o

da

preside~

te Francisco de Paula Rodrigues, apõs sua morte.

O fundamento jurídico desse Decreto-lei
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era

a teoria do risco profissional, que repelia a doutrina infor
tunistica( 24 ).

Algumas caracteristicas do Decreto Legislativo nQ 3 724/19:
l) Considerava como acidente do trabalho:
(Art. lQ - a} "o produzido por uma causa

s~bita,

violenta,e~

terna e involuntiria, no exercicio do
determinando lesões corporais ou

trab~lho,

perturbações

funcionais, que constituam a causa

~nica

da

morte ou p~da total ou parcial, permanente ou
temporiria, da capacidade para o trabalho".

2) Considerava
(Art. lQ -h} "a

mol~stia

cicio do

tamb~m

acidente do trabalho:

contraida exclusivamente pelo

trabalho~

exe~

quando este for de natureza

a so por si causã:..la, e desde que determine

a

morte do operirio, ou perda total, ou parcial,
permanente ou temporãria, da capacidade para o
trabalho".

3} Não considerava acidente do

trabalho

a

doença profissional atlpica.

(241 RUSSOMANO, Mozart Victo~.- Comentirios i

tes do trabalho.
19 70. ·v. 1 , p . 7.

lei de acidenSão Paulo, Revista dos
Tri6unais,
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4) O patrão, em caso de acidente, conforme
lei, ficava obrigado a pagar indenização para o operãrio

a
ou

ã sua familia.

5). Todo acidente do trabalho que obrigasse
operãrio a suspender o serviço ou se ausentar, a lei

o

exigia

uma comunicaçio imediata ã autoridade policial do lugar, pelo prõprio operãrio, pelo patrio ou ·qualquer outra pessoa.

Durante a

vig~ncia

desse decreto-lei foram le

vantadas diversas proposições visando ã sua alteração.

Com a revolução de 1930, fi.ouve grandes modifj_
cações no Pats, prtncipalmente com relaçio is questões traba
lhistas, chegando-se a crtar o
tria e

Com~rcio,

Mfnist~rio

o qual constituiu em 1932

ra. rever o Decreto-1 e i·

n~

do Trabalho,
um~

Ind~s

comissão pa-

3 724/19...

A segunda 1egislaçio sobre acidentes do traba
lho apareceu com o Decreto nQ 24 637, de 10 de julho de 1934,
sendo o presidente da

Rep~blica.

GetGlio Vargas.

O fundamento jurTdico desse decreto continuava sendo a teoria do risco profissional e este procurava pr!.
encher lacunas deixadas nesse conceito pelo decreto
rior( 25 1.
(25) RUSSOMANO, Mozart Victor.
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ante-

Comentãrfos a lei ..• , p.8 ..

Algumas características do Decreto nQ 24 637/34:
1) Considerava acidente do trabalho:

(Art. lQ) - .. toda lesão corporal, perturbação funcional

ou

doença produzida pelo exercício do trabalho

ou

em consequência dele, que determine a morte,

ou

a suspensão ou a limitação permanente ou

tempor~

ria total ou parcial, da capacidade para o traba
lho ...

r.·
21
(§ lQ) -

11

Considerava doenças profissionais:

alêm das inerentes ou peculiares a determinados ra

mos de atividade, as resultantes exclusivamente
exerclcio do trabalho, ou das

candiçõ~s

do

especiais ou

excepcionats em que o mesmo for realizado, nao sendo assim consideradas as endêmicas, quando por elas
forem atingidos os empregados habitantes da

31

região~

Constderava igualmente acidente do traba

lho a doença profissional atípica, mas não a endêmica.

41

Permitta aos empregados sujeitos ã lei que

optassem pelo contrato de seguro privado contra acidentes ou
então a se obrigarem a fazer depõsitos na Caixa Econômica da
União ou .no Banco do :SrasilÇcom isso a lei garantia a indenização).

(_§ 29-

51

11

A responsabilidade do e.mpregador deriva

somente

de acidentes ocorridos pelo fato do trabalho

39

e

nao dos que se verificarem na ida do empregado P!
ra o local

da sua ocupaçao ou na sua volta dali,

salvo havendo condução especial fornecida pelo em
pregador".
6) Exigia a comunicação do ·acidente para a au
toridade policial, mas de forma simplificada.
A terceira legislaçio de

acidentes do

lho surgtu com o Decreto-lei nQ 7 036', de 10

~e

traba

novembro

de

1944, sendo o presidente da República Getulio Vargas.

Seu fundamento juridico continuava sendo ainda a teoria do rtsco profissional, mas ampliada pela teoria
do risco de autoridade( 26 l, visando, dentre outros objetivos,
i ampliação do conceito de acidente do trabalho e i transfor

mação gradativa do seguro

prtvado em um monopõlio do governo.

Algumas caracter1sticas .'do Decreto-lei nQ 7 036/44:
ll Considerava acidente do trabalho:
(_Art. lQ) - "todo aquele que se verifique
trabalho, provocando,
são corporal,

diret~

pelo exercicio do
ou indiretamente,l!

perturbação funcional ou

doença,

que determine a morte, a perda total ou parcial,
permanente ou temporãria,
trabalho 11

da capacidade para

•

(.26) RUSSOMANO, Mozart .Vi'ctor. · · Comentãrios a lei ... , .p. 9.
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o

2) Cons·iderava como doença:
(Art. 2Q} -

"al~m

das chamadas

profissionais, inerentes

peculiares a determinados ramos de

ou

atividades,a~

resultantes das condições especiais ou excepcionais em que o trabalho for realizado".
3 } O s e g u r.o p r i v a do p a s s o u a s e r o b r i g a t õ r i o .

4) Todo empregador era obrigado
nar a seus empregados a mixima segurança e
lho e, para tanto, consideravam-se

propo~rcio

a

~igiene

como partes

no traba-

integrantes

desse decreto as disposições referentes â Higiene e Segurança do Trabalho, da Consolidação

~as

Leis do Trabalho, promul

gada em 1943.
5) Tratava das comissões

internas para ques-

tões de prevençio de acidentes:
(Art. 82} - "Os empregadores, cujo nOmero de empregados seja
superior a 100, deveria providenciar a organização, em seus estabelecimentos, de comissões

in-

ternas, com representantes dos empregados,

para

o fim de estimular o interesse pelas questões de
prevenção de acidentes, apresentar sugestões qua_!!
to ã orientação e fiscalização
prote~io

das medidas

de

ao trabalho, realizar palestras instru-

tivas, propor a instituição de concursos
mias e tomar outras

provid~ncias

e pre-

tendentes a ed!

car o empregado na pratica de previnir acidentes ...

41

6) Dispensava a comunicação do acidente

de

trabalho a autoridade policial, exceto em caso de morte.

A quarta legislação de acidentes do
nasceu com o

Dec~eto-lei

trabalho.

nQ 293, de 28 de fevereiro de 1967,

sendo o presidente da República Humberto de Alencar Castello
Branco.

legislação

Segundo alguns especialistas em

trabalhista, essa lei anulava um esforço penoso de se tentar
passar gradualmente o seguro de acidentes do trabalho para a
Previdência Social- fato que nem havia sido completado-,qua.!!_
do sumariamente o governo, através desse decreto,

recolocou

.,. .,
d as empresas par t'1cu 1 ares ( 2 7) .
esse seguro nas maos

Algumas caracter1sticas do Decreto-lei nQ 293:
1) Considerava acidente do trabalho:

(Art. lQ)-

11

todo aquele que provocar lesão corporal ou per-

turbação funcional no exerc1cio do trabalho,
serviço do empregador, resultante de causa
na sObita, imprevista ou fortuita,

rãria 11

exte~

determinando

a morte do empregado ou sua iniapacidade
trabalho,total ou parcial,

a

para o

permanente ou tempo-

•

(271 RUSSOMANO, Mozart Victor.

4_2

Comentãrios i lei ... ,

p~

9~·

(Art. 2Q)

11

0 risco de acidente do trabalho é responsabili-

dade do empregador, o qual fica obrigado a
d~

ter seguro que lhe

(Art. 3Q § lQ)-

11

cobertura ...

0 INPS (Instituto Nacional de

Previdência

Social} podera operar o seguro contra
riscos de acidentes do trabalho em
de

toncorr~nci~

ras 11

CArt. 4Q)_-

11

man-

os

regime

com as sociedades segurado-

•

Equtparam .... se ao acidente. do trabalho,

para

os

efeitos de seguro·, as· doenças profissionais e as
doenças do trabalho 11

•

5} Esse decreto inclufa ainda como acidente do

trabalho aquele que ocorria no percurso da residência para o
local de trabalho ou deste para aquela, sendo também chama.
. .
( 28 ). , ou, por vezes, tam b-em con h ec1.
d o d e ac1"d ente 1n
rtrnere
do como acidente de trajeto.
de acidente nesse decreto

O fato da inclusão desse

troux~

um progresso em relação

tipo
as

legislações anteriores e quanto ao conceito de acidente.

6) Estabelecia a

compet~ncia

do Conselho

Na-

cional de Seguros Privados (CNSP) de determinar a forma pela

(_28) RUSSOMANO, Mozart Victor.

4-3

Comentãrios ã lei .•. ~ p.l6.-

qual as Sociedades Seguradoras e as Instituições de

Previd~~

cia Social, autorizadas a operar em seguros de acidentes
trabalho, deveriam colaborar com a Fundação Centro

do

Nacional

de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO).

A quinta legislaçio de acidentes do trabalho
surgiu com a Lei nQ 5

~16,

de 14 de

s~tembro

o presidente da RepGblica Artur da Costa

~

de 1967, sendo

Silva.

O fundamento jurídico dessa lei era a
do risco profissional,

teoria

al~m

de englobar as teorias do
29
de autoridade e do risco socia1L l.

risco

Algumas caracter1sticas da Lei nQ 5 316/67:
1). Considerava acidente do trabalho:
(Art. 2Q) - .. aquele que ocorrer pelo exercicio do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão

corporal,pe.!:_

turbação funcional ou doença que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporãria, da
capacidade para o trabalho ...

2] Considerava doença do

trab~lho:

(Art. 2Q § lQ a} - .. qualquer das chamadas doenças p~ofissio-

(29.1 RUSSOMANO, Mozart Victor.
12,16.
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Comentãrios a lei. ..

,·:p~.lO,

nais, inerentes a determinados ramos

de

atividade e relacionados em ato d6 Ministério do Trabalho e Previdência
como a doença resultante das
peciais

~u

Social,
es-

condiçõe~

excepcionais em que o

traba-

lho for realizado".

3} Estabelecia

~

integração dn- seguro

contra

acidentes do trabalho no sistema da Previdência Social.
houve,

por~m,

a revogaçâo imediata dos seguros contra

Não

acide~

tes do trabalho feitos com empresas privadas, mas existiu um
perlodo de transiçio.

41

Quanto ao custeio das prestaçEes por aci

dente do trabalho, a cargo exclusivo da empresa, essa
~stabelecia

lei

uma contribuição de 0,4% ou de 0,8% da folha

salirios de contribuição, conforme a natureza

.da

de

empresa.

Além dessas percentagens acima fixadas, a lei se refere

as

Tarifas Individuais, que permitiam âs empresas .de mesma natu
reza pagarem contribuições diferentes, de acordo com a experi~ncia

ou condições de risco de cada uma delas.

A sexta. legislação sobre acidentes dQ

traba-

lho, no Bra.sil, deu-se através da Lei nQ 6 367, ·de.l9 de outubro C:e 1976, sendo presidente da República

Ernesto Geisel.

Seu fundamento jurídico continua sendo a teo•

ria do risco profissional, com uma gradual transição par~

45

a

teoria do risco social, além de englobar a teoria do risco de
3
autoridade( 0), conforme vem mencionado na Exposição de Moti
vos nQ 19, de 20 de maio de 1976, do Ministério da Previdência e Assistência Social, que serviu de subsldio para elaboraçao desta lei.

Algumas características da Lei nQ 6 367/76.
Constd~ra

1)
(Art. 2Q) -

11

acidente do trabalho:

aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a

serviço da empresa, provocando lesão corporal ou
pertur5açio funcional

que cause a morte,

ou

perda, ou reduçio, permanente ou tempor5ria,
capacidade para o trabalho 11

a
da

•

2 ) Equi p a r a a.. a c i dente do t r aba 1 ho :
(Art. 2Q § lQ) -

a doença profissional ou do trabalho,

as-

sim entendida a inerente ou peculiar a

de-

terminado ramo de atividade e constante

de

11

relação organizada pelo .Ministério da Previ
dência e Assistência Social

(MPAS)

11

~

3} Extingue a tarifaçio individual, pois a Ex
posiçio.de Motivos nQ 19, de 20 de maio de 1976, do Ministé-

(_30} BRUIN, Joio Emflio de.· fundamentos jurídicos da indenj_
zaçio dos acidentes do trabalho. Safide Ocupacional e
Segurança, São Paulo, V.lS, nQ 1, 1980.
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rio da Previdincia e Assistincia Social, apresentada ao ~re
sidente como projeto da presente lei, menciona dentre outras
razoes que:
(Item 13} "não seri demais evocar aqui o feio capi
tulo das irregularidades verificadas
torno das tarifaçEes individuais.

em

A ver

dadeira indijstria das questões judiciais
soõre acidentes do trabalho a que

profi~

sionais pouco escrupulosos arrastam trabalhadores e suas familias e de quem não
raro auferem lucro fãcil e nem sempre ll
c i to , c os tu ma de s v i a r a ate n ç i o de um dos
principais aspectos negativos das tarifa
ções individuais: a possibilidade de

a

empresa deixar de comunicar acidentes pa
ra sonegar o conhecimento do seu

indice

real de sinistro 11 (grifo nosso).
Ainda na mesma exposição de motivos

temo~

(Item 16} "alªm dtsso, como a experiincia de risco
so se obtem com grandes numeras, a tarifa
çio individual

bene~icia

des _empresas, isto

e,

apenas as

justa~ente

as

granque

possuem maior capacidade de pagamento. As
empresas medi as e pequenas não• podem
ler-se

~ela,

va-

por mais dispendiosos e efi-

cientes que sejam seus sistemas de segura.!!.
Çã do t raóa 1h o e prevenção de a c i dentes".
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4) Outra inovação dessa lei e a

obrigatoried~

de de a empresa manter o salãrio do empregado durante os
ze primeiros dias, quando relativos a sua
lho por motivo de acidente.
empre~as

aus~ncia

Ate antes da sua

qui~

do traba-

vig~ncia,

as

podiam optar pela alternativa acima apresentada

ou

pagar apenas o salãrio do prEprio dia do acidente, transferindo os demais encargos para·o Instituto Nacional de Previd~ncia

Social (INPS·l.

Claro que dependendo dessa opção,

lei anterior exigia da empresa a contribuição

(Art. 15) -

5)_

11

0

a

correspondente~

custeio dos encargos decorrentes desta lei

sera atendido pelas atuais contri'buiÇões pr~
videnciârias a cargo da União, da
e do segurado, com um acréscimo,

empresa
a

cargo

exclusivo da empresa, das seguintes percen
tagens do valor da folha de salãrio de con
tribuição dos segurados:
I - 0,4% (quatro dªcimos por cento) para a
empresa em cuja atividade o risco

do

trabalho seja considerado leve;
11 - 1·,2% (um e dois

d~cimos

pnr cento} para

a empresa em cuja atividade esse

risco

seja considerado médio;
III - 2,5% (dois e meio por cento) para a empresa

e~

cuja atividade.esse risco seja

considerado grave".

Esta sexta lei (n9 6 367/76} sobre
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acidentes

do trabalho e, ate o momento, a mais recente na area de

le-

gislação previdenciirfa, no Brasil, e encontra-se ainda

em

vigor.

Ap5s apresentarmos

a legislação previdencii-

ria sobre acidentes do trabalho e algumas de suas

caracteri~

ticas, mencionaremos, a titulo de oferecer uma melhor visão gl.2_
bal do assunto, que na ãrea da legislação .trabalhista
solfdaçio das Leis do

Tra~~l~o

(CLT) trata no seu

a Con

capitulo

quinto sobre Segurança e Medicina do Trabalho, embora se refira apenas ã determinaçEes legais que disciplinam a

mate

ri a.

Assim, numa riptda abordagem nesta irea,citaremos, dentre as virias leis e portarias existentes,

apenas

algumas de maior destaque.

Dentro desse enfoque e numa ordem cronol5gica,
tivemos a Portaria nQ 3 237, de 27 de julho de 1972, do

Mi-

nistério do Trabalho e ji comentada no capítulo anterior.

Passaremos, assim, i prBxima, que foi a Porta
rta nQ 3 456, de 03 de agosto de 1977, do Ministério do Trabalho, com novas normas (para a época) sobre-a organização e
funcionamento das ComissEes Internas de Prevenção de

Aciden

te s (CIPA} .

Uma das modificações dessa Portaria foi o que

4.9

e s ta be.l e c i a o seu Ar t . 1Q: .. O em p reg a do r , c omo ta 1

de f i n i do

no artigo 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, que

pos-

sua 50 (cinquenta) ou mais empregados, estã obrigado a organizar e assistir a Comissão Interna de Prevenção de
tes-CIPA, com as atribuições legais e finalidades
por esta Portarfa 11

Aciden
reguladas

•

Com isso, procurou-se ampliar bem mais a gama
d~

empresas obrigadas a organizar e assistir as CIPA,
ma~s

anteriormente sE estavam obrigadas as empresas com
100 empregados.

pois

Com esta Portaria, foram obrigadas

de
todas

aquelas que possuíssem cinquenta ou mais empregados.

Posteriormente, tivemos a Lei nQ 6 514, 4e 22
.de d_ezembro de 1977, do Ministério do Trabalho, que e,

atê

o momento~ a mais recente e em vigor da ãrea trabalhista, no
Brasil.

Essa lei foi complementada pela Portaria nQ

de. 08 de junho de 1978, também. em vigor e de que

3 214,

trataremos

mais adiante.

A Lei nQ 6 514/77 se refere, entre outros assuntos, i maior proteção aos titulares da representação

dos

empregados na(s) CIPA, que não poderão sofrer demissões arbi
trãrias.

Caso venha

ocorrer a dispensa de algum funcionã-

rio e a justiça do trabalho, mediante reclamação, vier

com-

provar a exi.stência de motivos arbitrãrios, conforme esclare
cidos em lei, poderã condenar o empregador a reintegrar o em
pregado.

50

Por fim, tivemos a Portaria nQ 3 214, de 08 de
_j uo_h o

de 19 78 , do Mi n i s te r i o do Tr a ba 1 ho , a tu a 1me n te em

vi -

gore que complementa a Lei nQ 6 514/77, atravês de vinte
oito Normas Regulamentadoras (NR), que constituem um

e

consid~

- 1 avanço no programa de proteçao
- ao homem no trabalho ( 31) .
rave

Para complementar, listaremos a seguir
tulos dos assuntos

os ti

a que essas normas regulamentadoras

se

referem:
NR-1

Disposições Gerais

NR-2 - Inspeção

Pr~via
...

NR-3 - Embargo ou Interdição
NR-4 - Serviço Especializado em Segurança

e

em Medicina do Trabalho
NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Aci dentes (.CIPA)
NR-6

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

NR-7 - Exame Medico
NR-8 - Edificações
NR-9 - Riscos Ambientais
NR-10- Instalações e Serviços em Eletricidade
NR-11- Transporte, Movimentação, Armazenagem
e Manuseio de Materiais

(31}_

SAAD, Eduardo Gabriel - Legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho: lei nQ 6 514, de 22/12/77
e portada nQ 3 214, de 08/06/78. 7~ed.· Sao Paulo,
FUNDACENTRO, 1980.

51

NR-12 - Mãquinas e Equipamentos
NR-13 - Vasos sob Pressão
NR-14 - Fornos
NR-15 - Atividades e OperaçEes Insalubres
NR-16 - Atividades e Operações Perigosas
NR-17 - Ergonomia
NR-18 - Obras de Construção, Demolição e Reparos
~~-19

- Explosivos

NR-20 - Liquidas, Combustiveis e Inflamãveis
NR-21 - Trabalho a

C~u

Aberto

NR-22 - Trabalhos Subterrâneos
NR-23 - froteção Contra Incêndios
NR-24 - Condições Sanitãrias e de Conforto nos
Locais de Trabalh·o
NR-25 - Residuos Industriais
NR-26 - Sinalização de Segurança
NR-27 - Registro de Profissionais no
rio do Trabalho
NR-28 - Fiscalização e Penalidades

52

Minist~

CAP I T UL O 5
A

PREVENÇ~O

DE ACIDENTES DO TRABALHO NA INDOSTRIA: UMA VISAO
TEORICA

Para o entendimento preciso do

assunto

aqui

tratado, faremos algumas citações técnicas com as devidas ca
racterizaÇões estabelecidas pela

Associação

Brasileira

Normas Técnicas, de acordo com a Norma Brasileira NB-18
bre cadastro de acidentes, que se acha atualmente em

de
so-

vigor

e que foi· publicada em terceira edição, no ano de 1975.

Essa norma, que se aplica a qualquer empresa,
entidade ou estabelecimento, e adota conceitos

e definições

relativos ao registro, comunicação, estatTstica e anâlise de
acidentes do trabalho, com suas causas e

consequ~rttias,

tina-se a proporcionar elementos para os trabalhos de

des-

preve~

ção de acidentes, abrangendo inclusive aqueles que não tenham
resultado em lesões pessoais, mas apenas em risco dessas lesões, chamados acidentes sem

l~são.

Assim, a Norma NB-18 tem como finalidade permitir

identificar e registrar fatos fundamentais relaciona-

dos com acidentes, de modo a proporcionar meios de orientação aos esforços prevencionistas sem, entretanto, indicar me
didas corretivas especTficas ou fazer referência a falhas ou
/:

a meios de correção das condições ou circunstâncias que cul-
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min~ram·o

acidente.

Como poderemos verificar adiante, a definição
de acidente do trabalho, dada pela referida norma,

~

diferen

te do conceito legal definido pela Lei nQ 6 367/76, sobre
guro de acidentes do trabalho, que

tamb~m

s~

se encontra em vi-

gor, sendo que a primeira definição se aplica ao campo

pre-

vencionista e a segunda ao previdenciãrio.

O acidente de trabalho,tal como serã definido
pela Norma NB-18,

inclui tanto

ocorr~ncias

que podem

ser

identificadas em relação a um momento determinado, quanto ocor
r~ncias

ou exposições continuas ou intermitentes, que so po-

dem ser identificadas em termos de
vel.

No caso da lesio pessoal,

p~riodo

de tempo

prova-

iamb~m definida pela citada

norma, inclui tanto lesões traumãticas e doenças,quanto efe!
tos prejudiciais mentais, neurolõgicos ou
tantes de exposição

sist~micos,

ou circunstâncias verificadas

resul-

na

vig~!

cia de vinculo empregati'cio.

Em termos da Norma NB-18, serão adotados neste trabalho os seguintes

co~ceitos

e definições:

1. ACIDENTE DO TRABALHO (ou,sirnplesmente, ACIDENTE}

~

a

ocorr~ncia

imprevista e indesejã

vel, instantânea ou não, relacionada com

o

exerc1cio do trabalho, que provoca lesão pessoal ou de que decorre risco prõxirno ou re-
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moto dessa lesão.

Devemos salientar que, quando uma
de acidente se refere a uma

11

definição

0corrência não-

prevista .. , tem provocado contestação por pa_!:
te de muitos estudiosos e pesquisadores

da

area, como podemos verificar ·na obra
32
B1RDC ), quando este fala do sistema de

de

ve nç ã o de a c i dentes, p reparado pe 1 o
norte-americano

pr~

governo

no Programa APOLLO e que tor

nau poss1vel a primeira viagem do homem
Lua.

Assim, esse

programa~que

envolveu cer-

ca de 20 000 empresas, empregando
350 000 pessoas na construção e

aproximadamente 15 milhões de

·a

mais

de

montagem de
componentes,

foi projetado com técnica avançada de

prevl

sao de falhas, procurando eliminar os possiveis

acid~ntes,

de maneira que o sistema

de

vôo fosse produzido com uma probabilidade de
99,9% de sucesso, sem riscos de acidentes.

BIRD possui uma. definição pr5pria para

aci-

dentes, que veremos mais adiante, onde inclu

(32) BIRD JR., Frank: E. & LOFTUS~G. Roóert
management. Loganville~ Ga.~ Institute
p. 18->19 e 29.
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Loss
Press~

control
1976,

sive elimina a expressão

11

ocorrência

não-pr~

vista 11 de seu texto.

2. ACIDENTE SEM LESAO e aquele que nao causa le
são pessoal.

~

3. ACIDENTE DE TRAJETO

o sofrido pelo

resid~ncia

do no percurso da

empreg~

para o trabalho,

ou deste para aquela.

4. ACIDENTE IMPESSOAL

~

aquele cuja caracteriza
•..

ção independe da existência de um acidentado.

4.1. ACIDENTE

INICIAL~

aquele acidente

im-

pessoal, que desencadeia um ou mais aci
dentes.
'

4.2. ESPECIE DE ACIDENTE IMPESSOAL (ou, simplesmente, ESPECIE) e a

caracterização

da ocorrência eventual de que

resultou

ou poderia ter resultado lesão pessoal.

5. ACIDENTE PESSOAL

~

aquele cuja

caracteriza-

ção depende da existência de um acidentado .

. 5.1. TIPO DE ACIDENTE PESSOAL (ou, simplesmente, TIPO) e a caracterização da fonte da lesão.
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6. AGENTE DO ACIDENTE (ou, simplesmente, AGENTE)
e a caracterização da coisa, substãncia

ou

ambiente que, sendo inerente a condição

de

insegurança, teria provocado o acidente.

7. FONTE DA LESAO e a caracterização da
substãncia,

energi~

ou movimento {do

coisa,
corpo)

que diretamente teria provocado a lesão.

8. CAUSAS DO ACIDENTE

8.1. FATOR PESSOAL DE INSEGURANÇA (ou,· simplesmente~

FATOR PESSOAL) e a caracter!

zação da causa do comportamento

humano

que levou ã prãtica do ato inseguro.

8.2. ATO INSEGURO e aquele que,

contrariand~

o preceito de segurança, pode causar ou
favorecer a ocorrência de acidente.

8.3. CONDIÇAO AMBIENTE DE INSEGURANÇA

simplesmente, CONDIÇAO AMBIENTE}. e

(ou,
a

verificação da condição do meio que cau
sou o acidente ou que contribuiu para a
sua ocorrência.

NOTA - A palavra ambiente inclui aqui tudo o

que

se refere ao meio, desde a atmosfera do local de trabalho ate
as instalações ,equipamentos, substãncias utilizadas e meto-
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dos de trabalho empregados.

9. CONSEQUtNCIAS DO ACIDENTE
9.1. LESJ\0 PESSOAL (ou, simplesmente, LESJ\0)

e qualquer

dano sofrido pelo

organismo

humano em consequência de acidente

do

trabalho.

9.1.1. NATUREZA DA LESJ\0

e

aquilo que a

identifica, segundo as suas

pri~

cipais caracterTsticas.

9;1.2. LOCALI.ZAÇJ\0 DA LESJ\0 e a indicação da sede da lesão.

NOTA - t preciso ficar claro que a 1ocalização
11

lesão .. deve corresponder ã

da

natureza da lesão .. indicada

e,

nao, a Gltima subordinar-se ã determinação da primeira.

Em

dGvida, indicar primeiro a

11

11

natureza da lesio

9.1.3. LESJ\0 IMEDIATA

e ·a

11
•

que se verifi

- a ocorrenca imediatamente apos
cia do acidente.

9.1.4. LESJ\0 MEDIATA (TARDIA)

e

aquela

que nao se verifica imediatamente apõs a exposição ã fonte
lesão.
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da

NOTA 1 - A lesão mediata,que constituir

entidade

nosolõgica definida, sera considerada doença do trabalho (doença profissional).

·NOTA 2 - Deve-se admitir, no caso de ser a

lesão

uma doença do trabalho, a preexistincia de uma "ocorrincia ou
exposiçio contlnua ou intermitente", de natureza

acidental,

que seri registrada nas estatfsticas como acidente.

9. 1.5. MORTE e a cessaçao da

capacida-

de de trabalho pela perda da vida~

independentemente

do

tempo

decorrido desde a lesão.

9.1.6. LESAO COM PERDA DE TEMPO OU

LE-

SAO INCAPACITANTE ê ,aquela

que

impede o acidentado de voltar ao
trabalho no dia im€diato ao
acidente,·ou que

resu~ta

do

em inca-

pacidade permanente (Ver 9.1.7. e
NOTA 2 do subitem 9.4.).

NOTA - Essa lesão provoca morte,

tn~apacidade

manente total, incapacidade permanente parcial ou

incapacid~

de temporãria total.

9.1.7. LESAO SEM PERDA DE

TEMPO~~

que

não impede o acidentado de · vol-
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per

tar ao trabalho no dia

tmediato

ao do acidente, desde que não h!
ja incapacidade permanente

(Ver

9.1.6. e NOTA 2 do subitem 9.4.).

NOTA 1 -Essa lesão,se não provoca a morte, incapacidade permanente total ou

parcial~

ou incapacidade tempo-

riria total, -exige, no entanto, primeiros socorros ou socorros medicas de urgência.

NOTA 2 - Devem ser evitadas as expressões "aciden
te com perda de tempo" e "acidente sem perda di tempo", usadas impropriamente para significar, respectivamente,

"lesao

com perda de tempo" e "lesão sem perda de tempo".

9.2. ACIDENTADO e a vitima de acidente.

NOTA - E de toda

conveniên~ia

nao se referir

"acidente", quando se desejar fazer referência a

9.3. INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL

e

a

"acidentado~

a perda

total da capacidade de trabalho, em cariter permanente, exclusive a morte.

9.4. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL e a redução parcial da capacidade de trabalho,
em cariter permanente.
NOTA 1 -Essa incapacidade .ccrresponde a lesão que,
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nao provocando a morte ou a incapacidade permanente total, i
causa da perda de qualquer membro ou parte do corpo, da perdi total de uso desse membrd ou parte do corpo, ou de qual
quer reduçã~ permanente de função orgânica.

NOTA 2 - A

vlti~a

desse tipo de incapacidade i in

clulda nas estatlsticas de acidentados como "lesões com perda de tempo", mesmo quando- havendo dias a debitar- não hou
ver dias perdidos a considerar\

9.5. INCAPACIDADE TEMPORARIA TOTAL i a perda
total da

de trabalho por

um

ou mais dias,excetuando-se os casos

de

~apacidade

morte, de incapacidade permanente

par-

cial e de incapacidade permanente total.

NOTA 1 - Permanecendo o acidentado afastado de sua
atividade por mais de um ano, a incapacidade temporãria sera
automaticamente considerada permanente, sendo computado

o

tempo de 360 dias.

NOTA 2 - A incapacidade temperaria parcial nao cau
sa afastamento do acidentado, correspondendo, portanto,a uma
lesão sem perda de tempo.

9.6. TEMPO COMPUTADO ê aquele contado em "dias
perdidos por incapacidade temporãriT to
tal" ou "dias debitados por
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~orte

ou in

capacidade permanente, total ou parcial

11

(Ver em Condições Gerais, Nota 6.2.).

9.7. PREJUIZO MATERIAl

~

aquele

de danos materiais e de

de~orrente

outro~

5nus re-

sultantes de acidente do trabalho.

10. EXPOSIÇAO AO RISCO DE ACIDENTE (ou simplesmente

EXPOSIÇAO AO

R~SCO}

~

a somat5ria dos

tempos durante os quais cada empregado

ã

disp~sição

fica

do empregador (essa somat5ria

~

expressa em horas-homem).

11. EMPREGADO i, para efeito do cilculo da exposição ao risco, qualquer pessoa com

compro-

misso de prestação de serviço na irea de tra
balho considerada, incluindo-se
gerentes e

at~

dirigentes,

os que trabalham por

conta

pr5pria (autônomos).

NOTA - No caso de mão-de-obra subcontratada

(de

firmas empreiteiras, por exemplo), a exposição ao risco

de-

ve ser considerada nas estatlsticas dessas empresas, o

que

não i mpe de , c011 tudo , q ue o c o n t r a ta n te (em p r e s a s ,
ou estabelecimentos que utilizam a
gistro dessa exposiçio

n~s

suas

pr~prias

:amtando-o, nesse caso, em separado.

6.2

~ubcontratação)

e nt i d a de s
faça o re

estatlsticas, apre-

12. ANJ.\LISE DO ACIDENTE E ESTAT!STICAS DE ACIDENTE
12. 1. ANJ.\LISE DO ACIDENTE é o estudo

deste

,,•

para a pesquisa de causas, circunstâncias e

consequ~ncias.

12.2. ESTAT!STICAS DE ACIDENTES sao o
to de números relativos ã
de

acident~s,

conju~

ocorr~ncia

devidamente classifica-

dos.

13. COMUNICAÇAO DE ACIDENTE é o aviso que se

di

aos Õrgãos int€r€ssados, em formulãrios prop~ios,

quando d€ sua

ncorr~ncia.

13. L COMUNI CAÇOES PARA .FINS LEGAIS sao quaisquer comunicados de acidentes emitidos
para atender a

exig~ncias

da

legisla-

ção em vigor como, por exemplo,
les que

s~ ~~stinam

aque-

a õrgios de previ-

d~ncta.

13.2. COMUNICA.çlJf.S INTERNAS PARA FINS DE REGI STRO são aque 1 as que se fazem com · a

finalidade precfpua de poisibilitar

o

seu registro.

14~

REGISTRO DE ACIDENTE é a déscriçio

metõdica

e pormenorizada, feita em formulãrio prõprio,
de informações e dados de um acidente, neces
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sirios ao estudo e a anilise de suas causas,
circunstâncias e

consequ~ncias.

15. REGISTRO DE ACIDENTADO

ea

descrição metõdi-

ca e pormenorizada, feita em formulirio indl
vi dual, de informações e de dados

relativos

a um acidentado, necessirios ao estudo e

a

anilise das causas, circunstâncias e consequências do acidente.

16.

FORMUL~RIOS

.

PARA REGISTRO, ESTATISTICA E

LISE DE ACIDENTES são aqueles que se
nam ao registro

AN~

desti-

ou coletivo de da

indivi~ual

dos relativos a acidentes ocorridos nos

empresa,

versos setores de trabalho de uma
entidade ou estab€iecimento

e

di-

respectiv?s

acidentados, preparador. de modo a permitirem
a elaboração de

~statlsticas

e an5lise

dos

acidentes, com vistas i sua prevenção.

NOTA - Sio formulirios para estatlsticas e anilise de acidentes, entre outros, os referentes a:
- comunicação e investigação de acidentes;
-

comunica~ão

- resumo

de acidentado;

mens~l

17. CADASTRO DE ACIDENTES

de acidentados.

eo

conjunto de infor-

rnaçBes e de dados relativos aos acidentes o-

Q4

corridos, organizado de modo a facilitar
t~abalhos

os

estatisticos e de anSlise.

18. CUSTO DE ACIDENTES € o valor do prejuizo material (Ver 9.7.) decorrente
18. 1. CUSTO SEGURADO
cobertas pelo

e

deste~.

o total das despésas

seguro de

acidente

do

trabalho.

18.2. CUSTO

N~O-SEGURADO

eo

total das desp!

sas não-cobertas pelo seguro de aciden
.~

tes do trabalho e, em geral, não facilmente computiveis, tais como as resultantes de interrupção do trabalho,

do

afastamento do empregado de sua ocupação habitual, de danos causados a equ!
pamentos e materiais,

da

perturbação

do trabalho normal e de atividades assistenciais não-seguradas.

CONtiiÇOES GERAIS

1. AVALIAÇAO DA FREQU[NCIA E DA GRAVIbADE- A avaliação
frequincia e da gravidade

e feita

em funçiri dos seguintes

elementos:
a} nfimero de acidentes ou

da

acident~dos;

b) horas-homem de exposição ao risco;
c) dias perdidos;
d) dias debitados.

2.

C~LCULO

mente,

DE HORAS-HOMEM DE EXPOSIÇAO AO RISCQ
C~LCULO

(ou~

simple!

DE HORAS-HOMEM) - As horas-homem são calcu

ladas pela soma das horas de trabalho de cada empregado.

NOTA -

Horas-homem~

em um certo periodo- se todos traba-

lham o mesmo numero de horas-,

eo

produto do nü-

merb· de homens pelo numero de horas (vinte e cinco
homens trabalhando, cada
talizam

um~

200 horas por

5 000 horas-homem).

mês~

Quando o numero

horas trabalhadas varia de grupo para

grupo~

to
de

cale~

lam-se os vãrios produtos que serão somados para oE_
tenção do resultado final.

Vinte e cinco

homens~

dos quais dezoito trabalham, cada um, 200

horas

por mes, quatro trabalham 182 e três apenas l60,tE_
talizam·

4 808 horas-homem:

= 3 600

18

X

200

4

X

182 =

728

3

X

160 =

480·
4 808

2.1. HORAS DE EXPOSIÇAO AO RISCO- As horas de
sempre que poss1vel

~

serão extrai das das

exposição~

folhas

de

pagamento ou dos registros de ponto, considerando-se
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apenas as horas trabalhadas, inclusive as extraordinãrias.

·.

2:. 2 • HORAS ESTI MA OAS OE EXPOS I Ç11: O AO RI SCO
se puder determinar o total de horas

Quando

nao

realmente tra-

balhadas, essas deverão ser estimadas multiplicandose o total de dias de trabalho pela media do

numero

de horas trabalhadas por dia.

NOTA 1 - Se o numero de horas trabalhadas por dia diferir
de setor para setor, deve-se fazer uma ·estimativa para cada"um deles·e somar os

n~meros

resul

-~

tantes, a fim de se obter o total-de horas-homem,
incluindo-se nessa estimativa as horas extraordi
nãrias.

Na impossibil.idade

abso~uta

de se conse

guir o total na forma anteriormente citada e
necessidade imperiosa de se obter tndice
comparãvel, que refltta a situaçã·o de risco

na

anual
da

empresa, arbitrar-se-ã em 2 000 horas-homem anuais
a

expo~ição

ao risco para cada empregado.

NOTA 2 - Se as horas-homem forem obtidas por
deve-se indicar a forma pela qual foi

estimativa,
realizada

a previsão.

2.3. HORAS NAO-TRABALHAOAS - As horas pagas, porem
trabalhadas realmente

sejam reais ou estimadas,tais

como as relativas a ferias, licenças para
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nao

tratamen-

to de

sa~de,

feriados, dias de folga, gala,

convocações oficiais etc-, nao devem ser
no total de horas trabalhadas.

Os

n~meros

luto,
incluTdas
finais de

vem representar, o mais aproximadamente posslvel, as
horas realmente trabalhadas, isto

~'

as de exposição

ao ris co.

2.4. HORAS DE TRABALHO DE EMPREGADO RESIDENTE
DADE DA EMPRESA - SÕ

deve~

EM PROPRIE

ser computadas as

horas

durante as quais o empregado estiver realmente a ser
viço do empregador.·

2.5. HORAS DE TRABALHO DO EMPREGADO COM HORARIO DE TRABA
LHO NAO-DEFINIDO - Para dirigente, viajante ou qual
quer outro empregado sujeito a

ho~irio

nio-definido, deve ser considerada, no
horas de exposição, a

m~dia

de

trabalho

c~mp~to

das

diiria de oito horas.

2.6. HORAS DE TRABALHO DE PLANTONISTA - Para empregado de
plantão em instalações do empregador, incluindo-se o
marítimo a bordo, devem ser consideradas as horas de
plantão-.

3•. DIAS PERDIDOS

3.1. DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDADE TEMPORARIA TOTAL- São
os dias corridos de incapacidade, como ji
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definida

anteriormente em 9.5.

NOTA 1 - Sio considerados como PERDIDOS POR INCAPACIDADE
TEMPOR~RIA

TOTAL:

a) os dias subsequentes ao da lesão

(inclüsive

dias de repouso remunerado, feriados e outros
em que a empresa, entidade ou estabelecimento
estiverem fechados}, em que o empregado conti
nuar incapacitado para ri trabalho;
b}_os dias subsequentes ao da lesão,

perdidos

exclusivamente devido a não-disponibilidade de
assistincia

m~dica

ou recursos de diagnõstico

necessãrios, excetuados os casos em que o m~dico for de parecer que o acidentado

estava

inteiramente apto para o trabalho nesses dias;
c) os dias em que a duração do tratamento

m~dico

impedir o acidentado de executar integralmente suas tarefas diãrias, exceto se o mesmo dis
puser de condições e tempo para executar

ou-

tras tarefas compat1vei s ·com as suas funções.

NOTA 2 - Não serao computãveis o dia da lesão e aquele em
que o acidentado for considerado apto para

reto~

nar ao trabalho, assim como:não serã considerado per
dido o tempo despendido nas chamadas "lesões sem
per da de tempo".

4. DIAs· A DEBITAR - São aqueles não realmente perdidos e que
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devem ser debitados por morte ou incapacidade

perm~nente,

total ou parcial, de acordo com o estabelecido .·nos
itens, 4.1. a 4.3. e na tabela Dias a Debitar,

sub~

anexo

d~

IV da Norma Regulamentadora NR-5, jã mencionada no

Capit~

lo anterior deste trabalho:

4. 1. POR MORTE- Em caso de morte devem ser

debitados

6 000 dias.

4.2. POR INCAPACIDADE rt.:RMANENTE TOTAL - Em caso de incapacidade permanente total, devem ser debitados 6 000
dias.

4. 3. POR INCAPAClUAUf PERr·1ANENTE PARCIAL - Em caso de incapaç;idade permanente parcial, os dias a debitar devem s·er os da tab€1a Dias a Debitar, jã-referida,
ja o nUmero de dias realmente perdidos maior ou
nor do que o numero de dias a debitar, ou

at~

s~

memesmo

quando nao houver dias perdidos, exceto no caso

do

item 5, apresentado a seguir.

5. DIAS A COMPUTAR POR INCAPACIDADE PERMANENTE E
DE

TEMPOR~RIA

INCAPACIDA

DECORRENTES DO MESMO ACIDENTE - Quando hou-

ver um acidentado com incapacidade permanente parcial
tempodirta total independentes, decorrentes .de um

e

mesmo.

acidente, contar-se-ão os dias correspondentes ã incapacj_
~ade

de maior tempo perdido, a Dnica a ser considerada.
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6. MEDIDAS DE

AVALIAÇ~O

DE FREQUtNCIA E GRAVIDADE(OBRIGATO-

RIAS)

6.1. TAXAS DE FREQU[NCIA

6. 1. l,. TAXA DE FREQU[NCIA DE ACIDENTES - t o . numero
dé a c i dentes Ccom e sem ·1e sã o ) por um
de

horas~homem

mi 1hão

de exposição ao risco, em

terminado perTodo.

de~

Essa taxa deve ser expre!

sa com aproximação de centésimos e

calculada

pela fÕrmula:

f

A

= N x l H000 000

Sendo:
F = taxa de
A

frequ~ncia

de acidentes

N = nümero de acidentes com e sem lesio
H = horas-homem de expbsiçio ao risco

6. 1.2. TAXA DE FREQU[NCIA DE ACIDENTADOS COM
COM PERDA DE TEMPO

~

LESAO

r o nfimero de acidenta-

dos por um milhão de horas-homem de exposi
çao ao risco, em determinado perlodo.

NOTA - Essa taxa exprime o numero de acidentados vl
timas de morte,·de incapacidade permanente to
t~l,

permanente parcial e temporiria

total

por um milhio de horas-homem de exposição ao
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risco.

Deve ser expressa com aproximação de

centisimos e calculada pela f5rmula:

=

N

x

1 000 000

H

Sendo:
FL

= taxa de frequência de acidentados com lesão in
capacitante

N = numero de acidentados
H

= horas-homem de exposição ao risco,
LES~O

6. 1.3. TAXA DE FREQUtNCIA DE ACIDENTADOS COM
SEM PERDA DE TEMPO - t recomendãvel que
faça o

levanta~~~~o

dos vltimas de
· culando a

l~são

~espectiVa

do numero dos

se

acidenta-

sem perda de tempo. cal
taxa de frequêntia.

E~

sa prãtica apresenta a vantagem de alertar a
empresa para as éausas que concorrem para

perda ·

aumento do numero de acidentados com
de tempo.

o

O cãlculo serã feito da mesma for

ma que para os acidentados vitimas de

lesão

com perda de tempo, devendo seu. resultado ser
apresentado. obrigatoriamente, em separado.

o

registro do numero de acidentados

vitimas

de lesão sem perda de tempo i de grande

im-

portincia como elemento informativo do

grau

de ri.sco e da qualidade dos serviços de prevenção. permitindo. inclusive. que se pesqui
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se a variaçio da relação existente entre aci
dentados com perda de tempo e sem perda

de

tempo.

6. 2. TAXA DE GRAVIDADE

- t o tempo computado por um milhão

de horas-homem de exposição ao risco.
J

Deve ser, ex-

pressa em numeras inteiros e calculada pela fÕrmula:

G =

T x 1 000 000

H

Sendo:
G = taxa de gravidade
T = tempo computado
H = horas-homem de exposição ao risco

NOTA - A taxa de gravidade visa exprimir, em relação
ao um milhão de horas-homem de exposição

ao

risco, os dias perdidos por todos os acidenta
dos vitimas de incapacidade temporiria .total,
mais os dias debitados, relativos aos casos de
morte ou de incapacidade permanente.
car claro que em ambos os casos

Deve fi

nao serão con

siderados os dias perdidos, mas apenas os deh i ta dos ( a ni o s e r no c as o p r e v i s to n o sub item
5- Condições Gerais).

6.3. MEDIDAS DE AVALIAÇAO DA GRAVIDADE (OPTATIVAS} ~ümeros m~dios,

Os

a seguir, poderio ser admitidos como
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.

~:

informação adicional.

6.3.1. NOMERO MEDIO DE DIAS PERDIDOS, EM CONSEQUENTEMPOR~RIA

CIA DE INCAPACIDADE
sultado da

divi~io

TOTAL - E o re

do numero de dias

perdi -

dos (de v i do ã i nc a pa c i d a de tem po rã r·i a to t a 1 )
pelo numero de acidentados.

=

D

tr

Sendo:
M = numero midio de dias perdidos
D

e~ consequ~ncia

de incapacidade temporãria total

D- nüm-ero d-e dias -p-e-rdidos -em

cunsequ~ncia

de inca

pacidad-e t-empor-ária total
N - número de acidentados

6.'3.2. NUME'Rt> Mt"DlO DE DIAS Dt"B1TADOS EM CONSEQUENCIADE INCAPACIDADE PERMANENTE - E o resultado da di vi sio do numero de di as debitados {em
consequ~ncia

da incapacidade permanente·· to-

tal e parcial) pelo numero de acidentados.

=

d
,---

Sendo:
Md = numero mêdio ·de dias debitados em consequ~ncia
de tncapacidade permanente
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d

= numero de dias debitados em

consequ~ncia

de inca

pacidade permanente
N

~

numero de ac1dentados

6.3.3. TEMPO COMPUTADO MtDIO - t o resultado da divi
são do tempo computado pelo numero de acidentados:
T

=

N

Sendo:
Tm = tempo médio computado

= tempo computado
N = numero de acidentados
T

Esse numero pode ser calculado dividindo-se a
.taxa de gravidade pela de

frequ~ncia

de aci

dentados:

=

7. REGRAS PARA A DETERMINAÇAO DAS TAXAS

7. 1. PERTODOS - De acordo .com a Norma NB-18, o cãlculo das taxas
seri realizado mensalmente e anualmenté,

podendo-se

usar outros periodos quandou houver conveniincia.
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7.2. ACIDENTE DE TRAJETO - O acidente de trajeto sera tra
tado i parte, não sendo

i~cl~fdo

no cilculo

usual

das taxas de freguincia e de gravidade.

7.3. PRAZOS DE ENCERRAMENTO - Para se determinar as taxas
relativas a acidentados vftimas de lesões com

perda

de tempo, deve ser observado o seguinte:
a} As taxas devem incluir todos os acidentados vftimas de lesões com perda de tempo do perfodo consi
derado (mis; ano,etc).

Para

i~so;

os

trabalhos

de apuração serão encerrados, quando· necessãrio,
apõs decorrerem 45 dias do fim desse perfodo.
b) Em caso de a

incapacfdad~

que se prolongar

do prazo de encerramento previsto na alfnea

al~m

A~(45

dias) do período considerado, o tempo perdido serã previamente estimado com base em informação me
dica.
c) QuaDdo se ti_ver deixado de incluir o nome de

um

acidentado nd levantamento de determinado perfodo,
pelo fato de o acidente sõ ter sido comunicado a-·
põs o respectivo prazo de encerramento (mis), devera o mesmo ser oportunamente incluído no registro, com os neéessãrios reajustes, em

levantamen

to mais extenso (anual) que inclua aquele período.
d} As revisões das medidas de avaliação, quando
cessirias, devem conter todos os casos

ne-

ocorridos

no período considerado, c6nhecidos na data da revisão, devendo o tempo computado ser ajustado
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con

:;!

-

forme a incapacidade (real ou estimada, se a defi
nitiva ainda não for conhecida).

7.4. DATA DE REGISTRO - O numero de acidentados e o tempo
perdido,

corr~sponderrtesis

ser registrados com

at

sofridas,

les~es

devem

data de ocorrência dos acidentes.

Excetuam-se os nfimeros relativos a l·esões
(doenças do trabalho) que nao possam ser

médiatas
atribui das

p~rfeitamente fixi~el,

a um acidente de data

os mesmos ser consignados com as

data~

devendo

em que as le-

sões forem comunicadas pela primeira vez-.

8. REGISTRO E ESTAT!STICAS DE ACIDENTES

8. l. ESTAT!STICAS POR SETOR DE ATIVIDADE- Alem das estatisticas globais da empresa, entidade ou estabelecimento, ê de toda a conveniência que sejam igualmente
elaboradas estat1sticas por setor de atividade,

o

que pe rm i ti rã e v i ta r _que a baixa i nd dê nc i a de a c i
dentes em ãreas de menor risco venha influir nos resultados das demais,

excluindo-s~,

também, das ãreas

de atividade especifica os acidentes não diretamente
a elas relacionados.

NOTA 1 - Diversas

condi~ões

ou circunstincias podem

con-

tribuir para a oc6rrência de um sa acidente, Embora o registro de pormenores seja Ütil ã
venção, a sua inclusão nas estatisticas

7}

prepoderi,

em certos casos,
resultados.

dificultar a apresentação

dos

Dai a preocupação de, em geral, re-

gistrar-se um s5 item para cada

elemento

essen~

cial (Ver 8.2.}.

NOTA 2 - ELEMENTOS ESSENCIAIS - Para efeito de estatistica e aniltse de acidentes, consideram-se elementos essenciais:
a ) Es pe c i e de Ac i de n te I mpe s·s o a 1 (o u , s i mp1e s me.!!.
te, Especie).
b} Tipo de Acidente Pessoal

(ou,

simplesmente,

Tipo}.
c) Agente do Acidente (ou,simplesmente,_Agente).
d). Fonte da Lesio.
e} Fator Pessoal de Insegurança (ou, simplesmente, Fator Pessoal).
f} Ato Inseguro.
·gl Condtçio Ambiente de Insegurança

(ou,

sim-

plesmente, C6ndiçio Ambiente).

hl

Natureza da Lesio.

il Localfzaçio da Lesão.
j) Prejui'zo Material.

Apesa~

b a 1h o

de a

~revençio

contra acidentes do tra

te r- s· e de s 1a nc h a do p r a t t c a m.e nte a pa r ti r do i ni c i o

do

sªculo XIX, com a Revoluçio Industrial, ocorrida particularmente na lngl aterra

9

conforme· jã foi comentado no segundo

C!_

pi'tulo, somente no tnicto deste seculo ê que começaram a surgir

7~

estudos organizados nesse sentido.

Foi exatamente o que oco.!.

reu nos Estados Unidos, quando as primeiras leis sobre indenização de acidentes do trabalho forçaram os empresãrios

a

instituir serviços de segurança industrial, pois esses pre
tendiam reduzir seus custos nessa irea.

Uma das primeiras obras de pesquisa cientifica versando sofire a matiria foi publicada em 1931. pelo
nheiro H.W. Heinrich, em seu livro
Prevention"(

33

>.

eng~

Accident·

"Industri~l

Heinrich trabalhava para a companhia de se

guros "The Travelers Insurance Company" onde,

atrav~s

dos

dados sobre acidentes obtidos nessa .empresa,baseou a maioria
de seus estudos.

Jã em 1926 havia completado uma pesquisa rela-

cionando os custos segurados (chamados por ele de custos diretos} e os custos não-segurados (que chamou de custos indiretos} das

les~es

provocadas pel_os acidentes, quando

chegou

a estabelecer a proporção 4:1, concluindo que para cada unidade monetãria gasta em custos segurados (."custo

direto"),de~

·pendia-se uma quantia quatro vezes maior dessa unidade monetãria em custos não-segurados (."custos indiretos").

Heinrich nao pretendia que esse valor fosse a
plicado em todo acidente industrial, pois essa proporçao po-

(33} HEINRICH, H.W. - Prevenci5n de accidentes industriales.

·Mexico, McGraw-Hill, 1960.

7.9

dia ser diferente, conforme o caso.

Na verdade, deveria ser

um poderoso estlmulo para a açio preventiva (em estudos realizados em diversos paises do mundo, foram encontradas pro34
porçoes variando de 2,3:1 at~ 101:1)( 1.

A intenção de Heinrich nunca foi usar
porçao de 4:1 para estimar o custo dos acidentes;

a produ-

por~m,

rante muitos anos, foi usada (sem contestação) equivocamente
com essa finalidade.

Essa proporção esti relacionada com os
3
custos das les~es, mas não com os dos acidentes( S)_

Em 1929, foi publicado pela Travelers Insurance
Company outro trabalho de Heinrich,

11

0 Pundamento de uma Le.:..

sao Grave .. , onde pela primeira vez foi introduzida na histõria da prevenção cnntra acidentes a teoria dos
r-esultam em lesão e acidentes sem lesão

11

•

11

acidentes

Essa investigação

indicou que de um grupo de 330 acidentes similares,
~rovenientes

que

todos

da mesma causa prõxima, um deles deu origem

uma lesão incapacitante (chamada pelo autor

11

lesão grave

a
11
)

,

29 originaram lesões sem perda de tempo (chamados pelo autor
de

11

lesEes leves

11

}

e 300 acidentes sem nenhuma lesão.

Control total de perdidas. Englewood,
(34) FERNANDEZ, Frank E.
N.J., Consejo Interamericano de Seguridad·, 1976.
(Practiguia n~ 9001}.
(35) FERNANóEZ;-Frank E.

Control total •..
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da

.

11

Essa proporçao 1:29:300

deu origem a chama-

Pirâmide· de Heinrich 11 ou .. Triângulo de Heinrich 11

Acidente com lesio

•

incapac~tante

Acidentes com lesões sem perda de tempo
Acidentes sem lesão

A prevençao contra

~cidentes,

na epoca em que

I

Hein~ich

desenvolvia suas pesquisas, era feita inclusive

las companhias de seguro,baseando--se na anãlise das
dos acidentes com lesão incapacitante ( 11 acidentes

p~

causas
graves 11 } .

Isso se devia em parte ã interpretação equivocada do que
realmente um acidente.

A expressão usada na epoca (''aciden-

tes graves ou leves .. } levava à uma conotação falha de
grave ou lesão leve.

e

lesão

Na verdade, acidente e lesão sao palapode

vras de significádos diferentes, sendo que o acidente

resultar numa lesão, porem a lesão sempre resulta de um acidente.

Pode-se supor que existam certos tipos de

acidentes

que possam variar, de acordo com as circunstâncias, a probabilidade de causarem lesões incapacitantes.
tes

c~pazes

Muitos aciden-

'

potencialmente de ocasionar· lesões 1raves

nao

as originam •
.,.

Heinrich procurava sempre esclarecer
prevenç~o

contra acident-es não deveria basear-se na

que

a

anãlise

d-as causas· dos acidentes com lesões incapacitantes, sendo im
portante, em qualquer acidente, observar a sua

potencialid!

de de causar uma lesã·o e não o fato que a tenha ou não prod_!!
zido.

Portanto, basear um trabalho de prevenção

unicamente

na anãlise das causas de lesões incapaci'tantes ( lesões gra11

ves"}, seria limitar o campo de investigação, podendo os dados obtidos conddzirem a sirios erros, ao serem usados
determinar a ação· corretiva mais adequada.

Esses fatos

para
se

tornam mais evidentes quando se reconhece que a _lesão incapacitante.nem sempre resulta do primeiro acidente de uma
rie de que toma parte.

-

se-

Pode ser causada pelo ultimo, por qual.

quer acidente intermediirio, ou ainda por um acidente considerado excepcional e que possivelmente nã·o venha mais ocorrer.

Nas
para

cheg~r

~iversas

pesquisas que Heinrich elaborou

i proporção 1:20:300, este verificou que a lesão

incapaci·tante, correspondente ao valor 1 (um), ji havia tido,
na maioria das vezes, probabilidade de ter bcorrido anterior
mente em dezenas ou,possiVelmente, em centenas de
semelhantes, sem lesão.

acidentes

Heinrich abordou tambim em seu tra-

balho os "quase-acidentes .. , que são aqueles que nao produzem
nenhuma lesão, embora tenham potencialidade para

causã-la.

Essas ocorrincias não-pr5prias, essas falhas, esses

.. quase-

acidentes", devido ao volume de motivos que abrangem, propor
cionam is pessoas que quiserem

aproveiti~las,

oportunidade para anteciparem e mesmo
ra·s lesões.
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uma esplindida

pr~v.enirem

as verdadei

PRINC!PIOS

FUNDAM~NTAIS,estabelecidos

por Heinrich para

a

prevençio cientifica de acidentes:
lO) Pfincipio da criação e conservação do interesse ativo em segurança.
20) Principio da investigação dos fatos.
30) Principio da ação corretiva baseada

nos

fatos.

Os principias mencionados sao apliciveis
casos derivados de acidentes industriais, incluindo

aos

aqueles

que se relacionam com a produção, vendas, contabilidade

de

custos e qualidade do produto,entre outros.

Ainda segundo Heinrich,
um grau suficiente de

int~resse

~

indispensivel

ativo na solução de qualquer

problema, não so para reconhecê-lo, como também para
vê-lo~

Des~a

ter

resol-

fofma, para se resolver qualquer problema i ne

cessirio determinar os fatores essenciais,

sele~ioni-los

e

aplicar o remedio correto.

O primeiro principio ("criação e

conservaçao

do interesse ativo"), segundo o autor, ê necessirio como pro
cedimento .inicial e continuo na tarefa de segurança efetivamente desenvo·lvida.

A prevenção contra acidentes

industriais

requer a participaçio de todos, tanto da gerência como
trabalhadores.
te

sobr~

A

responsabiltdad~

a gerência.

dos

•ator recai principalmen-

Todavia tartto a administraçio,como

os

trabalhadores estio envolvidos, embora a diferença de condi-
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,

'--'

çoes desses grupos faça variar a tarefa de criar e conservar
o interesse, de acordo com a natureza, alcance
aplicação.

e mitodos de

Por exemplo, a gerência tenderã a ter maior inte

resse nos custos segurados e não-segurados.

Não i somente o

interesse que se constitui num fator vital no controle prãtj_
co dos acidentes; a sua criaçio e conservação não podem

ser

deixadas ao acaso.

O segundo p r i n c i pi o ( i nv e s ti g ação dos f atos
11

se refere ã compilação dos

inform~s ~ssenciais

11
)

que contenham

dados sobre a ocorrência e prevenção dos acidentes.

A tarefa de investigação dos fatos
mental importincta.

Quanto ã ocorrincia

~o

~

de funda

acidente, i

ne-

cessãrio saber, entre outros aspectos, quem foi a pessoa aci
dentada, a hora e o local do acidente, a sua

freq~ência

e a

gravidade, o custo da lesão e o tipo de acidente e de lesão,
dados que servem praticamente para a identificação.

Para a prevençao contra acidentes, i necessãrio safier como este

ocorreu~

se foi ato inseguro ou condição

amfiiente insegura, alªm de outros quesitos que vão

depender

do grau de interesse, dQ tempo disponivel, da seriedade
problema, do conhecimento e aptidio do

investigado~,

do

que po-

deri, inclusive, indagar sofire a condição fisica e mental do
empregado.

O terceiro principio ( ação corretiva baseada
11
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nos fatos") concentra verdadeiramente a tarefa indicada para
prevenir acidentes, que requer,antes de mais nada, a criação
e conservação do· interesse.

Assim, de acordo com esse

inte

resse, a gerincia poderã apoiar uma ação corretiva de
ou

maior

meno~·abrangincta.

O trabalho de Heinrich foi baseado em

alguns

axiomas que constituem· o centro de sua filosofia prevencionista contra acidentes industriais.

Tais verdades, eviden-

tes por si mesmas, segundo o autor, sao classificadas a

se-

guir.

AXIOMAS DA SEGURANÇA INDUSTRIAL

lQ) A ocorrincia de
resultado de uma

u~a

lesão

sequ~ncia

~,invaria~elmente,

completa de

o

fatores,

sendo um deles o prõprio acidente.

291 Pode ncorrer um acidente somente quando ele
precedido ou acompanhado e diretamente
por dúas

cfr~un~tincias

e

causado

ou ao menos por uma

de-

las: ato inseguro de uma pessoa e a ~xistincia de
um risco físico ou mecânico (chamado
de condição ambiente

i~segura)

atualmente

..

3Q) Os atos inseguros das ·pessoas constituem a causa
da

m~ioria

dos acidentes.·

4Q) Nem sempre o ato inseguro de uma pessoa e

causa

imediata de um acidente e de uma lesão, tampouco
somente a exposição de um individuo a uma condição ambiente insegura tem sempre como consequencia

~m

acidente e uma. lesão.

5Q) Os motivos ou razoes que permitem com que as

pe~

soas cometam atos inseguros proporcionam um gúia
pa~a

a seleção correta de medidas corretivas.

6Q) A gravidade de uma lesão
por outro lado,

~

~

extremamente fortuita;

quase sempre possivel evitar a

existincia de um acidente que vã produzir lesão.

791 Os

m~todos

déntes são
trole da

mais vãlidos· para a prevenção de
an~logos

qual~dade,

aos requeridos para o
do custo e da quantidade

aci
conda

produção.

89} A

adminfstra~io,

nidade e

ou gerincfa, tem.melhor oportu-

capaci~ade

para evitar que ocorram-acirespo~sa

dentes; portanto, ela deveri assumir a
bflidade.

991 O supervisor de linha ou equivalente.

~

o indivi

duo-chave na prevenção contra acidentes.

lOQ} Os custos diretos das

86

les~es

(chamados atualmen-

te-de custos segurados), comumente avaliados

de

acordo com a indenização, seguro, gastos de hospital e serviços

m~dicos,

vio

acompanhados

de

custos indiretos (atualmente ·chamados custos nãosigurados), que

~ão

de responsabi·lidade exclusi-

va da empresa.

Com relação ao primeiro axioma, Heinrich esta
beleceu uma s·grie completa de cinc'1 fatores seguidos que pr_Q
duzem o acidente, de acordo com a ordem

cronol~gica,

como se

gue:
..
a) AtAvismo e Meio Soctal - O descuido, a tei

mosia, .a
ter

pdde~

rio·s.

cobi~a

e outros defeitos de cara-

ser considerados como hereditã-

Por' sua vez, o meio social pode ori

ginar caracter1sticas indesejiveis ou

in-

terferir na educaçio.

sao

Esses fatores

causa de falhas dos indivlduos.

b} Palhas Humanas - Palhas humanas hereditãrias ou adquiridas, tais como descuido,

c~

râter violento, nervosismo, excitabilidade,
desconsideraçio, ignorincia a

segurança

etc, constituem causas pr5ximas para

que

um individuo execute atos inseguros.

c} Ato Inseguro ou Risco Mecinico ou

Fisico

{Condição Ambiental Insegura)ou Ambos- Pa
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,.

rar debaixo de cargas suspensas constitui
ato inseguro.

e~

Miquinas trabalhando com

grenagens éxpnstas representam

condição

ambiente insegura.

d} Acidente

~

Heinrich considera acidentes tl

picos aqueles que produzem lesões,

como

por exemplo, a queda de .uma pessoa.

e} Lesão - As fraturas, para o autor, sao lesões resultantes diretamente dos

aciden-

tes.

Ainda de acordo com Heinrich, uma leiio

~

variavelmente causada por um acidente, e este, por sua

invez,

e sempre o resultado de um fator imediato que o precede.
ocorrincia de uma lesio evitivel
s~rie

~

o

t~rmino

natural de

A
uma

de fatores ou circunstincias que invariavelmente ocor-

reram, seguindo uma ordem fixa
do outro e este de mais um

e-

outro~

l6gica.

Um fator

depende

constituindo-se, assim,uma

cadeia de fatores, comparada a uma fileira de pedras de dominB, paradas na posição vertical, e de tal modo que,
a primeira pedra, as demais a seguem.

tombada

Um acidente pode

ser

comparado ao elo de uma corrente: se a sgrie se interrompe
pela eliminação de um dos fatores que a constitui,

não~

pos

slvel ocorrer o acidente.

Assim. se eliminarmos o fator (ato inseguro ou
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condição ambiente insegura), nâo permitiremos que aconteça o
acidente e, dessa forma, evitaremos a lesão, mesmo

~ue

te-

nham ocorrido problemas de atAvismo e meio social

e/ou

fa-

lha humana.

Comparando essa ultima explicação com a referida fileira de pedras de domin5, paradas na posição

verti-

cal, sendo cada pedra representada por um dos cinco

fatores

e de acordo com a sequincia cronol5gica estabelecida,

mesmo

que seja derrubada a primeira pedra, que corresponde ao ativismo e/ou meio social, e esta, por sua vez, derrubar a proxima, que representa a falha humana, não conseguirã derrubar

-

a seguinte, correspondente aos atos inseguros e condições am
bientes inseguras, pois nBs a aliminaruos da

s~rie.

Assim, a

pr5xima pedra, relativa ao acidente, não ser5 derrubada (não
acontecerã o acidente} e com isso, tambgm, a
correspondente i lesio, nio cairâ (nio

~ltima

oco~rer5

pedra,

lesão).

DEFINIÇAO DE ACIDENTE, SEGUNDO HEINRICH

O acidente e um evento .que traz como consequen
cia uma lesão em uma pessoa ou pelo menos cria a

probabilid~

de dé tal lesão, por quaisquer das· seguintes causas:
a] contato de uma pessoa com um objeto,

com

uma substincia ou com outra pessoa;
b] exposição de um.fndividuo a riscos relacio
nados a bbjetos, substincias ou outras

8.9

pe~

soas ou condições;
c) movimento de uma pessoa.

Heinrich _entende ainda que para se ter
nQ trabalho de segurança,

~

ixito

necessirio diStinguir com clare-

za os diferentes fatores que

interv~m

na realização

de

acidente e especialmente separar este dos outros fatores
que tomam parte na

um
de

s~rie.

De acordo com·a observação do autor, o enfoque dado somente a acidentes com

les~es

pessoais, incluindo

enfermidades ocupationais, não impede de concluir que os danos ã propriedade, com lesões pessoais ou sem elas, sejam
sultado de idinticos tipos de

aci~entes,

prevençao

e que a

contra danos i propriedade se consegue com a apliçação
mesmos

m~todos

r~

dos

aqui especificados para a prevenção contra a-

cidentes com lesão pessoal.

Outro estudioso da Srea prevencionista foi

o

engenheiro norte-americano Prank E. Bird Jr., que no principio da d6cada de 50, tomando por base a

i~dfistria

.de

seu

pais, verificou que muitos profissionais do seu ramo acredi.
'
limita da
tavam que a prevenção contra acidente~ estivesse
somente ã .prevenção contra lesões

inc;~'"'acitantes.

Rird julgava que para haver algum

progresso

nao se poderia esperar primeiro correr sangue para depois re
conhecer que h.ouve um acidente ou que hayia um
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problema, pois

ji se sabia, por interm6dio da teoria da proporcionalidade de

Heinrfch (1:29:300), que ocorriam aproximadamente 300 aciden
tes sem lesio e 29 sem perda de tempo, para cada

acidente

com lesio incapacitante, em um mesmo grupo de acidentes
melhantes, originados pela mesma causa prõxima.
passou a se preocupar
lesSes sem

per~a

tam~gm

se-

Dessa forma,

com os acidentes que provocavam

de tempo e com os sem lesão.

Assim, em 1954, Bird deu um notivel passo
desenvolvimento prevencionista, quando iniciou, na

no

empresa

Lukens Steel Company, em Coatsville, situada na 'P.ensilvania,_
um programa de controle de danos
(36}
trole de Danos
.

a propriedade,

chamado Con-

Desde 1915, quando teve o seu primeiro diretor de segurança, a Lukens Steel Company vinha reduzindo seu
indice de lesoes incapacitantes·, que era de 90 acidentes
les~es

incapacitantes por um milhio de horas-homem

com

trabalha

das e que em 1954 correspondia a dois acidentes com ·,lesões
incapacitantes

por um milhio de horas-homem

trabalhad~s.

Com esses dados, a empresa teria uma boa

ra-

zao para ficar satisfeita; porem, em 1954, verificou-se

que

(36}

FERN~NDEZ,

frank E. - Control total de p~rdidas. ~n[Je
wood, N.J., Consejo Interamericano de Seguridad, l~J76.
(Practiguia n. 9001).
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existiam problemas sgrios de acidentes com danos i
dade.

proprie-

Nos anos seguintes (1954/55), o departamento de segu-

rança da empresa estabeleceu controles para medir os custos,
preparou programas e ·esclareceu a gerência
mas que ocorriam.

sobre os proble-

Em 1956, a gerência reconheceu os benefí-

cios de se investigar os danos acidentais e permitiu o
cio do programa de controle.

Em três anos os resultados fo-

ram suficientemente bons para,· inclusive, se estabelecer futuras campa rações.

Assim, em ·1959, os custos dos danos foram

.de· US$ 750 000, em termos absolutos,ou de'US$ 325 545- -para um
milhão de horas-homem trabalhadas.

De 1959 a 1966, a Lukens Steel Company estabe
leceu um programa de controle de todos os acidentes, envolvendo uma anilise de mais de 75 000 acidentes com danos
prdpriedade, sendo que a maioria deles sem

les~es

a

pessoais.

Durante esse mesmo período foram informadas e analisadas mais
de 15 OQO lesEes, das quais 145 se classificaram como

incap~

citantes.

Esses fatos que se basearam -êm mais de 90 000
acidentes, durante um período de sete anos, indicaram uma re
lação onde, para cada lesão incapacitante que mostravam
estatísticas, ocorriam 10

les~es-sem

das pelo autor de

leves"} e 500 acidentes com

"les~es

perda de tempo

as

(chamadanos
·.._,1

i propriedade.

Esses valores foram arredondados para facili

tar as referências das proporções.
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A proporção 1:100:500 deu origem a chamada
r â mi de de- Bi r d

11

ou li-r r i â ng u1o de Bi r d

11

11

Pi-

:

Acidente com lesão incapacitante
Acidentes com lesões sem perda de tempo
Acidentes com danos ã propriedade

Assim,

no livro

11

Loss Control Management ,em
11

. que BIRD e co-autor, tem-se, alem de uma

abor~agem

sobre co-

mo se desenvolveram as pesquisas que permitiram chegar ã pr.Q_
porção 1:100:500, uma anilise do valor desses danos encontra
dos, ·onde

e

citado textualmente:

11

note-se a magnitude treme_!!

da que tem a base do triângulo, referente aos acidentes
danos ã propriedade.
acidentes com

lesõe~~

Seu valor

e

cinco vezes maior que o dos

durante o mesmo perfodo.

Seu custo

fenomenal,e, de fato, signtfica que a possibilidade de
rerem les·Õ'es

e

elevada.

com

e

ocor~

o cus·to de acidentes com danos ã pr.Q_

priedade, em 1965, foi: de US$ 137 832 por milhão de horas tra
balhadas, com uma redução de US$ 187 713

~or

milhio de horas

trabalhadas, durante o ano estudado, com respeito ao ano tomado como base, 1959 11 (

37

1~

(37} BIRD JR., Frani<.E.& LOPTUS, G. Robert- Loss Control. ..
p. 104-105.

9_3

A implantação de um programa de controle

de

danos, segundo BIRD, requer identificação, registro e investigaçio de todos os acidentes com danos i propriedade,

bem

como a determtnaçio de seus custos para a empresa, para,

em

seguida, serem tomadas as devidas aç5es preventivas.

Atrav6s de suas

experi~ncias,

BIRD e seus co-

laboradores puderam delinear as seguintes conclusões:

lQ) A gerência reconnecérã que a investigação
de muitos acidentes sem lesio ajudarã ell
mina~

muitas

prãtic~s

e condições insegu-

ras, as quais se constituiram nas

causas

dos acidentes com lesões.

2Q) A

ger~ncia estar~

programa que

interessada em q4alquer

aum~nte

a qualidade e dimi -

nua os atrasos na produção.

391 Aumentar o esforço para controlar os acidentes,

com~

possibilidade de reduzir os

seus custos, pode ser um meio para justifica~

economicamente qualquer necessidade

valida para ter o pessoal de segurança.

491 A importância do serviço de segurança.

mo parte da empresa, aumenta
valor

total·~
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...

quando

c~

seu

reconhecido pela gerincia.

5Q) As possibilidades reais de avaliar e con-

trolar a redução de custos constituem uma
ferramenta dinâmica para

motivar o inte-

resse da gerência.

Com base nessa.s concl usõ'·es e nos resultados ob
tidos pela Lukens Steel Company,
clara

~

onde principalmente

importância do conhecimento

ficou

dos acidentes com danos

ã propriedade, BlRD apresentou um novo conceito de acidente,
com a introduçao das palavra·s·
"acidente

~

11

dano

a pr'opriedade

11

'

ou seja,

um acontecimento nio-desejado, que resulta em da
dano~

no fTsico a uma pessoa e/ou

propriedade ...

O dano fTsico esti sendo usado como lesio,que
poder5 ser tanto

imediata~

como

~ediata.

Dentro de s s: e no vo enfoque (_da pos s i b i 1 i da de de
serem controladas as· perdas devido a situações não-desejadas),
BIRD e os adeptos da chamada

11

escola de BIRo••, criaram o Con

trole de Perdas , •que m uma prãtica. administrativa que
por objetivo neutralizar os efeitos

tem

destrutivos _das

perdas

potenciais ou ·reais, resultantes dos acontecimentos

não-de~

sejados com riscos de operaçio", ... sendo

11

RISCO" a possibi-

lidade de haver perda com um determinado grau de probabilida
de"·.

Segundo BIRD e seu
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co~autor

de

"Introducci~n

3
al Control de Perdidas .. ( B), foi da evolução da prevenção con
tra lesões para a prevenção contra acidentes (com e s:em lesões)
é"da1 pará

o

controle de danos, onde os resultados das ex-

periincias permitiram uma nova visão de controle de todas as
perdas indesejivefs, que surgiu o conceito de CONTROLE

DE

PERDAS.

Des,sa forma,·para se dar um primeiro passo par
tindo da previsão de. les5es e evnluir para o controle de
das, a

11

pe~

escola de BIRD .. _adotou a seguinte filosofia:
lQ) Faça uma adequação correta do conceito de
acidente em sua empresa.

20} A responsabilidade pela prevenção

contra

acidentes (do departamento de segurança)
deverã ser da gerência.

30) Se a segurança
empresa, faça

~

uma funçio isolada na sua

~s

mudanças necessãrias pa-

ra que ela seja responsabilidade tanto da
gerência, como dos supervisores, trabalha
dores e dos sindicatos, a fim de que passe a ser parte integral de todas as oper!
çoes da companhia.

(38} BlRD JR., Frarik, E.&. FERN~NDEZ, Fr.arik E. - Introducciõn
al· coritrbl de p~rdidas. Englewood, N.J., Consejo Inte
ramericano de Seguridad, 1977.
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4Q) Um programa de segurança deverã ter os se
te elementos bãsicos: direção,

definição

de responsabilidade, manutençao de condições seguras de trabalho, treinamento
segurança, sistemas de registros de
sa~de

dentes; serviços de

de
aci-

ocupacional

e

primeiros socorros e aprovaçio pelds trabalhadores e elementos afins.

5Q} A

ger~ncta·

deveri divulgar sua

política

sobre segurança, por escrito.

691 Paça uma avaliaçio

d~

programa de

ça que tiver no momento.
ctpaçio da

ger~n~ia,

segura~

Inclua a

part..:!_

supervisores, traba-

lhadores, comi'ssões de segurança,

depart~

mento medico e anãlise da efettvidade.dos
programas de treinamento, promoçao, comuni'cação e ·i'nvestigaçao dos acidentes.

e

controle dos riscos.

791 Comece a dirigtr e preparar o programa de
prevençio contra acidentes seguindo

os

quatro passos bistcos que se aplicam a um
programa de Controle de Perdas:
al lDENTlflCAÇAO das condiçõ'es que produziram posslvets

perda~.

b) AVALlAÇAO de tais perdas.

9}

c)

SELEÇ~O.

dos

m~todos

para

diminuir

as

perdas.
d)

IMPLANTAÇ~O,

na prãtica, dos

métodos

dentro das possibilidades da empresa.

As abordagens mais modernas do prevencionismo
englobam uma variedade de procedimentos que basicamente
concentram em duas grandes correntes

se

filos~ficas:

-.Uma composta, por exemplo, pela "escola

de

BlRD" e pela "escola de John A. Pletcher e Hugh M. Douglas",
que citaremos mais a frente, cuja filosofia estã

embasada

nas tecni·cas de admtni'straçao, conjugadas com as

técnicas

prevencfonistas

tradtcion~is

e recentes.

- Outra composta principalmente pela "escola
de Wtlli'e Hammer", que. tambfim abordaremos adiante, e

possui

uma filosofia voltada mais para o lado técnico da infortunls
tica, com a utilttaçã'o, em geral, de técnicas de

engenharia,

com a engenharia ·de segurança de sistemas, juntamente

com

procedimentos prevenctontstas convencionais e modernos.

A "escola de StRD" apresenta
pr~prta,

caracterl~tica

em termos dos prtncTpios da administração

empresa-

rial para o controle de perdas, para a qual possui a seguinte. de fi: n içao:

Admtntstraçio do Controle de Perdas
,•

~áçio

dos conhecimentos e

t~cnicas
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e

a apli-

de administração profis -.:

sional ã aqueles métodos e procedimentos que têm como objetj_
vo especifico diminuir as perdas relacionadas com os acontecimentos não-desejados ...

PrincTpios da Administração do Controle

de

Perdas
lQ) Principio da resistência ãs mudanças:11 qUa.!!_
to maior a-mudança planejada com respeito
as formas aceitas no

passado~

maior

seri

a reststgncia pelo pessoal envolvido ... Is
so significa basicamente que quando se in
traduz uma novidade,

pode~se

esperar

me-

lhores res·ultados se as mudanças forem fei
tas gradualmente e nio de forma dristica.

291 Princrpto da defintçio:

11

Uma decisão 16gj_

ca e correta se pode fazer somente quando
prtmei'ro se define o problema real ou bistco 11

,

esteja

Mesmo que esse princfpio

relacionado com as investigações planejadas, com as causas dos acidentes

durante

as tnvesttgaç5es ou com problemas da qualtdade dos produtos, o significado

-

ser a

o mes·mo.

391 Prtnc!f-pto do interesse recÍ'proco: "as

pes-

sóas possuem uma tendência de conseguir os
resultados que querem, sempre que se
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mo~-

trem interessadas com os resultados a que
elas querem chegar".

4Q) Principio da minoria bastante significati

va: "em qualquer grupo, um nGmero relativamente pequeno de causas tenderi a prod!
zir a proporção maior de resultados .QUa.!!.
11

do nio podemos estar em todas as partes a
u~

s5 tempo, resolvendo problemas com

mesmo·grau de eficiincia, devemos

o

então

selecionar quais· as poucas tarefas

que

possuem bastante significado de importância no

nos~o

trabalho e resolvi-las

primeiro lugar.

Esse principio esti

seado na chamada "Lei de

Pareto"~

em
ba-

divulg!

da .em 1906, pelo economista italiano Vilfredo·.Pareto, sendo

tamb~m

conhecido como

"Curva ABC".

5Q) Princ'ípio do reconhecimento: "a motivação

pára conseguir resultados tem uma

tend~n

cfa a aumentar, i medida que as pessoas re
cebem o reconhecimento por sua contribuição para atingir esses objetivos".

6Q}

Principio das características futuras:

"a

atuação, no _passado, d-e uma empresa ou de · "
partamento, tende a delinêàr suas caracte

1 GO

risticas futuras ...

Assim, podemos

estu-

dar o sucedido com a segurança, qualidade
ou produção no passado e, se não
mudanças naqueles

~atores

terar os resultados,

~

houver

que poderiam a!

de se esperar

os resultados presentes e futuros

que

refli-

tam caracterlsticas similares.

7Q] PrincTpio das causas rnfiltiplas:

11

pro-

0S

blemas e os acidentes muito raramente sio
o resultado de urna causa

~nica

11

•

Freque~

temente, são virias as causas que produzern um acidente.

Por isso, devemos estar

seguros de que cada urna das causas

foram

. identificadas antes de tentarmos resolver
ó problema.

89} Principio dos resultados da . administração:

11

Um administrador tende a

assegurar

resultados mais efetivos ao· trabalhar

com

e através dó pessoal-que participa ... Qualquer· coisa .que um administrador faça,
todos os aspectos de seu trabalho,

em
sera

feita eventualmente através ou com outras
pessoas.

O trabalho em equipe, tio impor
.

tante para urna··adrntnistraçio efetiva, serã me 1hor quando as pes·soas s-ouberem que suas
i de tas, pensamentos e reações serão aceitas.
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9Q) Principio da comuni"caçao:

11

quando mais de

talhada for a mensqgem de um administrador, maiores seria as possibilidades

de

ser entendido e de a mensagem ficar memorizada ...

Isso indica claramente o

valor

das reuniões de grupo de modo regular.

Em 1969, ou seja, tris ·anos apos ter conclui~o

s~rie

a

de pesquisas na Lukens Steel Company, BIRD,

esta~

do agora a serviço do Instituto Internacional de Controle de
• com sua exper1enc1a
.... . para o estu d o soPer d as·(39) , contr1'b u1u

bre acidentes industriais que a
America
ria(.

40

11

l.

11

lnsurance Company of

North

realiiou.por intermgdio de seu Diretor de EngenhaForam analisados 1 753 498 acidentes, infonnados por

297 empresas que representavam 21 grupos industriais

difere~

tes, com 1 750 000 empregados que trabalharam mais de

· tris

bilhões de horas-homem, durante o periodo de exposição anali
sado.

Nesse estudo, foi introduzida
se dos

11

quase-acidentes

11

,

tamb~m

a anili-

jâ mencionados por Heinrich,

so

(39) BASTIAS, Hernãn Henríquez - lntroducciõn a la

ingenieria
de ·prevenciõn de p~rdidas. Sio Paulo, Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes, 1978.

(_40) BIRD, JR., Frarik E.& ·LOFTUS, Robert G. - Loss eontrol.,. ,
p. 105-108.

10~

que foi utilizado aqui o termo

11

incidente

11

,

como sinõnimo da

quela palavra.

Para BIRD,

11

incidente

~

um acontecimento nio-

desejado, que pode resultar (ou resultou) na redução da eficiincia da

operaç~o

empresarial ...

Parte do tempo dessa pesquisa - cerca de 4 000
horas-- foi. gasta em entrevistas feitas com os trabalhadores
pelos coordenadores de controle de perdas, sobre os incidentes que em circunstâncias ligeiramente

diferentes

resultar em lesões ou danos i propriedade.

poderiam

Essas entrevis-

tas foram necessirias, pois tais incidentes praticamente nao
eram informados i
davam.

ger~ncia,

devido i póuca importância

Essa era uma das formas de se obter as

que

informações,

mesmo que parciais.

O resultado final desse estudo indicou, em nu
meros arredondados, que

~ara

cada acidente com lesão incapa-

citante (chamada pelos autores de .. lesões graves

11

),

ocorre-

riam 10 sem perda de tempo (chamados pelos autores de aciden
tes com

11

1esões 1eves"}, 30 com danos ã propriedade e 600 in-

cidentes que não representavam lesões ou danos visiveis ( qua11

se-acidentes11l.
A proporçâo obtida de 1:1Ó:30:600, nesse estu
do da Insurance Company of North Americá, em 1969, pode ser
melhor visualizada na 11 pfrâmide 11 ou 11 t~iingu1o
que segue:
11

1Q3

-Acidente com lesão incapacitante
Acidentes com lesões sem perda de

tem~o

Acidentes com danos ã propriedade
Incidentes

Segundo os autores, a proporção

1:10:30:600

parece indicar com bastante clareza o ridlculo que seria dirigir todos os nossos esforços a um

n~mero

reduzido de acon-

tecimentDs que dão por resultado lesões incapacitantes

ou

sem perda de tempo, quando existe um total de 630 danos
propri~dade

a

ou incidentes sem perdas, que brinaam um terreno

-

muito mais amplo para um controle total e mais efetivo de to
das:as perdas por acidentes.

Deve ser lembrado que na proporção

1:10:30:60~

as quantidades representam acidentes e incidentes

informa-

~

dos, enio o total de acidentes ou incidentes que

realmente

ocorreram.

Em

consequ~ncia

dos resultados das.

diversas

experiincias em que BIRD atuou ou .orientou, criou-se interes
·se· para que muitos especialistas viessem a conhecer ·sua

obr~

como aconteceu dentro dos EUA e em virias outros parses como
o Canadi, fnglaterra, AustrSlia, Holanda,
França e Chile.

Alemanh~,

Com isso, numerosos programas de

de danos foram implantados e novas

104

experi~ncias

Itilia,
controle

realizadas.

Dessa forma, podemos mencionar os

trabalhos

realizados, em 1970, pelos canadenses John A. Fletcher e Hugh
M. Douglas, que depois de vãrios anos de estudos e

investig~

ções baseados na obra de BIRD, apresentaram os fundamentos do
tontrole Total de

Pe~das ..

Segundo esses autores,o Controle Total de Pe!
das i um programa preparado para eliminar-ou reduzir todos os
acidentes que possam interferir ou paralisar um sistema.
sim, esse programa
rupção de um

dever~ ~liminar

proce~so

a}

As

todas as fontes de inter-

de produçio, que podem resultar de:

les~o;

b} dano i propriedBde;
c} incêndio;
d) explosão;
e) sabotagem;
f} vandalismo;
g} roubo;
:h} poluiçâo da igua, do ar e do solo;
f} doença ocupacional;

j} defetto do produto.
Um programa de Controle Total de Perdas exige
três passos-bãsicos para a sua implantação:
lQ) conhecimento dos programas de prevenção e
xistentes;
2Q} conhecimento das prioridades;
3Q} preparaçio de planos de ação.
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4
O engenheiro norte-ame ri cano Wi 11 i e HammerJ ll,
partindo também dos estudos e resultados de BIRD, e

adotando

técnicas de engenharia, ampliou os conceitos sobre Segurança
~

de Sistemas, que ji havi&m sido inicialmente desenvolvidos

partir da década de 60, ·principalmente na indGstria aeroniutica e aeroespacial.

HAMMER contribuiu na

mu~ança

de conceitos

de

conhecimentos posteriores aos eventos, para conhecimentos an
tes dos eventos,

atrav~s

de previsões, para com isso

reduzir ou eliminar· os .riscos .. O seu

enfoqu~

poder

sistimico. es-

tabelecia· a respons·abi:ltdade que existe em um.determinado pro
duto, para .prevenir e controlar riscos, de maneira a se evitar a transferincia de possivets danos a seus usuirios.

A.ideia de se trabalhar na base de previsões
conduziu-o a criação de modelos probabilisticos que requerem
o uso das mais modernas técnicas de apoio da engenharia.

Segundo HAMMER, as principais etapas

de

um

programa de segurança de produtos ou· sistemas sio:
lQ) Desenvolver um plano geral indicando as ta
refas de

segu~ança

necessirias,

determi.~

nando quem irã acompanhar, como e quando.

(.41) HAMMER, Wtllte . . H.andbook of s·ys·tem and product safety.
Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1:972·.. · .
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2Q) Conduzir anãlises do produto ou do sistema,

verificando sua finalidade,

dos subsistemas,

funções

condições ambientais

e

outros fatores que poderão afetar a segurança e a efetividade.
391 Estabelecer critirios de segurança e pra-

ticas a serem observadas

pelos engenhei-

ros durante o desenvolvimento

do produto

ou sistema.
4Q} Identificar as exigências

de

segur~nça

e

estabelecer os testes necessãrios para ve
rtficar as condições.
591 Rever desenhos, diagramas e cilculos para

garantir que os critirios e pr5ticas esta
belecidos foram observados em cada um do·s
sullsistemas.
6Q) Completar outras possfveis

anãlises

7Q) Conduzir testes nos itens triticos

exigida~

e de-

terminar-os modos que as falhas poderão ser
mi n imi zadas.

Os dados obtidos deverão se r

fornecidos aos projetistas e

analistas,

para suas informações e possiveis
çoes.
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CAP Í T UL O 6
A

IMPLANTAÇ~O

DA INDOSTRfA AUTOMOBIL!STICA NO BRASIL

A primeira tentativi

para instalar a ind~s

trta automo5ilTsttca no Brasil ocorreu em 1904, quando

foi

estabelecida em Sio Paulo a empresa Luiz Grassi & Irmão

In-

dustrta de Carros· e Autom8vei's, que começou produzindo

car-

~,

ruagens de traçio

antm~l,

ro P!AT a rodar no Brasn.
a

empr~sa

tendo montado,.em 1907, o

primei-

Em 1919, .a Ford Motor Company foi

estrangeira pioneira na instalação de uma linha de

montagem de carros de passeio e caminhões no Brasil, estabelecendo sua s·ede em São Paulo com a denominação de Ford Motor
tompany do Brasil.

Ji em 1925, instalou-se em São Paulo

a

General Motors do Brasil, com sua linha de montagem para autovelculos, e no ano seguinte, a International Harvester Miquinas ·S/A para montar caminhões.

Constata-se, assim, um ripido aumento de veicúlos em uso no Pals, chegando em 1930 ao redor de 250
unidades.

Entretanto, em função de crises econ5micas,

mil
~rin

c,ipalmente a de 1929, ocorreu nos anos seguintes uma retração
no mercado, de· ta 1 forma que em 1940 o numero de veicules exis
tentes no

~ats

reduziu para 160 mil.

Por outro lado, a Segunda Guerra Mundial, devido aos problemas que acarretou principalmente aos proprie•
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tirios de .autom6vets, camfnh5es e Bnibus aqui no Pats- consequincias, ·em grande parte, da dificuldade de importação de
peças de reposição ou de novos produtos-, constituiu-se
fator decisivo do desenvolvimento da

ind~stria

no

automobilfsti

ca no Brasil (42)
·
.

Em 1945, foi fundada em Sâo Paulo a VEMAG-Vefcu
los e Máquinas Agr'lcolas S/A, que iniciou com a montagem
distribuiç~o

e

dos automBveis Studebaker e, posteriormente,tam

bim dos caminhões e Enibus Scania-Vabis, passando a

denomi-

nar-se Saab-Scania do Brasil.

Em 1950, no Estado do· Rio de Janeiro, a Fãbrj_
ca Nacional de Motores, de propriedade do governo
ro, passou a produzir em

conv~nio

brasilei-

com a indDstria

Alfa Romeo, os primeiros camfnhões.

italiana

Dois anos depois,

lou-se em Sio Paulo a Willys Overland do Brasil para
zir

inst~

produ-

~tjJitãriói:e autom5vef~~d~.pass~top

A primeira medida protecionista da

indfistria

na c i ona 1 de autopeças foi" · tomada em 1952 pela extinta CEXIM-Car
tetra de Exportaçã·o
e I:mportação .do Banco do Bras i 1, que pro..:!_
.
.
~iu

a.tmportaçio de peças e componentes de

autov~fculos

com

(421 ALMEIDA, Jos€.-- A implantaçii"o da indústria automobilistica no Brasil. Rio dé Janei.ro, Fundação Getúlio Vargas,1972.
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similar nacional.

Outro passo impoitante, visando assegurar

- so- um melhor aproveitamento do parque manufatureiro
nao

de

autopeças constituido em sua maior parte por empresas genuinamente nactonats- mas tambem o aprimoramento das linhas de
.montagem de autovefculos, foi dado em julho de 1953 por inter
midio da mesma CEXIM com a proibiçio de importação de veiculas a motor completos e montados.

No ano de 1953, a Volkswagen do Brasil

ini-

ciou em São Paulo a montagem de seus vefculos procedentes da
Alemanha.

Ainda nesse mesmo. ano, foi constitulda a Mercedes
~ni

Benz do Brasil com a finalidade de produzir caminhões e
bus.

Em 1954, o Governo instituiu a Comissão da

I~

dfistria Automofitlfstica, com a finalidade de promover e coor
denar os mais diversos estudos de assuntos ligados i irea,!
lem de controlar a execução de medidas estabelecidas.

Um ano

depois, em Santa Birbara d'Oeste, interior de São Paulo,

a

indfistrfa Miquinas Agrlcolas Romt S/A iniciou a produção

do

automBvel Romt-rseta, que deixou de ser fabricado em 1961.
I

Posteriormente, em 1956, devido i necessidade
de centralizar a açã'o· em um [lnico Õrgão, o Governo criou gr_!!
pos executivos, correspondentes a vãrios segmentos da indústria ligados a um setor ce~tral, surgindo, dat, o GEIA~Grupo
Executivo da lndfistria

Automo~ilistica.

Durante a priméira

parte do seu programa, que deveria desenvolver-se ate
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1960,

·foram aprovados 30 projetos de 18 empresas que pretendiàm produzir velculos no Pafs,_mas
tos.

apena~ 11

realizaram seus inten-

Entre estes incluíam-se, alem das nove empresas

jã

mencionadas anteriormente, a Simca do Brasil e a Toyota

do

Brasil, que ste estabeleceram em São Paulo.

Os· 1ndi·ces de nacionalização fixados pelo Governo previam, para ·meados .de 1960, a fabricação de

veicu-

l·os ji com 90,0% do seu peso produzidos no Brasil.

Em 1961, estava praticamente conclulda a
plantação da fndDstrta

a~tomobfllstfca

duçio acima de 145 mil

~efculos

im-

no Pals, com uma pro-

e com mais de 1 200 fãbricas

de autopeças em funcionamento.

Em lg63, com uma .taxa de inflação elevada, as
vendas da indOstria automobilistica cafram em relação ao ano
anterior, vindo a reagir· somente

apB~

1965, numa fase de re-

cuperaçao caracterizada por alterações na composição da ofer
ta de produtos.

Diante da expectativa de um mercado

no promissor e sob a

influ~ncia

inter-

da polftica internacional de

certas empresas, foram registradas algumas modificações, tais
como:
-

- controle acionãrio da VEMAG passou para

a

Vo 1ks·wagen;
.,. a Chrysler do Brasil entrou no mercado atra
v~s d~

compra da Stmca e das instalações da

Harves·ter;

International

- a Ford e a Willys passaram a constituir uma
Gnica empresa, com a denominação de Ford-Willys do

Brasil,

posteriormente alterada para Ford Brasil S/A;
- a Fibrtca Nacional de Motores transferiu

o

seu controle acionirio para a Alfa Romeo.

No ano de 19.69, a produçã·o brasileira de autE_
ve i cu 1os , com a p r ox i ma da me nte 354 mil un i d a de s , pa s s ou a o c~
par o 110 lugar na lista dos maiores produtores mundiais. Em
1973, instalou-se em Minas Gerais a Fiat Automõveis S/A, que
produziu seu primeiro veiculo em 1976.

Ji em 1977, foi fun-

dada, no Paráni, a Volvo Brasil Motores e Veicules S/A,
bricando

d

seu primeiro

~nibus

fa-

em-1979 e o seu primeiro cami

nhio em 1980, ano em que a produçio brasileira de autovelculos ultrapassou as 1 165 mil unidades, das quais mais
157 mil eram destinadas i exportação.

de

No ano seguinte,

a

Volkswagen Caminhões Ltda. assumiu o controle acionirio

da

Chrysler do Brasil.
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CA·P I T· UL O·· 7
A.PREVENÇ~O.

DE ACIDENTES DO TRARALHO NA INDOSTRIA AUTDMOBIL!STICA DO ESTADO .DE

S~O

PAULO

Esta parie do estudo foi desenvolvida junto a
sete

empres~s

do

set6r-automo~i1Tstico

lo, queJ em conjuntn, produziram
corr€spondendo a 85,0%

no Estado de São Pauvefculos, em

994 316

1980,

de toda a produção nacional, que al-

. l 165 · 207
d. nesse per1o
~ do ( 43 1.
cançou
. un1~d a_es

O critgrio adotado para
em ordem

de~~escente,

a escolha baseou-se,

no-total de horas-homem de exposição ao

risco que essas empresas apresentaram durante o ano de 1980,
em relação is demais do-mesmo ramo de atividade sediadas nes
te Estado.

Quanto i escolha do ano de 1980,
fato de os dados levantados serem os mais

deveu-se aó

recentes que pos-

sufmos, no tn!cio desta pesquisa.

Com relação ao motivo

de termos utilizado

o

critério do numero de h.oras·homem de exposição ao risco,preE_

(43} Notlcias da ANFAVEA.

São Paulo, nQ 34, nov-dez/80.

.
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de-se ã sua representatividade como elemento de referência P!
ra trabalhos na ãrea prevencionista.
ta em função do nDmero de
ra se

determf~ar

Se a seleção fosse fei

funcion~rtos~

traria problemas pa-

qual empresa seria mais representativa,pois

mesmo que dois estabelecimentos industriais tivessem o mesmo
n~mero

de empregados,

dificilmente

teriam igual

n~mero

de

horas trabalhadas, num determinado perlodo.
Se a escolha se fizesse em função da quantid!
de de ve'iculos, a.tnda assim n.a.ver·ia problemas,

pois poderi.a

ocorrer, entre outras situaçEes,que uma empresa que

produzi~

s·e mais, no mesmo periodo, 'fosse menor que as outras, tivesse menos empregados.e menos horas·de exposição ão risco,

ba~

tando, para tanto, que comprasse mais componentes prontos ou
semi~elaborados

e depois fizesse apenas a montagem final dos

velculos, ao invªs.de fabrtci-los.
Ressalte-se ainda que o fato de
cer a prioridade de

~scolha

se estabele-

das empresas em função

da ordem

decrescente do totãl de horas de exposição ao risco foi, in!
cialmente, uma medida preventiva, para que, numa eventual im
possibilidade de pesquisarmos o setor como um todo (o que de
fato aconteceul

fi~issemos

com aquelas que fossem as.mais re

presentativas.
Assim,

quan~o

fizemos os primeiros levantamen

tos para identificação de todas as

ind~strias

fabricantes de

autoveitulos da região, veriftcamos que, alem daquelas empre
sas com matrizes no Exterior (e bastante
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conhecidas) exis-

tiam outras, de porte reduzido e com um

trab~lho

quase arte-

sanal, referente basicamente ã produção de carrocerias e aca
bamentos internos de veiculas ji adquiridos na fasé- semi-aca
bada.

Tais empresas nao foram incluidas nessa pes
quisa, devtdo a fatores como: pequeno tempo de

~

exist~ncia,que

nao permitiria uma anilise consistente dos resultados obti dos em possiveis politicas de prevehção contra acidentes;

p~

queno numero de funcionãrios (em certos casos) e, neste caso,
essas empresas estariam desobrigadas por lei a efetuarem
tos

regis~ros

dad~s

de

mesmo de manterem

e levantamentos

se~viços

estatistic~s,

ou-

çe~

at~

especializados e profissionais h!

bilitados em segurança e higiene do trabalho; tipos de tarefas reitritas a poucas atividades com riscos, diferentes das
tlpic~s

outras emprésas

do setor.

Assim, a nossa amostra não-probabflisti".ca contemplou, i exceçio dessas empresas não-características da i!
· dustria automobilistica no seu conjunto, as demais

empresas

localizadas no Estado de São ·Paulo, em numero de sete, todas
pertencentes a grupos multinacionais, e que, na verdade,

pa~

ticipam efetivamente de nossa produção de autoveiculos.

·Tendo em
das neste estudo

vi~ta

(atrav~~

que parte das informações obti

de entrevistas), foram de

dificil

consentimen-t·o pe 1as organizações, pri n ci pa 1mente os dados sa bre acidentes, resolvemos caracterizar

1 ~5

a~

empres~s

apenas

,'

por meio de letras do alfabeto, em correspondincia ao
de horas-:-,homem de

riGm~ro
I

exposição ao risco, que apresentara~

:em
1

1980, em ordem decrescente, os seguintes valores:
)

I
i

1

HORAS-HOMEM DE EXPOSIÇ~V/·
AO RI SCO EM 1980 . \ f

CODIGO DA EMPRESA

1

\1

A

94 503 716

B

46 830 695

c

45 899 480

D

41 449 211

E

7 540 655

F

6 724 331

G

1 216 652

·Como instrumento de pesquisa, utilizamos neste trabalho

questionirios; entrevistas com os especialistas

da irea em cada empresa, visttas
al~m

da anilise de

relat~rios,

t~cnicas

boletins e

nessas indGstrias,
publicações~

Os questionirios serviriam como abertura

as

entrevi'stas ~ com perguntas· bãsi cas e abrangentes, tais como:
1} Qual ~ -~ organograma geral da empresa e,em
particular~

do departamento de prevenção contra acidentes?
2} Qual

~

a pol,ti'ca da empresa em segurança

do tra6.alh.o1

1-16

~)

Qual e o sistema de funcionamento do servi

ço de segurança?
· 4) Quais os possfveis problemas encontrados e
soluções adotadas?
5) Quais os resultados obtidos e conclusões?

Em segui.da, viriam as entrevistas, de
nio~estruturada,

:, forma

para complementarem as informações necessi-

rias ao estudo.

Na realidade, as informações relativas
questionirios e entrevistas
forma diferente da

fo~am

programada~

presas e pessoas envolvidas

~aos

.nbtidas, na sua maioria,de

variando de acordo com as em-

que~

por vezes,se ·mnstravam

pre~

cupadas em fornecer certas respostas, preferindo, em seu lugar, fazer explanações genéricas.

Então, nesses casos, aguar

divamos (sem contestação) o momento mais oportuno do diilogo
para nova tentativa de

escl~recimento.

Assim, constatamos que todas as

organizações

oójeto ·de nos·s,a pesqutsa trocam ·tnformaçoes entre si, de modo constante, na .irea de segurança do trabalho, participando
tnclus·ive de grupos de estudo,. associações, entidades
sentativas, si'mp8sios, congressos etc.

repr~

Um dos mais atuantés

em nosso Estado i o·Grupo de Estudos de Higiene e Segurança
do Trabalho (GEHSTl, que congrega elementos da indústria áü;;_
tomobillstica, alim de representantes de outros sétores

in-

dustriais, num total de vtnte e tris participantes, que

se
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Qual e o sistema de funcionamento do servi

~)

ço de segurança?
· 4) Quais os possiveis problemas encontrados e
soluções adotadas?
5) Quais os resultados obtidos e conclusões?

Em seguida, viriam as entrevistas, de
nio~estruturada,

forma

para complementarem as informações necessi-

rias ao estudo.

. I

Na realidade, as informações relativas

·aos

questionirios e entrevistas foram .ubtidas, na sua maioria,de
forma diferente da

programad~~

variando de acordo com as em-

presas e pessoas envolvidas que, por vezes,s:e·mostravam preE_
cupadas em fornecer certas respostas, preferindo, em seu lugar, fazer explanaçõe.s genéricas.

Então, nesses casos, aguar

divamos (sem contestação) o momento mais oportuno do diãlogo
para nova tentativa de

escl~recimento.

Assim, constatamos que todas as

organizações

objeto ·de nos·s,a pesqui'sa trocam informações entre si, de modo constante, na .irea de segurança do trabalho, participando
inclus·ive de grupos de estudo,.associaçoes, entidades
sentativas, simp8sios, congressos etc.

repr~

Um dos mais atuantés

em nosso Estado i o Grupo de Estudos de Higiene e Segurança
do Trabalho (.GEHSTl, que congrega elementos da indústria automobilTstica, alim de representantes de outros sétores

in-

dustriais, num total de vtnte e tris participantes, que

se
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-

reunem mensalmente, durante o expediente,

nos seus diversos

locais de trabalho.

Durante um perfodo

de

aproximádamehte· dois

a n os· , ex i s t i u o Gr u po de Es tu do s de Pr e ve nç ã o · . de · · Ac i de ntes da

Ind~stria

dual, que

~e

Automofiilfsitca (GEPAIA},

reunia mensalmente

extinto, dentre outras

raz~es,

nas

de imbito

pr~~rias

esta

empresas.

Foi

pela quantidade excessiva

de

reuniões existentes em pouco. espaço de tempo, entre o GEHST e
o GEPAIA, coiTI repeUção dos mesmos assuntos.

O GEHST fot mantido, devido ao fato de ser um
grupo mais .eclitico, com experiincias em diferentes ireas.

Dentre as principais associações que as

empr~

sas estudadas e/ou seus profissionais participam,destacam-se
a Associação Brasileira para Prevençio de Acidentes (ABPA) ,a
Associação Brasileira dos Profissionais de Higiene e Segura!
ça do Trafialho (ABRAPHISET}, o Instituto Brasileiro de Segurança (IRSl, alim da PUNDACENTRO em termos de contatos ticni
cose assinatura de pertBdicos especializados.

Observe- se que es.sas empresas de auto ve i cu 1os
nio

s~

participam de congressos e simp5sios, mas tambim con-

tribuem .com ap~esentaçio· de trabalhos.

Os· résul ta dos do estudo efetuado e que a.pre--sentaremos· a seguir, foram dispostos de maneira a se· evitar
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a repetição, em certos casos, de informaç5es idinticas
obtidas em vãrias empresas.

as

Assim, nessas circunstânci-as; men

cionaremos uma so vez o fato e as companhias a ele relaciona
das.

Desta forma, constatamos que os organogramas
das empresas A e D mantêm os departamentos de segurança

do

trabalh9 ligados i diretoria de produção, enquanto que

nas

demais esses setores estio vinculados i diretoria administra
tiva.

Todas essas companhias possuem pessoal espe cializado na irea, atendendo tanto na qualificação como

na

quantificação, conforme determina a Norma Regulamentadora, NR:-4.

Quanto is polrticas sobre segurança do trabalho,todas essas empresas possuem-nas de forma escrita,

bem

claras e divulgadas suficientemente.

No caso da empresa F, sua política foi divuldispas~

gada atravis de uma mensagem do pr8prio presidente,
ta em cartazes impressos com sua fotografia, a fim de
trar a importância dada i matirta.

Como todos os

mos-

conceitos

falam do mesmo assunto de forma variada, porem segundo

os

princlpios pre~enci~ntstas, podemos exprimi-los de uma manei
ra cond-ensada e representativa das empresas pesquisadas:
-A poli'.tica de segurança do trabalho es·tã apoi'ada no prtnctpto de que a segurança i uma

1)9

respons-abilirl_!

de de TODOS os funcionirios da organização e, em particular,
daqueles cujo trabalho seja essencialmente o de

supervisio-

nar as atividades de outros, qualquer que seja o seu

nivel

hierãrquico.

- A empresa de ve rã manter um a parti c i pação des
tacada no campo da segurança 'do trabalho, por entender que a
segurança, o &em-estar do pessoal, a preservação do patrimBnio da companhia e a continuidade operacional estio intimamente relacionados, podendo assim obter um óom desempenho gl.2_
bal para a consecução de seus objetivos.

Quanto ao

si~tema

de funcionamento do serviço

de segurança, constatamos· que todas as empresas anali:sadas

po~

.suem procedimento··de trabalho preestaóelecido e procuram polo em prâtica de acordo com as circunstâncias ou exigências.

De uma maneira geral- apenas variando

em

detalhes-, o serviço de segurança dessas empresas,agindo co
mo um õrgib assessor, administrador e fiscalizador,assume os
seguintes procedimentos bãsicos:
- cooperar com a gerência e a supervisão,

no

sentido de assessori-las em todos os assuntos referentes

a

segurança do trabalho e na parte que lhe for atribuida em hi
giene industrial, quando for o caso;
- suprir com as necessirias informações e assistência, a supervisão, a fim de possibiliti-la a desincumbir-se melhor de suas atribuições no programa de

12.0

segurança,

uma vez que ela era responsãvel, em sua ãrea, tanto pela segurança dos empregados, quanto das instalações;
- promover e efetuar inspeções nas areas
trabalho~

de

para assegurar-se de que as regras e padrões

de

segurança estão sendo seguidos e para recomendar medidas cor
retivas, quando necessãrias.

Essa função nio visa tirar

a

responsabilidade da· supervisão, mas sim suplementã-la. O acom
panhamento, para certificar-se

~as

medidas

recomend~das,

com

pleta o cjclo das inspeções;
- investigar todos os acidentes do · trab~lho,
identificar as suas causas e relati-las de conformidade
p~ocedimentos

com

estabelecidos; analisar as causas e recomendar

-

medidas corretivas destinadas a prevenir acidentes similares,
acompanhar cada caso para assegurar-se de que medidas satisfat5rias tªm sido tom~das para evitar repetição de casos semelhantes, no local do acidente e em outros;
- manter registros das informações necessã
rias para preparar estatTsticas e
dentes·.

relat~rfos

mensais de aci-

Compi:lar informações para avaliar os resultados

reconhecer onde, quando e que medidas preventivas devem

, e
ser

tqmadas·;
- motivar e estimular o pessoal na prãtica da
prevençao contra acidentes, por meio dos recursos

disponi-

veis;
- recomendar o uso de equipamentos de

prote-

ção individual, com base na pr6pria experiªncia e nos
cos do trabalho.

A ap1icaçio dos equipamentos serã

ris-

regula~

mentada por instruções para o uso correto, manutenção e reparos;
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- verificar desenhos e projetos, assim

como

processos novos ou modificadbs, instalações de mãquinas etc,
recomendando a inclusão de medidas consideradas

necessãrias

para a segurança do trabalho, devendo, para isso, manter estreito relacionamento com outros setores especializados, ficando a aprovação final com o serviço de segurança;
- efetuar ou providenciar que se efetuem
quisas e amostragens referentes is condições perigosas
a saijde, em conjunto com o departamento

m~dico,

das recomendações e escolha das· medidas

t~cnicas

:1pe~

para

e participar
a serem ado

tadas para reduzir ou eliminar o perigo;
- manter atividades educacionais, tais
treinamento para supervisores e empregadõs, uso de
de segurança, boletins, concursos,

confer~ncias,

como

carta.zes

projeção de

filmes, integração e orientação para novos empregados etc;
- coordenar as funções da CIPA,

considerando

os dispositivos legais vigentes e as diretrizes do programa
de segurança;
- manter informações atualizádas a respeito; da
·legislação e normas brasileiras em vigor, assim como dos pro
cedimentos do programa de segurança;
- comunicar e discutir com a

ger~ncia

respon-

sivel pelo servtço de segurança qualquer plano ou modificaçio que deva ser introduzida no programa existente, como,por
exemplo, campanhas educacionais, treinamentos etc.

Assim, constatamos que os serviços de
ça,para cumprirem os objetivos estabelecidos;possuem
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segura~

to~o

ba

\

\\

\ !

se de açao, a comunicação e registro dos adde.ntes (com ·1J;esões incapacitante e sem perda de tempo) sofridos pelos

em-

pregados em serviço, dentro ou fora das propriedades da empresa, no percurso de ida e volta entre a casa e o local

de

trabalho, bem como aqueles sofridos por pessoas nao-empregadas da

·mas

~mpresa,

propr1edades.

~ue

encontram

s~

. dentro de

suas

A Ünica exceçao e a companhia_ G, que nao con-

trola os acidentes de trajeto.

Verificou-se também que essas indústrias

regi~

tram os acidentes sem lesões, isto e, aqueles onde sõ hi danos"materiais, por'em mais com a finalid.ade de pagamento.'· ou
recebimento de seguros e indenizaçEes,-do que

propriamente

para um estudo aprofundado no campo prevencionista, a exceçao das companhias R e P, que jã possuem programas

especif!

cos de controle de danos materiais, e da C, que iniciou
dos a respeito em 1980.

Devemos ainda salientar que a

est~
comp~

nhia B.tambêm passou a ·controlar os incidentes, a partir

de

1977, criando o Programa de Prevenção Total de .Perdas,

abordaremos mais adiante.
rios

pr~prios

que

Esses são registrados em formulã-

e em virias vias, ficando uma delas com o ser-

viço de segurança para posterior investigação, mesmo no caso dos acidentes com lesão sem perda de tempo.

Quanto

a sua

investigação, ê geralmente efe"·t

.

tuada pelo supervisor de segurança e, dependendo da gravidade do caso, ate o

en~enheiro

da ãrea poderã colaborar.

Apõs

verificã•lo i.'n loco juntamente com a vitima, se possivel,

e

(
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com outras pessoas que julgar

necessi~io,

descreveri em for-

mulirio pr5prio a circunstincia em que ocorreu o

acidente,

com sua conclusão e as medidas a serem. tomadas para se

evi-

tar a sua repetição ou situaç5es semelhantes.

Nesses relat5rios de investigação sobre aci
dentes, sao mencionados dadós como: nome, função e idade
acidentado, tempo em que trabalha na

compan~ia,

data,

do

hora,

local e causas do acidente, tipo de serviço executado, parte
do corpo atingida, agente da lesão, fatores
te~

tipo, possibilidade de a

condi~io

pessoai~,

acide~

ambiente ser insegura,

verificar se foi ato inseguro ou se havia instruçio adequada
-

para o serviço, algm das providincias
ver e prevenir

outros acidentes,

necessi~ias

para resol

conforme, jã fÓi comenta-

do.

Um exemplo de aplicaçao do uso da informação
desses relatErios

~o

da companhia C, que baseando-se em es-

tudo de investigação sobre acidentes ocorridos num

período

de cinco anos, em uma de suas fãbri c as, aproximadamente 9 800,
sendo 8,0% com

les~es

ihcapacitantes e 92,0% com

les~es

sem

pérda de tempo, extraiu uma amostra de cerca de 4 800 aciden
tes, referente a

empregad~s

da ativa,obtendo como

resultado

uma relação entre o tempo de atividade desses empregados

na

empresa e a percentagem de acidentes dos quais foram vltimas,
conforme a tabela a seguiri
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TEMPO DE COMPANHIA

% DE ACIDENTES

Ate 1 ano

14

De 1 a 2 anos

14

De 2 a 3 anos

11

De 3 a 4 anos

lO

De 4 a 5 anos

8

De 5 a 6 anos

8

De 6 a 7 anos·

7

De 7 a 8 anos

6

De 8 a 9 anos

5

De 9 a . 1O anos

3

De 10 a 20 -anos·

14

TOTAL

100

Com isso, verificou-se· que os 2empregados novos
(com atg dois anos de companhtal são os que mais se acidenta m.

A p a r t i r do s e g undo a n o de c a s a , hã um bom de clíni o ate

o quarto ano, quando então se nota uma estabilidade, aumentando depois no grupo dos que possuem de lO a 20 anos de com
panhia.

.

I

·~

Nesse aspecto, concluiu-se que os esforços na
\

pr-evenção contra acidentes devem concentrar-se em

emprega·-

dos com a tê do :i s anos de empresa e com -os ac-ima de 1O
Devemos lembrar que a companhia utilizou

amostras do

anos. •.
mesmo
\

.r

tamanho (mesmo numero de empregados) para cada faixa de tempo de serviço.

A indastria automofiiltstica se utiliza desses
relat~rios
tai~

de investigação

como: .dias da semana e

para virias outras
hori~ios

informaç~es,

mais frequentes de aci-

dentes, percentagem de atos e condições ambientes inseguras,
levantamento de estatfsttcas de acidente etc.

Os principais cilculos estatisticos efetuados
sao os recomendados pela Norma Brasileira NB-18 de
d~

Cadastro

Acidentes e que todas as empresas cumprem, no tocante
obrigat~ria.

parte
mos~os

Dentre os calculas mais expressivos

a
te-

seguintes:
- total de acidentes com lesões incapacitan-

t~s,

comumente chamados de acidentes com afastamento;
- totàl de acidentes com

tempo,

tamfi~m

les~es

sem perda

de

denominados de acidentes sem afastamento;

-

to ta 1 de acidentes de trajeto.
total de horas;--homem de exposição ao risco;

-

total de dias perdidos;

- to ta 1 de dias de ti i. ta dos;

-

taxas de frequencia;

-

taxas de gravidade.

A seguir, apresentaremos esses dados e tambim
os relativos a acidentes com danos materiais, que levantamos
em nossa pesquisa junto a cada indústria do setor

automobili~

ilco,correspondendo ao periodo de atividades de 1976 a 1981.
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EMPRESA A

'

t. N O

co

. .....:.
N

......

1976
1977

ACIDENTES COM AFASTAMENTO

HORAS-HOMEM
DE EXPOSIÇ~O AO RIS-

85 657 944
79 538 225

DIAS COMPUTADOS ·
Numero

507
521

Debita-·
Perdi dos ·.'·"dos---· Total
9 470
12 038

lO 050
25 575

19 520
37 613

TAXAS
Frequê.!!_
cia

5,92
6,55

Gravi
· dad~--·
227472

ACIDENTE
ACIDENTE SEM AFAS DE TRAJE ACIDENTE
TAMENTO
- TO COM COM DA
MAT E
AFASTA NOS
R1AIS
Taxas de MENTÕ
Numero Frequência

12 007.
9 408

140 '17

129

118,28

125

1978

90 544 913

603

20 451

23 700

44 151

6,66

487

8 552

94,45

123

1979.

90 549 643

787

24 105

6 850

30 955

8,69

341

7977

88,10

138

:z

OJI
o

n

o
:::s
<'+
""1

o

.......
QJ

1980

94 503 716

782

21 053

22 740

43 793

8,27

463

8 046

85 '14

224

1981

73 464 337

598

18 159

11 750

29 909

8 '14

407

5 222

71 ,08
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EMPRESA B

'.

ACIDENTES COM AFASTAMENTO
ANO

HORAS-HOMEM
DE EXPOSIÇJI:O AO ·
·RISCO

DIAS COMPUTADOS
Numero

'

Perdtdos Debita-.
·dos

Total

F'requên_ ·
da

Gravi
'·da de

8,52 .

-471

6 055

137,55

12

I

_,.
N

TAX.AS

ACIDENTE SEM AFAS ACIDENTE
. TAMENTO
- DE TRAJE
To co~
AFASTAMENTO
Taxas de
NUmero Frequên-·
cia

-

ACIDENTE
COM DANOS MATE
RIAIS -

1976

44 021 445

375

10 775

9 960

20 735

1977

38 984 836

337

7 001

2 355

9 356

8,64

240

5 350.

137,23

14

1978

41 452 386

339

9 900

17 161

27 061

8,17

653

5 546·

133,79

8

h/contr.Q_
la
!em estudo
controla

1979

43 094 364

475.

7 087

2 040

9 127

11 ,02

212

5 836

135,42

19

mas na o

1980

46 830 695

505

7 132

11 750

18 882

10,78

403

6 051

129,21

23

forneceu

1981

41 367 509

300

3 415

6 583

.9 998

.7,25.

242

4 646

112 ,31.

20

dados

co

'•·

EMPRESA C

ACIDENTES COM AFASTAMENTO
ACIDENTE SEM AFA~ ACIDENTE
HORAS-HOMEM
+-----.----D-!_A_S
_C_O_M_P_U_T
A_D_O_S--r----T
A_X_A_S__
. TAMENTO
DE TRAJE ,ACIDENTE
DE EXPOSI
TO CO~ COM DAÇAO DEN~ero-~-----~---+----~--~-----~A~S~-N~M~
RISCO
Taxas de MENTO
RIAIS
Deb,' ta · Total Freque~n
GravF Numero
erdtdós
FrequênP
dadad~
dos -. '
cia

ANO

1976
1977

1

48 131 799:

203

9 269

44 976 863

232

7 882

1 455

4,22

423

9 207

191,29 s/dados

9 337

5 '16

208

5

7~8

127,80 s/dados

9 081

3,84

203

3 453

·77 ,00

18

11 090 .. 20 359

nao con
trela

1978

44 842.529

172

7 161

1 920

1979

47 177' 951

183

7 505

7 265

14 770

3,88

313

3 036

64,35

25

1980

45 899 480

207

6 837

295

7 132

4 ~51

155

2 457

53,53

37

em estu

1981

39 323 896

230

6 370

4 630

11 000

5,85

280

1 704

43,33

43

do

I

I

EMPRESA O

ACIDENTE~COM

ANO

HORAS-HOMEM
DE EXPOSI
ç~o DE RISCO

AFASTAMENTO

DIAS COMPUTADOS.·

TAXAS

Nümero

;

Perdidos

Debita
dos-:

Total

Fre·quê.!!.
cia ·

·dade~

Gravi

ACIDENTE SEM AFAS ACIDENTE
TAMENTO
E
DE TRAJE ACIDENT
COM
DA
TO cor-r NOS MAT E
AP'ASTA- RIAIS
Taxas de MENTO
Numero Frequência

......
·w

o

1976

36 453 233

371

6 326

1 840

8 166

10 '18

224

10 673

292,78

25

1977

39 031 637

282

4 659

. 1. ·235

5 894

7 ,2.3

151

9 .168

234,89

18

z
llll
o

1978

40 966 651

241

10 445

8 045

18 490

5,88

451

8.803

214,88

15

o

1979

_40 .279 607

234

12 488

10 520

23 008

5,81

571

7 176

178,15

21

o

('")

::I

c-t
~

~
T

1980~

41 449 211

225

7 775 .

2 895

lO 670

5,43

257

5 583

134,69

11

·~

1981

s/dados

s/dados
.

/"

'

s/ dados s/ dados

s/ dados s/dados

s/dados s/dados s/dados

s/dados

llJ

EMPRESA E
\.

ANO

HORAS-HOMEM
DE EXPOSI
ÇAO AORISCO

ACIDENTES COM AFASTAMENTO

ACIDENTE SEM
AFASTAMENTO

DIAS COMPUTADOS

TAXAS
Total

Frequê!!_
ci a·

Gravf
da de-,

3,99

556

_...J'

.w
......

1976

9·264 324

37

2 000

3 150

5 .150

I

DE TRAJE
TO. COM
AFASTATaxas de MENTO
Numero Frequên-cia
'

Numero
Perdidos .·Debita
dos -

!ACIDENTE

930

100,38

ACIDENTE
COM DA
NOS MAT E
RIAIS .

s/dados .

•,

:z

1977

8 836 793

8

125

l 800.

1 925

0,91

218.

957

108;30

s/ dados

o

1978

8 567 285

9

174

o

174

1 ,05

20

891

104,00

s/dados

o

1979

7 968 669

7

90

1 ·200

1 290

0,87

162

594

74,54

12

1980

7 540 655

14

134

o·

134

1 ,86

18

435

57,69

8

1981

6 908 852

16

205·

o.

221 .

2,32

32

350

50,66

2

DII

("")

::I

r-t

-

-s

o

......
DI

,.

1

EMPRESA F

.. ACIDENTES .COM AFASTAMENTO.
ANO

HORAS-HOMEM
DE EXPOSI
ÇJ!:O AORISCO

ACIDENTE SEM
AFASTAMENTO

TAXAS

DIAS COMPUTADOS
Numero
Perdi dos · Debita
dos ·

Total · Fre.quê.!!_
ci. a
I

__,

Gravi
da de·

..

ACIDENTE
DE TRAJE
'TO COMAFASTA
Taxas de MENl'rr
Numero Frequência

ACIDENTE
COM DANOS MATE
RIAIS -

w
N

1976

7 968 433

44

1977

7 395 634

1978

1 oa1

400

1 48l

5,52

186

84

10,54

7

26

47

1 124

100

1 224

6,36

166

904

122,23

1

28

6 ,203 240

39

982

100

1 082

6 t28_

174

764

123,16

5

27

1979

5 867 878

39

465

o

465

6·~64

79

480

81 ,80 '

9

14

1980

6 724 331

79-

1 370

o

1 370

11 ,75

204

436

64,84

5

26

1981

6 103 332 '

73

634

o

634

11 ,96

103.

433

70,94

3

52

..

;

EMPRESA G

...
ANO

HORAS-HOMEM.
DE EXPOSI
ÇJI:O AORISCO

ACIDENTES COM AFASTAMENTO

.....
w
w

TAXAS

DIAS COMPUTADOS
Numero
Perdidos

1976

l 017 329

51

1977

1 067. 865

45

-

Debitados

..

Total

F:requê.!!_
cia

Gravf
da de-

o

574

50' 13

564

583

573,06

430

o

430

42,14

402

572

535,64 s/dados

574

'

1978

1 045 989

35

208

o

208

1979

1 103 683

33

388

1 200

1 588

29,90

1 438

1980

1 216 652

106

31l

311

21 ,37

1981

1 055 514

19

162

o
o

162

18,00

'

SEM . ~C I DENTE
AFASTAMENTO
PE TRAJE
TO COMAPASTA
Taxas de MENTO
Numero Frequência
ACIDENTE~

33,46

ACIDENTE
COM DANOS MATE
RIAIS -:-

s/dados
:z
!li I

o

352,77 s/dados

n

393

356,08 s/dados

M'
""'S

255

288

236,71

s/dados

!li

153

179.

169,58 s/dados

198

369

o

:::s

o
__,

Conforme

os dados apresentados, somente a em

presa D nao possu'ia os resultados de 1981, quando
mos a nossa pesquisa.

termina-

Esses valores normalmente sao apenas

divulgados internamente, entre os setores envolvidos,
tamb~m

uma tradição na indfistria automobiltstica

informações a esse respeito,

sendo

a troca. de

entre os respectivos

serviços

de segurança.

Desta forma, as empresas possuem condições am
plas de avaliar seu desempenho, sendo as taxas

frequ~n

de

cia e de gravidade, em geral, muito utilizadas para essa finalidade.

Ess·as, em-presas analisam nao so os
anuais, como

tamb~m

os mensais,

interpretando

dentro de limites calculados, para conhecerem a
dos valores obtidos:
vencionista ou produto

resultados
as variações
consi~t~ntia

se foram fruto de uma boa pol'itica pre
~e

uma casualidade favorivel.

Assim,

nunca analisam resultados isolados.

A empresa C utiliza taxas de
gravidade-pre-determinadas

frequ~ncia

para todo o ano que se

e

de

inicia,c~

. mo uma meta a ser alcançada, sendo esses tndices_ escolhidos
atrav~s ~e

observações e experiincia
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adquirida.

Os supervisores e

engenheiros de

segurança .

.também executam a anãlise de riscos de operações industriais,
sendo essa tarefa muito-subjetiva, desde que não haja
treino.especlfico.

Exi~tem

::um

pessoas que convivem com um cer-

to tipo de risco, deixando de

visualizi~los

ap6s um

period~

de tempo.

De todas as vi"s·i ta das, a empresa B ~e a que
sui um dos melhores programas de anilise de risco,

po~

desenvol

vida basicamente a partir de um estudo-pi'loto de prevenção t.Q_
tal de perdas que, conforme foi mencionado, trataremos adian
te.
Os serviços de segurança das companhias visitadas fazem aniltses de projetos, processos e desenhos de no
vas mãqutnas·antes de sua.aqutsiçâo, bem como das

maquinas

existentes, sendo por vezes necessãrio a sua aprovaçao, qua!
do envolvem problemas·de segurança.

Constatamos tambem que todas elas elaboram re
gras de segurança do trabalho e que são bastante

divulgadas

entre os interessados, .através de livretos, folhas de instru
.I

çao e outros meios.

Quanto a instruções e treinamento de segurança, procuram atingir todos os

funcionaria~,

por meio de

sos, palestras, entrevistas, folHetos e apostilas, sendo
CIPA

~m

dos meios mais atuantes,
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aproveitan~o

parte de

cur~

a
suas

reuni~es

para treinamentos especTficos,

al~m

preparação dos seus integrantes, os chamados

de cursos
11

cipeiros

A integração de novos empregados
constitui alvo de

preo~upação

11

•

se

tamb~m

das companhias, sendo

cia do serviço de segurança, que realiza

para

incumb~~

reuni~es

de integr2_

çao em datas oportunas, de acordo com o nGmero de

funcioni-

rios admitidos.· Outra t&cnica de treinamento utilizada

e o

aiilogo de segurança, principalmente pelas firmas B e C, que
possuem programas bem desenvolvidos por meio de cartazes

e

.desenhos que são expostos pelo chefe aos seus subordinados du
rante as palestras.
~eral

Esses diilogos, de poticos minutos-

em

em torno de cinco-, são efetuados periodicamente, vi-

sando i instrução da maneira correta de efetuar os trabalhos,
corrigindo atitudes tnseguras e incentivando a

mentalidade

prevenctoni'sta.

De maneira geral, as empresas procuram

criar

em seus empregados a conscigncta de segurança fora da

fibri

ca, se bem que com menos

~nfase

Neste caso, a empresa B ji

e de forma mais

~onseguiu

esporidica.

reunir em um teatro

os

fami.liares· dos empregados para desenvolver esse tipo de trabalho.

Os servi'ços de segurança tambêm estabelecem especifi

caçEes de Equipamentos de Proteção Individual(EPI), fiscalizando sua qualidade e

utiliza~io

adequada.

Um dos principais problemas

q~e

as

empresas

encontram e a desobediincia do empregado quanto is regras de
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segurança, sendo neste caso feito todo esforço para criar
~onsci~ncia

·~ultados

adequada, evitando-se a punição.

a

Quanto aos re-

obtidos,em geral sio aceitos como normais,

do previsto, embora se acredi'te que possam melhorar

dentro
. :ainda

mais, principalmente pela assimilação de novos conceitos.

Quanto aos custos dos acidentes, a exceção da
empresa R, nenhuma das demais forneceu qualquer
sentido, alegando, na maioria das
outro departamento;

~ezes,

neste

~ado

ser isso tarefa

Mesmo no caso da empresa B, essas

estudo-~iloto

i~for

cus to,

maç5es referem-se a um tipo especTfico de cilculo de
desenvolvido num

de

de prevenção total de perdas,

reali·zado em 19.77 e que r::elataremos a segui_r::.

Esse estudo fot orientado por quatro profisstonais; sendo

tr~s

os respectivos coordenadores das

areas

de segurança do trabalho, htgtene industrial e medicina
trabalho, em conjunto com o gerente de assessoria
relaçEe~

industriais.

do

t~cnica

A admtnistraçio da empresa

de

aceitou

testar o programa que,· conforme os setores especi a 1 izados, re
presentava um grande avanço· na prevenção contra acidentes

do

traoalho.
.
.

Como·g·sa~tdo,

dtcionats orientam-se

os programas de segurança tra- .

classtcam~nte

pela

ocorr~ncia

de

aci-

dentes com· les·ão na ·anâl tse deles e numa consequente :açao pre
yentiva.

Tratava-se, na ªpoca, de alterar o enfoque preven-

ctontsta, tornando ... o mais a6rangente, e d-e introduzir. um pr.2_
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grama que prevenisse os acidentes com ou sem lesão,antes mes
mo· da sua

ocorr~ncia.

Muito mais que isso, o programa

:i~ia

prev~

nir os acidentes de uma forma global, orientando-se
ocorr~ncia

pela

de todos os eventos que tivessem potencialidade

Í"a provocar lesões ou doenças.

Nasceu a-ssim: o Programa

p~

de

Prevenção Total de Perdas.

Todo o programa baseia-se no conhecimento de
que a lesão acontece ao acaso, influenciada por inGmeras variãveis, algumas das quais fugiam ao controle direto da
presa.

A conjunçâo dessas variãveis, presentes nos

sos produtivos, leva ã

ocorr~ncia

em-

proces-

de fatos (eventos)que, sem

necessariamente provocarem lesões, reGnem todas as condições
para ti-las provocado.

Esses fatos, denominados INCIDENTES;

ou,conforme o caso, ACIDENTES, repetem-se vãrias vezes,
tes de causarem a lesão.

Esse enfoque proporciona um

an-

subpr~

duto de extrema importância para o processo produtivo:a prevenção contra acidentes com perdas materiais que pode trazer
beneficios econõmicos considerãveis, reduzindo os custos nor
malmente jã incorporados aos custos industriais.

Dai, a for

mulação pouco convencional do objetivo do estudo.

Com base em observações de fatos prenunciantes- INCIDENTES-, pode-se prevenir os acidentes 9é
rem e, consequentemente, prevenir a lesão.
bãsico do programa.

lJS

Eis o

ocorre-

- . nc1... p1. o
pn

OBJETIVO

O estudo proposto teve por finalidade estabe
lecer bases econômicas experimentais ãs linhas de investimen
to mais efetivas no campo da higiene, segurança e medicina do
trabalho, para que a administração das fibricas estivesse'Pl!
namente·informada sobre os custos dos programas, sobre a economia introduzida ou sobre as perdas que fossem controladas.

Este estudo objetivou, tambêm, confrontar

os

dados obtidos com os estudos realizados no Exterior.

LOCAL DA AVALIAÇJW

Por sugestão da gerência da fibrica, foi

desi~

nada para esse estudo-piloto a seção de estamparia de uma das
fibricas.

Tendo em vista que o setor de estamparia se

subdividido e localizado em diversos pontos, esse

acha

trabalho

foi limitado ã irea onde se localizam as prensas grandes, definindo dessa maneira o sistema sob consideração.
2
O local, com uma area aproximada de 7 650 m,

abri9Bva 9 linhas de prensas grandes com 53 prensas de 400
1 .BDD toneladas e 10. prensas pequenas de 80 a 250
uma

~~fardadeira

a

toneladas,

e duas pontes rolantes de 30 toneladas cada,

transportadores de es tampos, ·ferramentas de es tampagem., reeipiente

~ara

peças e chapas de aco como matêria-prima bisica.

O pessoal efetivo trabalhando nessa ãrea

era

de 400 homens, sendo 200 em cada turno, alem de cerca de

15

pessoas {em cada turno), itinerantes no setor, das ãreas

de

manuseio de materiais em processo, manutenção, ferramentaria,
controle de qualidade e outras.

Os dados obtidos referem-se ao per1odo diurno.

RECURSOS HUMANOS E DURAÇAO

Os recursos humanos utilizados durante o estu
do-piloto de

sei~

meses (mar-ago/77) para a obtenção dos

da-

dos e elaboração de relatõrios encontram-se discriminados

a

seguir:
- pessoa 1 de campo

........................ · 1 680 horas-homem

- elab.oração de dados e relatõrios ............ 380 horas-homem
- direção e coordenação do traba 1 h o de campo ... 480 horas-homem
To ta 1 . . . . . . . . . . . . 2 540 horas-homem

O total acima equivale a 2,6 pessoas
do em tempo

in~egral

trabruha~

durante os seis meses de duração do estu

do-piloto.

TRABALHO EXECUTADO

O trabalho desenvolvido consistiu do seguinte:
1.

Ide~tificaçio

das condições

qu~

deram ori-

gem a perdas, através de registro e anãlise das condições
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de

ytrabalho e dos acidentes é/ou incidentes que vieram gerar:
- lesões ou doenças {leves ou graves),perdas
materiais {de materiais em processos, energia,

equipamentos

o~ instalações) e perdas de tempo de' pessoal não-acidentado;

- perda de tempo do pessoal lesado ou doente
(leve ou gravemente) e perda de tempo do pessoal não-acidentado, sem perdas materiais;
- perdas materiais {de materiais em

process~

energia, equipamentos ou instalações) e utilização de

tempo

do pessoal para reparo dos danos.

2. Medição da importincia econEmica das perdas, através-de:
- coleta

d~

dados para quantificação econEmi

ca das perdas junto aos setores de produção, manutenção, fer
·ramentaria,

control~

de qualidade, manuseio de materiais

em

processo,engenharia de produção e serviço medico;
~

coleta junto ao- setor de finanças e

cus-

tos do custo unitãrio ou das bases de cãlculos para quantifi
car as perdas realmente ocorridas e contabilizãveis financei
ramente;
- estimativa das perdas econ6micas

~otencfai~

originadas das condições existentes ou de condições

desco

~

bertas durante o ·estudo.

3. Seleção dos metodos administrativos de en
genharia ou médicos, para diminuição das perdas através de:
- anãlise de-alternativas de ação do
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Grupo

-de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho das fãbricas em
concl~sões

relação ãs

de origem geral, derivadas do

estudo

dos resultados dos itens 1 e 2, incluindo contatos com os se
tores envolvidos;

nessa anãlise, foram incluidas as

ções experimentais, determinadas entre a

ocorr~ncia

relados

versos tipos de acidentes, incidentes e doenças, assim

dicomo

os custos envolvidos;
- recomendação a

ger~ncia

de Relações Indus-

triais das alternativas mais viãveis de ação do Grupo de Segurança, Higiene e Medicina
objetivos

~o

d~

Trabalho, relacionadas com os

estudo.

4. Motivação de uma açao efetiva e- continua

das

ger~ncias

das fãbricas para levarem a efeito as recomen-

dações aprovadas pela

Ger~ncia

de Relações Industriais, atra

vês de:
-apresentação~
r~ncia

a cada dois meses,para aGe-

de Relações Industriais e, trimestralmente, para

gerências das fãbricas, do andamento do projeto,

as

especifica~

do os avanços feitos, o estãgio em relação ã programação

e

os achados;
- apresentação dos resultados e
çoes ã

Ger~ncia

recomenda-

no fim do projeto, visando obter a aprovaçao

necessãria para por em prãtica as recomendações ou
sõ~s

conclu-

resultantes.

CRIT(RIO Dt

CLASSIFICAÇ~O

DOS EVENTOS

Para facilit•r a coleta e élaboração. dos da-
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dos colhidos durante este trabalho, tornou-se necessirio defrequ~ncia:

finir bem alguns termos-chaves empregados com

- Lesão leve: i aquela sofrida pelo trabalhador por acidente do trabalho e que permite seu retorno ao tra
balho ap5s receber os cuidados do serviço
-

Les~o

lhador por acidente do

grave:

~-aquela

trab~lho

e que

m~dico.

sofrida pelo

traba-

o seu afastamen

ob~tga

to do serviço, de acordo com o-que estaóelece a NB-18 da ABNT.
~

Batxa perda: ê todo dano pessoa 1 e/ ou

mate-

rial provocado por acidente cujo valor nio ultrapasse os Cr$
30 ooo, ooC*) (US $ 5.001 (*) .
- Alta Perda:

~

todo d~no pesso~l e/ou mate-

rial provocado por acidente cujo valor

~ultrapass~

Cr$30

OOo,oJ-*~

ou seja, US$ 500.00(*}.
- Acidente:

i toda

oc.orr~nci

a

provoque dano pessoal, dano material e pessoal

não~desejada

que

ou dano mate

rial com potenciali'dade de lesão.
- Incidente:

ê toda

o~orrincia

não-desejada

que tem potencialidade de provocar dano pessoal e/ou

materi~l

com potencialidade de lesio.
Estabeleceu-se o seguinte

cr-it~rio

para a elas

si fi caçio dos eventos reg i strados no sétor. durante aquele período:

(*)

V~lores

de 1977.

~43

Potencialidade de risco (incidente):
1. Baixa perda
. lesão leve
. lesão leve e pequena perda material
2. Alta perda
. lesão leve e alta perda material
. lesão grave e pequena perda material
. lesão grave e alta perda material

Potencialidade de risco dos

acidentes com

danos materiais:
1. Baixa perda
. lesão leve (sem afastamento)
2. Alta perda
. lesão grave (com afastamento)

No cilculo do custo potencial dos

incidente~

tomou-se por base o custo real dos acidentes relatados duran
te o periodo.

Quanto ãs lesões leves, foi levado em

conta,

alem do custo do atendimento ambulatorial, o tempo medio

ga~

to pelo acidentado para dirigir-se ao serviço medico. Nas le
s~es

graves {com afastamento), foram computadas tambem

as

despesas hospitalares e as diirias pagas ao acidentado.

No cilculo do custo dos acidentes, nao

foi

computado o tempo perdido por outras pessoas, por nao ser um
valor contabilizivel, tendo sido considerados apenas os valo
res

reai~

fornecidos pelos setores competentes dentro

dos

crit~rios

da empresa e efetivamente desembolsados pela c mpa-

nhia.

RESULTADOS

Apresentaremos, a

seg~it,

a relação de

todos

os eventos registrados naquele setor durante a realização

do

·presente estudo, acompanhada dos respectivos custos.

EVENTOS COM. PERDAS
I

M t S.

NOMERO DE
LESOES

BAIXA PERDA
MATERIAL·

ALTA.PERDA
MATERIAL

TOTAL

Março

14

36

4

54

Abri 1

12

19

5

36

Maio

15

16

. 12

43

Junho

9

15

3

27

Julho

9

"7

5

21

Agosto

17

24

1

42

TOTAL

-76

11.7
-

-30

-223

~

('

1.45

•' . '

I

Mt S

CUSTOS

NOMERO DE
EVENTOS

Cr$(*)

US$(*)

Março

54

536 739

8,945

Abril

.36

517 892

8,631

Maio

43

1 139 123

1 8 '9 85

junho

27

786 062

13,101

Julho

21

568 603

9,476

Agosto

42

228 160

3,802

-223

3 776 579

62,940

TOTAL

(*) Valores reajustados em 1980.

EVENTOS POTENCIAIS (INCIDENTES)

DISCRIMINAÇAO

NOMERO DE
EVENTOS

CUSTO POTENCIAL
I

Cr$(*)

US$(*)

1 416

2 073 166

34,652

Baixa Perda Material

278

2 422 154

40,369

Lesão Leve + Baixa Per.da
Material

209

2 126 991

35,449

Lesão Leve + Alta Perda
Material

12

952 091

15,868

Lesão Ueve

.

Lesão Grave + Báixa Perda
Material

307

Lesão Grave + Alta Perda
Material

20

TOTAL

3 216 521

~

53,608:,
!

2 242

(*) Valores reajustados em 1980.

1 639 685

27,328

12 430 608 207,174

\. ...

I
i

Para ter-se uma idéia mais clara do valor

do

estudo, passamos a comparar os dados obtidos durante os seis
meses em que durou esse trabalho com os dados registrados na
mesma fibrica, no mesmo perfodo e dentro

do esquema conven-

cional.

DISCRIMINAÇAO

ES TU DO - P-I-U~

TOTAL DA

1

71

75

976

TO

Lesão Grave
Lesão Leve
Acidentes com Danos Materiais

147

Incidentes

2 242

( ... )Dados não-disponfveis.

RESUMO DOS CUSTOS
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F~BRICA

CONCLUSJ.\0

Em funçâci dos dados obtidos

durante os ··séis

meses em que durou o estudo, foram verificadas

algumas con-

clusões que por si s5 revelam a validade do mesmo:
-A

marlei~a como-ocorre~am

as:lesões coinci

diu exatamente com a maioria dos tipos ·de incidentes

anota-

dos, o que comprova a correlação existente entre ambos.
- Em mgdia, ocorreram 30 incidentes para cada
.
.
lesão, demonstrando assim que esses eventos, em geràl, ocorrem virias vezes antes de se transformarem
danos

pes~oais

em acidentes com

e/ou materiais, tornando-se, pois,

fator im-

portante ria prevençio contra lesões e de acidentes com danos
materiais.
- As lesBes ocorridas

no perfodo representa-

ram apenas 34,0% do total dos actdentes (lesões + acidentes
com danos matertatsl. registrados ·no .setor, confirmando a
l

.

. .

.

visio de que as lesSes representam a

mino~ia

pr~
.

desses eventos.

- O custo das lesões correspondeu a Cr$ 139 733,
ou s·eja, a 3, 7% do custo total (Cr$ 3 776 579). dos

acidentes

(lesão + acidentes com danos} o·corridos naquele setor

duran

te o perlodo ftxado, stgnfficando dizer que, para cada

pr$

1 000 gastos com .lesões, Cr$ 26 000 foram despendidos em

~ci

dentes sem lesão.
- Diante dos resultados obtidos, a

empre~à

im

plantou, definittvamente, a partir de janeiro de 1979, o Pro
~rama

de

Prevençi~

total de Perdas em suas .fihritas.
\
I

I'
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CAP Í T UL O 8
CONCLUSDES E CONSIDERAÇDES FINAIS

De acordo com a proposta de nossa
o objetivo delineado para

e~te

pesquisa,

trabalho: foi permitir uma v!

sio sobre a evoluçio da segurança do trabalho de um modo geral, tom suas leis mais significativas, os seus

fundamentos

te5ricos e as principais ticnicas· desenyolvidas, para que a!
sim, com esses subsidies, pudgssemos fazer uma anilise especifica do que realmente ocorre na prevenç~o contra acidentes
do trabalho na

ind~stria

automobilfstica de nosso Estado,com

as p·o_s.srvé"is conclus·oes· e consideraçl>es.

Portanto, completando esta

~ltima

etapa de nos

so trabalho, destacamos inicialmente que as indijstrias pes quisadas apresentaram, entre outras caracterlsticas, um

fa-

tor em comum, referente ao .cumprimento das leis prevencioni!
tas, inclusive de forma

con~ciente

dos beneficios que

isso

pode representar, sendo que em virios casos as empresas procuram fazer ati alEm do gue a pr5pria legislação obriga.

Po

rim, isso nio significa, de forma alguma, que a situaçio encontrada fosse a ideal ou estivesse pr6xima dela, uma
que as pr5prias leis possuem
delas~

muita~

se preocupar apenas com

~s

falhas e omissões.

vez
Uma

lesBes de maior

gravida-

de, chamadas de lesões incapacitantes, deixa.ndo (.l:e

exigir das

empresas relat5rios e informações sobre acidentes com

lesõe~

de men,or gravidade, chamados de acidentes com lesões ~e!JI pe-r:.
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da de tempo (_note-se:

11

Sem perda de tempo 11 _, como se isso fos-

se posstvel), sendo esses os que ocorrem em maior
n~s

de, conforme vimos

quantida-

conceitos te5ricos e pudemos consta-

tar nas empresas que possulam esses dados, conforme as -tabelas ·com

informa~Ees

resumidas das companhias, apresentadas no

capltulo anterior.

Portanto, as nossas leis ainda estão· limitadas a

~ravidade

da lesio,

que·~

algo tircunstancial e restri

to, ao invis de enfocarem a ·prevenção da lesão no seu sentido geral, que
cionfsta.
lesão ou

~muito

Al~m

mais abrangente no seu efeito preven-

de nada estabelecerem sobre os acidentes sem

-~~~uase-actdent~s~~~

conforme Heinrich se referia

em 1929, ap8s constatar, em seus estudos, que os

·aci~entes

sem lesão eram em numero bem maior que os com lesão,
e~plindida

cionando assim uma

ji

propoL

oportunidade para antecipar

e

I

prevenir as verdadeiras lesões.

Assim, neste confronto das indfistrias com relação is leis existentes, preferimos concluir que estas ainda. sio limitadas em seu alcance e não necessariamente que as
empresas estejam bem.

Quanto

~o

aspecto das principais ticnicas de-

senvolvtdas no campo preveflcionista, conjuntamente com

;·9S

I

mais destacados fundamentos te5rfcos, as

in~~strias pesquis~

das, no geral, ainda estio ·defasadas, pois enquanto ji

sio

bastante conhecidos os excelentes resultados obtidos ·por me-
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todos prevenctonistas não-tradicionais, que surgiram da evolução da prevenção contta lesões para a prevenção contra acidentes

(com e sem lesões) e deste para o controle de

danos

que resultou no moderno controle de perdas, o qual serviu
base para

~

ramificação de outros mªtodos, sem grandes

de
di·fe

renças conceituais entre si e igualmente conhecidos,

com~

por exemplo, administração do controle de perdas, controle to
tal

de perdas

e p reven çã o to ta 1 de per das, apenas uma,

sete empresas, a companhia B, ji havia implantado um

das

desses

métodos modernos, que foi o de prevenção total de perdas.

Das

demais companhi-as, de acordo com o que pudemos verificar

nas

tabelas do capftulo

ante~ior,

apenas a empresa F ji

co~tro

la os danos materiais.de forma met5dica desde 1976, alem

da

empresa C que apenas esti iniciando o estudo de tontrole

de

danos materiais em

um~

de suas fibricas, ou seja,

baseia-se

ainda exclusivamente em prevenção contra acidentes com lesão
(incapacitante e sem perda de tempo).

Assim, resumindo, temos uma empresa que aplica o

~etodo

prevencionista moderno (prevenção totaJ de

per-

das),outra· que se encontra na fase de transição entre o sistema convencional e o moderno (controle de dan6s) e as cinco
restantes que somente utilizam o antigo sistema de prevenção
contra actdentes, baieado nas lesões incapacitantes e lesões
sem perda de tempo (prevenção de lesões), sendo que_a companhia G controla de forma incompleta essas lesões, pois

na o

considera os acidentes de trajeto.

-,..·
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Então, cinco empresas,- de um total de sete
ainda estio no estigio elementar de prevenção de lesEes.

Não

aceitamos e não compreendemos porque a maioria dessas empresas, todas multinaci.onais e de grande porte, ji na era

da

aplicação de robBs em suas linhas de produção, ainda não .se
decidiram pela implantação de sistemas prevencionistas moder
nos que, alêm dos fatores humanitãrios de preservação

do

bem-estar de seus funcionários, ainda proporcionariam

bons

lucros, conforme vimos no Capitulo 5, deste trabalho.

Torna-se então fundamental a-inclusio,

nos

programas prevenciontstas dessas empresas, dos conceitos modernos mencionados·, que uti'lizam desde o controle total de aci;

dentes,

inclusi~e

os com danos materiais, atê

principalmen-

te a ticnica dos incidentes ..

Acreditamos que s5 poderemos ter

melhorias

constderãvets nos sistemas de prevenção contra acidentes
trabalho, quando

atu~lfzarmos

a nossa legislaçio

do

especifica

e conscientizarmos o nosso homem a esse respeito, principalmente

o~

dtrtgentes.
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