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1. PLANO DO 'ESTUDO 

1 • üHJET !VOS DO TRABALHO 

Os objetivos bâsicos que deram origem a este trabalho resumem-

se nos seguintes itens: 

- De·tetar a existênciá de um sistema de âmbito nacional e.: 

estruturad~ de segurança e higiene do trabalho que pudesse 
servir, após as necessárias correções e adaptações, de mode
lo para o problema brasileiro. 

- Refutar a idéia básica de que o problema de acidente~ no Bra 

sil está sendo superado a partir de 1975, sem que exista um 

sistema auto-regulador definido, através do qual se estabele 
ça um ciclo de implantação, controle e regulação. 

- Demonstrar que a participação do empregado na solução do pro 

bl~ma que lhe inter;essa tão diretamente, como a segurança e 
higiene, não só é aconselhável como necessária para a motiva - . -
ção de todo grupo de empregados é também para a determinação 
das soluções viáveis e cabiveis aos probiemas da área. 

2. IMPORTÂNCIA DA 'SEGURANÇA,. HIGIENE E MEDICINA .. DO TRA -

. BALHO 

Diriamos ser. inerente, ou mesmo instintivo i natureza humana, 

a preocupação c6m a própria segurança •. Os instintos de prese! 

vação e da reprodução são mais acentuados no ser humano. Por 

essa razão, dentre as necessidades básicas do indivíduo surgem 

a alimentação, o vestuário\ a moradia e, também .a segu -

rança pessoal. 
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O termo segurança, evidentemente, tem um significado muito mais 

amplo do : que· aqui· :fbcali·:zarémos e, neste estudo trataremos 

da segurança pessoal relacionada apenas e tio somente ao traba 

lho, à produção e à segurança interna nas empresas, embora sai-

bamos que, desafortunadamente, condições de periculosidade e 

riscos de saúde sao. praticamente. inerentes à todas as tare -

fas humanas. 

Se: · bem. que. em outros países. •. ha]á dê 1õrtga data uma prece~ 

paçio pela segurança no trabalho, no Brasil, somente há pouco 

está se manifestando interesse pelo assunto. 

O processo acelerado de industrialização, marcado em rtossd:P~is 

principalmente pela implantação .da indústria automobilÍstica na 

década de 1950 .. como recurso ·para se atingir mais rapidamente o de 

senvolvimento econômico, acentuou os problemas de agressão físi 

ca a que estava exposto o homem no ·seu ambiente de trabalho.Por 

outro lado; de nada vale a uma naçio a busca do desenvolvimen-
ti 

to industrial sem ·a solução dos conseqüentes problemas sociaís 

e: ;sanitárie!L· mesmo do ponto de vista econômico, visto que o 

custo das enfermidades e acidentes pode comprometer o aumento da 

renda per capi ta .. conseguido com a industrialização. 

No Brasil, desde 19 70, observando o comportamento do governo, e!!! 

presários, dirigentes e trabalhadores brasileiros, nota-se que 

a segurança, higiene e medicina· do trabalJ:iojá~vêni s:endo debatidos 

com grande intensidade e preocupaçao. Os Índices estatísticos, 



contudo, apresentados pelo Instituto Nacional de .Pré~id~ricia 

Social (INPS), entidade governamental, oficialmente encarre 

· gada do assunto, demonstram que na pritica o Pais nao vem 

reduzindo tão drasticamente, quanto se imaginava, a quanti-

dade e a gravidade dos acidentes; melhorando as condições de 

higiene nos ambientes de trabalho, e nem elevando o nivel 

da assist~ncia médica dispensada aos trabalhadores. 

Na primeira abordagem deste trabalho1-/ os dados do INPS 
' 

em 1971. ·demonstravam 17 milhÕes de aus~ncias ao ·serviço, 

devido a acidentes e .que ftO . mencionado ano mais de 

1,3 milhão de pessoas se acidentaram. O custo direto a 

cargo do ··INPS atingiu a cifra de 2 bilhões de cruzei -

ros f(valor de 1971), ou seja, id~ntico -a verba destiriadá i 

educação no orçamento federal do mesmo ano. . Duas ·· · mil 

pessoas morreram devido a acidentes de trabalho, signifi 

cando cerca de 8 acidentes fatais por dia útil de tra 

balho. Houve 689 casos de invalidez total. 

Se compararmos o ·percentual de trabalhadores acidentados 

no ano de 1971, 17,6% no Brasil, com os 5% dos Estados 

Unidos, e com os 10% da França, veremos que até aquela 

data, o Brasil caminhava para .ser um dos primeiros . em 

volume de acidentes de trabalho salvo, e óbvio, a situa 

çao dos 
~ pa1.ses subdesenvolvidos. 
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O governo brasileiro tendo observado, entretant6, os enormes 

prejuízos financeiros causados à indústria e, sobretudo, à Na

çao e, ainda, os problemas sociais gerados na população operá-

ria pelos acidentes de trabalho, decidira providenciar para mi 

nimizar tais ocorrências expedir em-27 de julho -de 1972 a 

Portaria n 9 3230, fixando as prioridades do programa Na -

cional de Valorização do Trabalhador (PNVT) que, basicamente, 

estabelecia o Controle da Segurança e Higiene do Traba 

lho. 

Verificando-s~ o percentual de acidentes em 1974, nota-se que 

tais providências tiveram resultados satisfat6rios, · ·pois, 
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13,8 7% dos trabalhadores se acidentaram nesse ano, contra os X2) 
17,61% em 1971, (Vide Anexo I), porém, ainda longe dos índices 

obtidos pelos Estados Unidos que possuiam em 1976 um Índi

ce de 3,4% de acidentes com afastamento!2) 

O governo brasileiro, segundo a revista Veja de 21 de abril de 

1976, citando o Ministério do Trabalho como fonte estatística, GW 

dispendeu e~ 1972 em custos de~acidentes 3,94 bilhões de cru--

zeiros, em 1973 .,5,192 bilhões,e em 1974 . 7,99-bilhões. 

Caberia· a pergunta: Quais seriam as razoes que impediram o g~ 

verno ·atingir melhores resultados, embora tendo dispendido 

esforços e verbas substanciais? 

(2) Fonte: "Occupational Injuries and Illnesses in the United_ States, by 
Industry, 1976- U.S. Department of Labour. Bureau·of Labour Statistics." 



Em contrapartida, nos Estados Unidos onde a contribuição fi 

nanceira do governo é inexpressiva. os resultados de aci -

dentes são percentualrnente menores aos de outros países . 

. Face·· a_ esta situação contrastante e à importância do assunto, 

propusemo-nos realizar estudo comparativo do sistema de 

incentivo e controle da Segurança, Higiene e Medicina do Traba 

lho na área industrial brasileira, com o sistema 

nos Estados Unidos. 

utilizado 

20 
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3 . .' METODOLOGIA. 

A metodologia empregada .. tanto no Brasil como nos Estados 

Unidos constou essencialmente da observaçio de campo, atrav€s 

de vis i tas a empresas . e: · entrevistas ·com seus·· dirigen.., 

;tes, chefes. de setores governamentais afetos ·-a segurança, 

dirigentes ou lÍderes sindicais. 

4 •· ESCOLHA DA AMOSTRA 

A amostragem para o estudo recaíu .sobre quatorze empresas: de mesmo 

~orte e~ preferencialmente do mesmo setor industrial, para 

que houvesse uma coer~ncia de dadbs e de anilise .. Procurou- se 

sempre que possível. aplicar a observaçio em empresas que 

atuassem no Brasil e nos Estados Uriidos, fabricando o mesmo 

produto e possuíndo o mesmo porte quanto ao volume de prod~ 

çio e número de empregádos. 

Foram entrevistados superintendentes e gerentes de fibricas, 

assim como encarregados de segurança, sempre que existisse 

tal função. 

Entrevistou-se, tamb~m. gerentes de distritos, dos Órgios esta 

duais e federais de controle de segurança e higiene, represen -

tantes ou lÍderes sindicais e executivos de instituições _educacionais. 
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Para as entrevistas empresariais elaborou-se um questioná-

rio adaptado a cada ' .. país em que foi aplicado. Tais 

questionários encontram-se anexados no final das respecti -

vas pesquisas apresentadas. 

Faz-se mister observar que embora a Segurança, a Higiene e a 

Medicina do Trabalho estejam intimamente interligadas 
~ 

na area 

industrial, o enfoque principal deste trabalho é dado ã segu -

rança, com alguma atençio voltada para a higiene, nc que con-

cerne a riscos de acidentes. 

· 5 ;···METODOS "DE :COLETA ·nE "DADOS 

Dois foram os procedimentos empregados_para a coleta de dado? 

O primeiro consistia no -recolhimento de informações de outras. fontes 

que nio ôS empresariais, ou seja, entrevistas com autoridades fe 

derais e estaduais, diretamente envolvidas no problema de segu

rança, Ifderes sindicais e dirigentes de enti~ades edúcacibnais 

e de seguradoras, desenvolvendo" ativiqades na área de seg~ra~ 

ça e higiene jndustiial. 

O segundo procedimento constou de uma primeira fase de entrevis 
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. 
tas com superintendentes e gerentes de fábrica, gerentes nacio-

nais, regionais de segurança e higiene do trabalho, e de uma se 

gunda fase, com visitas às dependências das indústrias e obser

vaçao do ambiente de trabal~o. Este processo de observação di

reta é de suma impcrtância para se identif~car a correlação en

tre bom resultado de segurança e relacionamento trabalhista ade 

~uado. 

Para a elaboração da tese, a coleta de dados baseou-se em pe~ 

quisas bibliográficas de revistas especializadas, document.os ofi 

ciais, livros, normas e publicações referentes à matéria. 
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6. DELINEAMENTO DA TESE 

O objetivo principal do estudo é a detecção de sistema auto re

gulador na sociedade industrial, através do qual se possa conse 

guir com excelentes resultados finais o ciclo de implantação, 

controle e regulação na área de Segurança, Higiene e Medicina 

do Trabalho·em sua primeira parte. Para se chegar a tal deter

minação este trabalho, após breve retrospectiva histórica, estu 

dará resumidamente as legislações específicas de ambos os paí -

ses. 

Na segunda parte apresentará considerações sobre os métodos de 

mensuraçao de segurança nos dois países, visto ~xistirem crité

rios, fÓrmulas e disposições regulamentares e legais distintos, 

para se efetuar o cálculo de acidentes do trabalho. Procura

remo~ abordar alguns tópicos de maior interesse i análise. 

A terceira part~ refere-se ao aspecto operacional da prática de 

leis e regulamentações pertinentes ao assunto, assim como da 

utiliza~ão de controles ou fiscalização da obediência is leis. 

Esse capítulo constará essencialmente das pesquisas de campo 

efetuadas nos Estados Unidos e no Brasil. O estudo, como se po 

derá observar, foi orientado no sentido de se constatar a exis

tência do intervencionismo governamental, pressões ou influên

cias das corporações, associações profissionais ou sindicatos 

na elaboração, regulamentação e controle das leis de Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho. 
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Na quarta parte. serao abordadas as contribuiç6es dos orga -

nismos governam~ntais, patronais, sindicais e educacionais p~ 

ra os programas de segurança e higiene na irea de trabalho 

do empregado. 

Na Última parte, serao apresentados alguns fatos novos obser 

vades durante a pesquisa. Será elaborado um resumo geral, 

bem como as conclusões e· recomendações dos entrevistados e do 

responsável pela elaboração deste estudo. 

\ 



2~ - 'BREVE RETROSPECTIVA 'DA SEGURANÇA .E MEDICINA DO TRABALHO. 

-f- Alguns estudiosos no passado já demonstravam grande :·interesse 

na ocorrência de doenças produzidas pelo trabalho ·t Os ··riscos 

de doença na mineração foram descritos por Paracelsus, Agrico

la e Ramazzini. No ano 100 D.c.,· Plinio desenvolveu a idéia de 

se utilizar uma bexiga de ovelha como máscara respiratória.(~) 

Mui to embora, :em· épocas anteriores, tenham sido ·identificadas 

situações insalubres ou de perigo e também tenham sido sugeri

das soluções até cerca de um século e meio atrás muito pouco 

ou nada se fez na área de Segurança e Higiene do Trabalho. 

Q 
+As corporaçoes ou associações profissionais que :irifluen~iaram 

grandemente a vida dos trabalhadores que as integravam, so 

mente surgiram a partir do século XVI. Foram criadas com a fi 

nalidade precipua de proteger e ordenar as profissões e, desta 

forma, controlavam a admissão dos aprendizes, as horas de tra

balho, os salários, sempre com o intuito de preservar o bem es 

ta r fisico e soe ial de seus membros. t (I ) 

·Com a introdução da máquina a vapor alterou-se drasticamente o 

quadro industrial, iniciando-se em fins do século XVIII, na Ig 

gla terra, o per iodo da chamada Revolução Industrial. Nessa era, 

o sistema da produção sofreu um grande impulso trazendo grande 

des benéfic i os sociais, além de reduzir o desemprego. Proporcio 

(3) FOLLMAN Jr. , Joseph Francis - "The Economics of Industrial Heal th 

1978 First Printing - AMACON - N. York'.'. 
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nou muitos meios para melhorar a saúde das pessoas. Assim,itens 

básicos como sabão, roupas Íntimas de algodão,. janelas com vi

dros e camas com estrados, serviram para tornar mais sadias as 

condiçSes de vida da classe popular. 

g de todo interessante observar que. nesse período, embora os 

trabalhadores fossem melhor recqmpensados,. o seu conforto e seguran 

ça no trabalho continuaram sendo esqueci.dos. Trabalhavam duran 

te muitas horas seguidas. em máquinas desprotegidas, em ambien 

tes precariamente iluminados e~.ventilados,: .. ·~Tesultando. em 

elevadíssimas incidênéias. de acidentes e moléstias profissio 

nais. Como testemunho da época, em 1867. Karl Marx .. em sua obra 

"Das Kapi tal". descrevia as condiçSes de trabalho na Inglaterra: 

crianças trabalhando 16 horas por dia, ambientes de trabalho su 

perlotados e precariamente ventilados, disseminação de doenças 

e redução do período de vida. Marx apontou, ainda, o fato de 
... 

que em algumas areas da Inglaterra havia "somente 9000 ·mortes 

por ano" para cada 100.000 crianças vivas com menos ·.de: nove 

anos de idade, enquanto que em algumas áreas industriais como 

Preston, Nottingham e Manchester, as mortes atingiam a cifra de 

24 000 a 26 000 em um ano. Entre as mulheres e crianças que 

produziam rendas em Nottingham, o número com tuberculose subiu 

de 1 (um) em cada 45, em 1852, para 1 (um) em cada 8, em 1860. 

Tais fatos e circunstâncias acima descritos, demonstram a situ~ 

çao calamitosa a que foram conduzidos os operários dos primei~~ 

ros países que ingressaram na chamada Era Industrial, quais se-

jam, a Inglaterra, a França e a Alemanha. 



A bem da verdade, cumpre mencionar que no princípio do século 

XIX eram realizados os primeiros movimentos para melhorar 

as condições de trabalho. Assim, na Inglaterra foram pro -

clamadas eni 1833 as Leis das Fábricas e Ofiéinas ("The Factory 

and Workshop Acts") que determinavam a proteção e a inspeção 

em certos tipos de indústrias e limitavam o número de ho-

ras de trabalho para os menores. Em 1867, essas leis foram 

ampliadas considerando, entre outras coisas, as doenças profi~ 

sionais, a proteção das máquinas e a ventilação forçada para o 

controle_de poeira. A inspeção médica foi iniciada em 1897. 

~~-------7~-~,--~-=--- ~-~~- ---- -- -_ - ·• o~-='"-"'---~~= 
Quase no final do sécuio XIX ocorreu um aconteciment_o, -tal vez 

o mais importante para a proteção do trabalhador: a promulga ~ 

çao em 1884, na Alemanha de Bismarck, da primeira lei de çom~

pensa~~o~indenizat5~ia_pára .os trabalhadores. ~ 
o 

Essa legislação dispunha que a resp~nsabilidade financeira ~os 

acidentes e doenças profissionais recaía diretamente sobre os 

pa.trões e eliminava a possibilidade de recuperação por parte 

dos empregadores, das indenizações pagas nos processos de 
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Pela o empregador se interessava 

pelos custos operacionais resultantes de acidentes, doenças e 

morte prematura. Daí em diante, os empregadores passaram 

a se preocupar extremamente com tais custos procurando 

por livre iniéiativa tomar provid~ncias para a sua redução. Foi 
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Dez anos mais tarde, a Noruega seguia o exemplo da Alemanha e, 

já em 1913, leis semelhantes haviam sido proclamadas em 41 

naçoes. 

Nos Estados Unidos, o movimento de tais leis começou em todos 

os estados em 1911 e em 1912 era instituida a Divisão. de Higi~ 

ne Industrial no Serviço de Saúde PÚblica dos Estados Undidos. 

Em 1911, era fundado o Conselho Nacional de Segurança Industrl 

al, instituição voluntária, formado em reaçao -a promulgação 

das primeiras leis de remuneração para os trabalhadores. Em 

1915 entrava em atividade o Conselho Naciónal de Segurança. 

Fato notório ocorreu em 1936, através da promulgação do "Walsh-

Healey Act". Esta lei estabelecia a obrigatoriedade de unifor 

mização dos padrões de segurança para todas as empresas que 

trabalhassem para o governo federal. 

Entretanto, foi com a promulgação em 1970 da Lei da Segurança· 

e Higiene Ocupacional, "Occupational Safety and Health Act" 

(OSHAct), que o governo federal americano assumiu mais ampla e 

...._ 
:.", 

/ 

extensiva autoridade sobre a segurança e saúde dos trabalhadores. ';\' 

O Brasil, por sua vez, tendo tido sua economia baseada na mao-
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de-obra escrava praticamente até o início do século, nao se ha

via defrontado com problemas sociais semelhantes aos países que 

utilizavam tradicionalmente trabalhadores livres e com a indus

trializaçào crescendo em nível acelerado. 

Por essas e outras razoes históricas, antes de 1930 nada exis

tia sistematizado na área de regulamentação e proteção ao traba 

lho, fosse ele masculino, feminino ou de menores. Neste campo, 

o liberalismo franco e aberto dominava o pensamento, tanto da 

classe patronal como da classe operária, ambas lideradas, evi 

dentemente, pelo governo. 

Para se ter uma idéia da situaçao, ê suficiente mencionar que de 

1919 a 1930, foram aprovadas somente quatro leis pertinentes ao 

seguro social dos trabalhadores em empresas privadas. 

l_),ur:ant~----a ·._.era __ ~'Getulista",- ·em 1937, iniciou-se um proces

so intervencionista governamental na incipiente indústria brasi 

leira, entio liderada pelas tecelagens. Por um lado, o gover

no impunha novas normas e leis ao :empregador e, por outro lado, 

passou a exercer a funçio de agente fiscalizador do cumprimen

to das mesmas. A classe operária, dessa forma, não foi concla

mada a participar, ficando alienada do problema._Os sindicatos, 

ao longo do tempo, pouco a pouco, ainda que mantendo suas carac 

terísticas liberais, foram ficando marginalizados do processo~ 

cis6rio e do sistema controlado~ de assuntos de particular int~ 

resse para os seus representados. Em resumo, o governo no Bra 



sil, assumiu a partir de então total responsabilidade em maté 

ria de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho. 

dos primeiros passos importantes na implantação de seguran 

ça ocupacional no País, foi a fundação, em 1941, da Associação 

Brasileira para Prevenção de Acid~ntes, ent{dade pioneira na 

realização de cursos destinados ã formação de inspetores de se

gurança e promotora das primeiras Convenções de Presidentes de 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

Contudo, o marco not6rio, considerado nossa primeira legislação 

especifica. no que diz respéito ã prevençao de acidentes, higie 

ne e segurança do trabalho, foi a Consolidação das Leis do 

Trabalho -- promulgada ·atrav€s do Decreto-Lei n9 5452, de 1 9 de 

maio de 1943, completado e ampliado pelo Decreto-Lei n 9 · 703(>, de 

10 de novembro de 1943. 

Este Último Decreto-Lei foi de suma importância para estabele 

cer a forma de operação do sistema de segurança e higiene empre 

sariàl, através da constituição obrigatória de Comissão Interna 
.. 

de Prevenção de Acidentes (CIPA), nas indústrias que pOSSU1S-

sem mais de 100 empregados. Infelizmente, a regulamentação do 

funcionamento das CIPAS somente foi efetuada em 1953. 

Em 1948 foi estruturada a subdivisão de ~igiene e Segurança 

Industrial do Serviço Social da Indústria (SESI), entidade pa-

tronal, com o intuito de dar orientação e· apoio laboratorial e 
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instrumental ás empresas. nos problemas relacionados ·com a seg~ 

rança e higiene ocupacional. 

Em 1966 foi instituída a Fundaçao Centro Nacional de Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho, a atual Fundação ·Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho ou, simplesmente, 

FUNDAÇENTRO. Esta Fundação tem por objetivo principal e genéri 

co, realizar estudos e pesquisas relacionadas com os proble

mas de segurança, higiene e medicina do trabalho, no seu 

mais amplo sentido. 

Em 1967, a Constituição Brasileira, de conformidade com a nova 

redação dada pela Emenda Constitucional n9 1/69, assegurou aos 

trabalhadores, no artigo 165, entre outros direitos os que, nos 

termos da lei, no item IX- Higiene e Segurança do Trabalho, vi 

sassem a melhoria de sua condição social. Simultaneamente, pe

lo artigo 89·, item XVII, alínea 11b", da mesma Emenda Constitu

cional, conferiu-se competência ã União, para legislar sobre 

Direito do Trabalho. 

Em 1972 .ó. governo brasile~ro· instituía o já mencionado Programa Na -. 

cional de Valorização do Trabalhador (PNVT) que previa, em sua 

meta IV, a formação acelerada de cerca de 14.000 ·profis~ionais 

de nível médio e superior, no período de 1973/1974, com a fina

lidade de atender ao disposto na Portaria Ministerial n9 3237, 

assinada na mesma data. Tal Portaria tornava obrigatória a exi~ 

tência de serviços especializados em higiene, segurança e medi-
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cina do trabalho nas empresas com mais de 100 empregados a pa! 

tir de 19 de janeiro de 1975. Com a finalidade de atingir os 

objetivos propostos pela meta IV, foi firmado conv~nio ainda em 

27 dé julho de 1972, entre o então Ministério do Trabalho e Pre 

vid~ncia Social (MTPS), o Departamento Nacional de Segurahça e 

Higiene do Trabalho (DNS:HT), o Instituto Nacional de Previd~n

cia Social (INPS) e a Fundação Centro Nacional de Segurança, Hi 

giene e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), atribuindo· à esta 

a responsabilidade pela coordenação dos cursos de especializa -

ção para médicos do trabalho, engenheiros de segurança e auxili 

ares_de enfermagem do trabalho. Como medida inicial para a co!!_ 

secuçao desses objetivos, a FUNDACENTRO organizou tr~s Grupos 

de Trabalho, compostos por técnicos brasileiros, para a formu

lação dos curriculos dos diferentes cursos, posteriormente apro 

vados pelo DNSHT. 

Em 22 de dezembro de 1977, era assinada a Lei de n9 6514, al~ 

terando o Capitulo X, do Titulo II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5452, de 19 de :rilaió de 

1943, relativo à s~gurança e medicina do trabalho, e dando ou 

tras provid~ncias. 

Em 8 de junho de 1978 o Ministério do Trabalho baixava Porta -

ria de n9 3214, aprovando e apresentando as normas regulamenta

doras do Capitulo V, Titulo II, da Consolidação das Leis do Tra 

balho, segundo a nova redação dada pela Lei n 9 6514, de 22 de 

dezembro de 1977. 
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Estes dois Últimos diplomas trouxeram uma nova esperança -

aos que propugnavam por urna polftica efetiva de segurança, h! 

giene e medicina do trabalho, uma vez que introduziam,, ofi -

cialmente, normas regulamentadoras através das quais pretende 

se operacionalizar tal política~_j 
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3. - A ·sEGURANÇA 'E MEDI'CINA DO TRABALHO NOS 'ESTADOS UNIDOS 

1. OSHAct "OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT" (Lei da Se 
·g-uranç·a ·e· HigTene Ocüpacional) 

Em 29 de dezembro 'de 1970, o Congresso Americano· dava um consi

derável impulso às condições de segurança e higiene nos · locáis 

de trabalho, com a promulgação do "Occupa tional Safety and Health 

Act" (OSHAct) PL·-91-596, ultrapassando e revogando o"Walsh-Healey 

Act" de 1936. Esta lei, com potencial de longo alcance, não te 

ve seus efeitos sentidos de maneira palpável por ~lguns anos. 

Uma cópia da Lei (OSHAct) encontra-se no Apêndice I. 

O propósito principal da Lei ("Act") é " ... assegurar, tanto quaE_ 

to possível, a cada trabalhador ou trabalhadora da Nação (Ameri 

cana), condições seguras e saudáveis de trabalho e preservarno~ 

sos recursos humanos". Ou, mais extensivamente, poderemos enu-

merar, a seguir, os propósitos do OSHAct: 

1. Enco~ajar empregadores e empregados, nos seus esforços para 
reduzir o número de acidentes do trabalho e estimular a ins
tituição de novos programas industriais de saúde; 

2. Estabelecer responsabilidades e direitos separados, mas de -
pendentes entre si, para segurança e higiene; 

3. Autorizar o Secretário do Trabalho a estabelecer padrões obri 
~atórios paia segurança e higiene, baseados em avanços já rea 
lizados no campo da saúde ocupacional; 

4. Dar apoio a pesquisa e ao desenvolvimento de métodos e técni 

cas inovativas para a higiene ocupacional; 
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S. Buscar meios de descobrir doenças ocupacionais latentes; 

6. Dar apoio a crit~rios m&dicos em julgamentos, quando for ne
cessário; 

7. Estabelecer programas de treinamento segundo a necessidadedo 

pessoal de higiene e segurança; 

8. Dar apoio i promulgaçio de padrões de segurança e higiene o

cupacional; 

9. Estabelecer a obrigatoriedade de conformação a tais padrões; 

10. Encorajar os estados a assumir responsabilidades na seguran:: 

ça e higiene ocupacional, atrav~s da provisão de verbas; 

ll.Estabelecer procedimentos de. relatórios e estatísticas para 

controle dos acidentes e doenças pfofissionais; 

A lei (OSHAct) aplica-se para qualquer posto de trabalho, em 

qualquer Estado, Distrito de Columbia, a Comunidade de Porto Ri 

co, Ilhas Virgeris, Samoa (Americana), Guam, aos Territórios in 

corporados das Ilhas Pacífico, as Ilhas Johnston,Ilha Wake~.Ilhàs 

Outer Shelf,e aZona do Canal do Panamá. Aplica-se a todas as 

agências federais, como também a todos os locais de trabalho pri 

vados. As únicas exceções são os locais de trabalho sob a lei 

de Energia Atômica (Atomic Energy Act), minas, estradas de fer

ro e transporte rodoviário (que possuem legislação própria); e 

empregos autônomos. As atribuições da .~OSHA (Administração da 

Segurança e M~dicina Ocupacional) não se sobrepujam. ou afetam as 



leis de remuneraçao ao trabalhador e nem a.f..etam os processos de 

responsabilidade civil dos empregadores. 

O OSHAct assegura que as normas· estabelecidas para segurança 

e higiene do trabalho serão: (4) 

19 Aquelas nnrmas:. de aceitação nacional, promulgadas por o r 
ganizações nacionalmente reconhecidas como capacitadas ao 
estabelecimento de padrões que tenham concordância subs -
tancial e que sejam tidos como aceitáveis pelo Ministério 
do Trabalho; 

29 - Aquelas _·nor~as estabelecidas por qualquer ag~ncia ou re

partição do governo federal, ou por lei do Congresso;· 

39 - Aquelas normas promulgadas pela Lei Walsh-Healey(''Walsh

Healey Act"), de 1936 e pela Lei da Fundação Nacional de 
Artes e Humanidades; 

49 - Ou, aquelas normas promulgadas pelo Ministério do Traba
lho. 

2 .··'INSPEÇÃO ·no 'LOCAL ·nE TRABALHO 'E 'AlJI'ORIDADE. PARA INSPECIONAR 
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De maneira a compelir a implantação de seus padrões e regu~meg 

tos, a OSHA es.tá autorizada pela Lei de· 1970 a conduzir inspe-

(4) Fonte: "All about OSHA - U.S. Department of Labour - April, 1976". 



çoes a locais de trabalho, atribuição anteriormente ·conferida 

' a· S~çret~'rí~' do Trabalho. Todo estabelecimento abrangido pe-

la lei está sujeito ã inspeçao dos inspetores de reclamação de 

segurança e higiene, que são escolhidos pelo seu conhecimento e 

experiência nos campos de segurança e higiene ocupacional e trei 

nados rigorosamente nas nurinãs: da OSHA 

dos riscos por eles abrangidos. 

e no reconhecimento 

Pela mesma lei, "com a apresentação· das credenciais apropriadas 

ao proprietário, operador ou encarregado responsável pelo tra

balho.", um inspetor de reclamações da OSHA está autorizado a: 

- "Entrar, sem espera e em número razoável de vezes, em qual
quer oficina, fábrica, estabelecimento ou área de constru 
ção ou outra área, local de trabalho ou ambiente onde o tra

balho :.. .. _se_ . .p..-e,~e.n;v.:ó.ive· por empregado de um empregador" e para: 

-"inspecionar e ·investigar durante o horário normal de.traba

lho e em qualquer outra hora razoável, dentro de limites 

razoáveis, e de maneira razoável, qualquer dos locais de ati 
vidade e todas as correspondentes condições,estruturas, má -
.quina~, aparelhos, acess5rios, equipamentos e materiais na 
área, e inquirir privadamente qualquer empregador, proprietá 
rio, operador, encarregado ou empregado".(S) 
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Com raras exceçbes, todas as inspeções sao conduzidas sem notf 

cia prévia. De fato, alertar um empregador previamente, de uma 

inspeção da OSHA, pode resultar em uma multa de até mil d5lares 

(5). OSHAct - "Public Laws" 91 ... 596, artigo 8, de 29 de dezenbro de 1970. 
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(US$ 1,000) e ou um perfodo de seis meses de prisio. 

Existem algumas cirtunstincias especiais, sob as quais a OSHA 

pode realmente dar algum aviso ao empregador mas, mesmo assim, 

tal aviso deverá ser dado com uma antecedência inferior a 24 horas. 

Qualquer empregador que receber antecipadamente um aviso de ins 

peção, deverá informar ao representante das suas ou seus empre

gados ou providenciar para que a OSHA o faça. 

A lei dispõe ainda que, poderá ser processado qualquer emprega

dor que se recuse a admitir um inspetor de reclamações da OSHA 

ou t~nte interferir na sua inspeçio. 
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3 .. DADOS 'ESTAT.f'STICOS .-·E RELATOR! OS 

Antes da lei (OSHAct) s.er posta em prática, não existi'a um méto 

do centralizado e sistemático para orientação do problema de 

segurança e higiene ocupacional. As estatísticas sobre aciden-

tes e doenças do trabalho eram coletada~ por alguns estados e 

por algumas organizações privadas de segurança e· higiene e os da 

dos nacionais eram baseados em projeções nem sempre confiáveis. 

Com os regulamentos da OSHA, vieram as primeiras bases para pr~ 

cedimentos consistentes e de âmbito nacional, um requisito vi

tal para o dimensiona~ento do ~roblema e a tentativa de solu -

cioná-lo. 

A OSHA requer que os empregadores de oito ou mais emp:regªdos; 

mantenham estatísticas de ocorrencias de acidentes ou ·doenças 

profissionais. Os empregadores com sete ou menos empregados de 

verão, igualmente, manter tais estatísticas . quando seleciona -

dos pelá .Agência de Estatísticas do Trabalho (BLS) para partici 

par das estatísticas periódicas. 

De acordo com a lei, todos os acidentes ou doenças devem ser re 

gistrados, se resultarem em uma das situações abaixo: 

- Morte (deverá ser registrada sem se levar em conta o período 
de tempo decorrido entre o ferimento e a morte e sem consi..:. 
derar o tempo da doença); 

- um ou mais dias de trabalho perdidos; 

\ 
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- redução da capacidade de trabalho ou movimento; 

- p~rda de consci~ncia; 

- transfer~ncia para outro trabalho, ou 

-tratamento .médico (que não seja primeiros socorros). 

Em algumas situações especiais, tais como acidentes que ocorram 

no trabalho resultando na .morte de um empregado ou na hospita -

lização de cinco ou mais empregados, o empregador deverá (por 

lei) relatar o acidente em detalhes ao escritório mais próximo 

da OSHA dentro de 48 horas. 

Os formulários .básicos para efeito de estatísticas sao mantidos 

e enviados anualmente i Ag~ncia de Estatísticas do Trabalho. E-

xistem, basicamente, dois formulários: 

1. OSHA N9 200 -· ·Re·g·is·tr·o ·de· Ac.idet1tes e Doenças ücüpacionais 

- cada acident~ ou doença registrável deverá ser anotado 
no formulário, dentro do prazo de seis dias ·úteis após 

a data do conhecimento do fato pelo empregador. C Ver 

Anexo II) 

2 . OSHA n 9 1 O 3 -· ·Re·süm:o· Anüa 1 

- o emp-regador deverá compilar e publicar no estabeleci
mento, até 30 dias após o fechamento do ano, um sumá -
rio dos acidentes e doenças baseado nas informações do 
registro n9 200. (Ver Anexos III.a e III.b) 
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· 4 ~ .. TN'fiMAÇO"ES .. E "PENALIDADES 

O agente fiscalizador, após a visita ã empresa, mantém um encon 

tro privado com o empregador e o representante do empregado pa

ra a discussão das aparentes violações às normas. O agente fis 

calizador não propõe nenhuma penalidade. Somente o diretor re-

gional da OSHA tem tal autoridade e, mesmo assim, somente 

receber um relatório completo do assunto. 

-apos 

Em casos de perigo iminente e.para que seja assegurada a prote

ção com a maior rap~dez poss{vel, o agente fiscalizador discute 

a possíve·l violação com o seu di reto r de área, por tele fone, re 

cebendo, então, se for o caso, aprovaçao pa~a a emissão imedia

ta de uma intimação. 

As infrações às normas de segurança e higiene podem ser punidas 

com multas até mil dólares. Em caso de reincidência, ·a multa· 

pode sofrer um acréscimo de até mil dólares por dia. a partir do 

~eftcirnento.do ·pfazo estabelecido parã a eliminação do problema. 

Convém acrescentar que ao· empregador· que, deliberadamente 

ou repetidamente infringir a lei, serão aplicadas multas de até 

dez mil dólares para cada infração. Se um empregador é declara 

do culpado de uma infração deliberada, que resultou na morte de 

um trabalhador, a .culpa é punida com uma multa de não mais de dez 

mil dólares ou encarceramento por seis meses, ou ambas. Uma se

gunda condenação dobrará essas penalidades máximas. 



Está prevista uma multa de dez mil .dÓlares e seis meses de 

prisão, para quem falsificar estatísticas, relatórios ou peti 

çoes. 

A lei prevê, ainda, que a agressão a um agente fiscalizador ou 

resistência, oposição, intimidação ou interfer~ncia, durarite a 

sua tarefa, é crime, sujeito ã multa de até cinco mil dólares e 

até três anos de prisão. 



5 •· INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA .E HIGIENE ·no 'TRABALHO, 

. DO DEPARTAMENTO DE SAÜDE ·pOBLTCA; EDUCAÇÃO E BEM ESTAR 

. BOCIAL DOS ESTADOS UNIDOS ("National Insti tute for Oc

cupational Safety and Health (NIOSH) of the U.S. De -
partment of Health, Education and Welfare") 
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Pela lei que instituiu a OSHA ficou estabelecido também a cons

tituição do Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Traba

lho, subordinado ao Departamento de Safide Pfiblica, Educação e 

Bem Estar Social~ 

O referido Instituto ficou autorizado a: 

- "elaborar e promulgar normas de segurança e higiene do tra

balho'.'; 

"realizar os programas de pesquisa e experiências que consi
derar necessários para a elaboração de critérios que sirvam 
de base a novas normas mais eficientes de segurança e higie 
ne no trabalho~·. como por exemplo, limites padrão permissí
veis para materiais tóxicos ou agentes físicos prejudiciais 
aos trabalhadores e pfiblico em geral; 

- "examinar previamente os resultados dos mencionados · progra
mas de pesquisa e experiências, formular recomendações com· 
relação a novas normas de segurança e higiene do trabalho ou 
de modificações das:antigast de maneira ~ aumentar a. sua 

eficiência". 

O NIOSH também prev~.· mediante solicitação, assistência aos em

pregadores, empregados e organizações governamentais. A assis

tência, neste caso,. se refere ã avaliação de riscos, fornecimen 

to de informações têcnic~s. meios para prevenção de acidentes e 
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higiene industrial e o estab~lecimento de serviços m~dicos. O 

Instituto tem também como responsabilidade adicional, provide~

ciar o treinamento de pessoal qualificado em higiene e segu

rança ocupacional. para assegurar o fornecimento adequado às 

indústrias, dessa categoria de pes?oal. 
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6 .· ESTRUTURA ADMINISTRATIVA "DA üSHA 

.. 
Tendo em conta. o grande .numero de locais de trabalho espalha -

dos por todos os Estados Unidos e, diante da· necessidade de se 

dar a maior cobertura possivel aos problemas em diferentes Esta 

dos, a OSHA mantém 10 escritórios regionais, distribuidos geo

graficamente pelo pa.is. Estas regiões sio iguais is idotadas 

para os Escritórios Regionais da Ag~ncia de Estatisticas do Tra 

balho, ("Bureau of Labour Statistics Regional .Offices"). Anexa

mos cópia do mapa extraido do "Chartbook on Occupational In -

j uries and Illnesses in 1976" .· (Ver Anexo !V) . 

Os Escritórios Regionais estio subordinados i Secretária-Adjun-

ta do Trabalho, atualmente (1979) a Dra. Eula Bingham que, por 

seu turrio, está diretamente vinculada ao Secretário do Trabalho 

("Secretary of Labour"). 

Os organogramas dos Escritórios Regionais e·da Secretaria-Adju!!_ 

ta do Trabalho, encontram-se nos anexos V e VI, respectivamente. 
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7 •. PLANOS "ESTADUAIS 

A lei determina que a OSHA incentive os Estados a desenvolver 

e operar seus pr6ptios programas de segurança e higiene do tra 

balho. Embora alguns Estados ji possuam seu organismo pr6pri~ 

tal como a CAL-OSHA no Estado da California, o organismo fede-

ral continua a exercer sua ação controladora, durante e após a 

implantação dos programas estaduais. Se um Estado não manti -

ver seus programas, "pelo menos tão eficazes" como o programa 

federal ou seja, as éxigências da lei, a OSHA poderi recondu -

zir o pessoal federal de um Estado para o cumprimento da lei. 

Uma vez aprovado um plano estadual, a OSHA proverá fundos no 

valor de 50% (cinquenta ) de seus custos operacionais. 

Como exemplo de programa estadual citamos o caso da CAL-OSHA, 

da California, cujas diferenças mais importantes do programa 

federal (OSHA) -sao: 

- A CAL-OSHA cobre virtualmente todos os trabalhadores no Es

tado, incluindo aqueles empregados do governo estadual e m~ 
nicipal, ou seja, os funcionários pfiblicos, policias tivil 
e militar. ·A CAL-OSHA não abrange os empregados federais. 

- O serviço de consulta da CAL-OSHA encontra-se i disposição 

dos empregadores, para orientá-los na manutenção das condi

ções de segurança e salubridade do trabalho fornecendo, gr~ 

tuitamente consulta local, sem lavratura de infração ouap~i 
cação de penalidade. 
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8 .. AGENCIAS ·no .GOVERNO .FEDERAL 

Como informação complementar, apresentamos as agências ou repa! 

tições federais que se relacionam, de alguma maneira, com a saú 

de ocupacional: 

A. DEPARTAMENTO DO TRABALHO 

1. Administração de Segurança e Higiene Ocupacional. 

2: Comissão Consultiva Nacional sobre Segurança e 
Higiene Ocupacional. 

3. Comissão Revisora da Segurança e Higiene Ocupacional. 

4. Agência de Minas. 

S. Agência de Estatísticas do Trabalho. 

6. Comissão Nacional das Leis de Remuneração dos Tra
balhadores do Estado. 

B. DEPARTAMENTO DE HIGIENE, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR 

1. Instituto Nacional de Segurança e Higiene Ocupacional. 

2. Agência de Higiene Industrial. 

3. Serviço de Saúde PÚblica~ 

4. Instituto de Saúde. 

S. Instituto Nacional de Abuso do Alcool e Alcoolismo. 

C. ÇENTRO NACIONAL PARA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DA VIDA 
ATIVA 
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4. - A SEGURANÇA E MEDI'CINA "DO TRABALHO NO BRASIL 

1. 'PRINCIPAL LEGISLAÇÃO BRASTLEIRA SOBRE SEGURANÇA "E MEDI-
. . . . 

. 'CINA ·no TRABALHO ·-· 'L"EI N9. '6S1'4, de· ·z-2·.'12··.77 ·e· PORTARIA 

· N9 3 214·, · de· ·os-. '0"6. 7 8 

A base l~gal da segurança e higiene do trabalho no Brasil ~ da-

da na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo De 

ereto-Lei n9 5452, de 19 de novembro de 1943, com redação atuali

zada pela Lei n9 6514, de 22 de dezembro de 1977 e complementada pela 

Portaria n9 3214, ·de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho. \e'- .~ 
\~ 1-D\'•( 

(]'- c}:'x,!' 

A Consolidação das Leis do Trabalho ou CLT, no Título II, Capí J 
~ 

tulo V, trata especificamente da mat~ria em questão nos artigos 

de n9s 154 a 223. Devido ao fato de ter sido promulgada hi ceE 

ca de 40 anos, na ~poca em que surgia o movimento trabalhistano 

Brasil, com pouca noçao das necessidades dos empregados, o De

creto-Lei original foi sendo modificado através de novas reda -

çoes, como a que lhe foi dada em 28.02.67, pelo Decreto-Lei n9 

229~ assim como por grande quantidade de Portarias regulaminta

doras, emitidas pelo Minist~rio do Trabalho (sendo as mais im -

portantes, as de n9 3460, de 31.12~75 e n9 3456, de 03.8.77), 

Portarias do Departamento Nacional de Segurança e Higiene , do , 
(\ 

" Trabalho e Portarias da Secretaria das Relações do Trabalho. ~-

Considerando ser preocupaçao bisica do goverrio, tal como foi ex 

pressa na Portaria de 31 de dezembro de 1975, uma imediata atua 

çao no sentido de minimizar os índices de acidentes do trabalho 
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e aprimorar as condiçoes de salubridade nos ambientes de traba

lho, o Ministério do Trabalho decidiu reformular globalmente a 

legislação existente a ~espeito do assunto. Para se ~·ter. uma 

idéia de tal reformulação, seria conveniente mencionar que a lei 

n9 6514 deu nova redação total ao Capítulo V do Título II daCLT 

e absorveu o contefido d~ virios diplomas legais, destacando -se 

aqueles referentes à insalubridade e à periculosidade dos ambi

entes de trabalho. 

O confronto entre -a ·nova lei,:·e o texto revog~do destaca 

logo 0 fato deste filtimo conter mais artigos (154 a 223) que 

aquele posto em. vigor ·em 22 de dezembro de 1977 (154 a 201). 

O novo diploma nao reduziu o campo de aplicação das normas so

bre a matéria, nem suprimiu questões de interesse da safide ocu-

pacional, mas deu a. ,algumas disposições· maior· fle-

xibilidade e aumentou a autonomia do Ministério do Trabalho pa-

ra regulamentar atividades consideradas insalubres, o que perm! 

tiu uma reduçã~ no nfimero de artigos. 

Segundo a opinião do Dr. Eduardo Gabriel Saad, : ex-Superintendente 

Geral da FUNDACENTR0,( 6) a Lei n9 6514 apresentou as ~·seguintes 

novidades: 

a) maior poder às autoridades trabalhistas na repressao aos 
. ' abusos das empresas; 

(6) Legislação de Acidentes, Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, su

plemento de atualização até 20 de março de 1978 - FUNDACENTRO - 1978. 
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b) novo critério para o pagamento do adicional por insalubrida 
de do local e condições de trabalho; 

c) maior ênfase aos· limites de tolerância dos agentes agressi

vos na caracterização da insalubridade e, 

d) maior proteção aos membros.da representação dos empregados, 

nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA's). 

Um dos aspectos da Lei n9 6514 e da Portaria n9 3214 é o de de

finir a competência das autoridades do Ministério do Trabalho , 

assim como o campo de aplicação da Lei. Assim sendo, a Secret! 

ria de Segurança e Medicina do Traballho (SSMT) é o órgão nacio 

nal competente para coordenar, orientar, controlar e supervisi~ 

nar a fiscalização e, inclusive, as demais entidades relaciona

das com a Segurança e a Medicina do Trabalho, em todo o territó 

rio brasileiro. Des.sa forma, .compete a cada Delegado Regional 

do Trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento da 

Lei e das Normas Regulamentadoras. 

Outro aspecto da nova legislação é o estabelecimento de inspe -

ção prévia de qualquer estabelecimento, antes do início de suas 

atividad~s. ou quando ocorrer modificações nas ~instalações ou 

equipamentos que impliquem em alteração dos riscos. 

A Lei e a Portaria em questão definem a constituição e funcion! 

mento dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Tra 

balho de maneira mais ampla que a lei anterior a respeito, vis 

to aplicar-se às empresas públicas ou privadas e Órgãos da admi 

nistração direta ou indireta, com trabalhadores regidos pela Censo-



lidação das Leis do Trabalho. Note-se que os funcionirios pfi~ 

blicos federais, estaduais ou municipais não são cobertos por 

esta Lei. 
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No tópico das "medidas preventivas de medicina do trabalho", a 

Lei n9 6514, no seu aTtigo n9 168, diz ser obrigatório o ·exame 

médico na admissão ao emprego e sera acompanhado de abreugrafia, 

onde existir tal serviço. Informa a Lei que o exame será reno

vado cada seis meses, nas atividades e operaç6es insalubres e, 

anualmente, nas demais atividades.· A lei, no seu parágrafo 49, 

especifica que. por ocasião da rescisão do contrato de trabalho 

o empregado será submetido a novo exame, se tiver exercido uma 

das atividades relacionadas pelo Ministério do Trabalho e, isto, 

se o filtimo exame médico datar de mais de 90 dias. 

A lei diz expressamente que o exame·médico será por conta do em 

pregador. A lei revogada não possuía qualquer disposição a es~. 

se respeito. 

A Comissão Interna de Prevenção_ae Acidentes (CIPA) foi mantida 

na atual legislação. nos mesmos moldes que a anterior, óu seja, 

o número de seus componentes - atendido ao critério paritário

em proporções que variam segundo o número de empregados da . em

presa. De qualquer maneira, toda empresa com mais de 50 empre

gados, dev~rá organizar sua CIPA. 

Há·uma pretensa estabilidade.de emprego, fixada pela norma, pa-



ra os membros da representação, enquanto no exercício do cargo. 

Poderão.; porém, ser dispensados quando houver motivo d.iscipli -

nar, t~cnico, econ8mico ou financeiro, o que definitivamente 

abre possibilidade de dispensa a qualquer instante. 

Atrav~s da lei atual, os agentes da fi,scalizaçào do trabalho :de

vem ser M~di~os do Trabalho, Engenheiros de Segurança e Inspe-

toTes. 

Segunâo a norma, "a fiscalização terá caráter eminentemente ori 

entador. O agente de inspeção, munido de c~dula de identidade 

f~scal, tem o -direito de: ingressar livremente, sem aviso pr~vio 

e a qualquer hora, em to:dos os locais .-.de trabalho sujeitos -a 

fiscalização, na ~~~tr~ncia Ae prestação de serviços -regulados 

pela legislação do trabalho." 
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O agente pode,_ também, interrogar, seja só ou na ·_presel}ça de 

testemunhas, o empregador ou empregados sobre qualquet- matéria 

relativa i aplicação das~disposiç6es leg~i~_· 
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2 •. AUTO ·nE ·rNFRAÇÃO E .PENALIDADES 

Compete ao agente fiscalizador notificar os empregadores para 

que adotem medidas de imediata aplicação, ou no prazo co~ 

cedido para regularização da situação. No caso em que veri -

ficar violação de disposição normativa ou descumprimento da 

notificação exarada anteriormente, o agente fiscalizador deve 

ri lavrar auto de infração no pr6prio local de trabalho ou de-

clarar, no corpo do auto, o motivo relevante que permitiu· fa -

zê-lo. 

Quando o agente de inspeção verificar que o fato consignado na 

notificação pode ocasionar grave e iminente risco ao traba

lhador, deveri requerer a interferência do Delegado Regio 

nal do Trabalho. 

Na nova legislação sao traçadas, outrossim, as linhas bisicas 

do processo administrativo da multa, fixando-se a reinei 

dência específica e nao a genérica. Por .outras ·pala- -

vras, caracterizou-se a reincidência específica, quando o em-

presirio violar duas vezes o mesmo dispositivo legal. O nu-

mero de multas nao depende do -numero de empregados envo! 

vidos na infração mas, apenas, à natureza da mesma. As penali 

dades foram agravadas consideravelmente, com as multas relati -

vas às:inftações à medicina do trabalho sendo de 3 a 30 ve

zes o valor de referência e, de 5 a 50 vezes ·· esse va -
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loT; quando a infraçio. ~isser respeito 
.. 
a segurança do tra-

. . (7) 
balho. . .. 

Note-se que nao se prevê nenhuma penalidade por agressao ao 

agente fiscalizador, ou resistência, oposição, intimidação, 

óu inte--rferência no '.desempenho ·;de sua função. 

(7). Nota: O valor de ·referência previsto no art. 29, parágrafo único, da 

Lei n9 6205, de 29-04-75, é o salário mínimo. 
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3. FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANÇA E MEDICI
NA DO TRABALHO - FUNDACENTRO 

A FUNDACENTRO foi instituida pela Lei nv 5161, de 21 de outubro 

de 1966, com a denominação de Fundação Centro Nacional de Seg~ 

rança, Higiene .e Medicina do Trabalho. Em 16 de dezembro de 

1978 passou a ser designada Fundação Jorge Duprat Figueiredo,de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 

A FUNDACENTRO, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, en 

contra-se ~inculada ao Mini~t~rib de Trabalho e 6 mantida medi

ante contribuição do Instituto Nacional de Previd~ncia Social 

(INPS). De acordo com i (ei nv 6367, de 19 de setembro de 1976, 

regulamentada pelo Decreto nv 79037, de 24 de dezembro ~e 1976, 

artw 60, ficou estabelecido ~ue o INPS recolheria i FUNDACENTRO, 

0,5% (meio por cento) da contribuição para o seguro dos aciden

tes do trabalho (B). Contudo, em 1978 a Lei nv 6617, em seu art. 

19 alterou o valor para 1% (um por cento) da receita adicional. 

O objetivo principal da FUNDACENTRO 6 "realizar estudos e pes -

quisas relacionadas com problemas de segurança, higiene e medi-

cina do trabalho, no seu mais amplo sentido e, em especial, de

senvolver programas de treinamento de pessoal t6cnico para a so 

lução. desses problemas". 

(8) Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar, Adriano 
Campanhole e Haroldo Lobo Campanhole. Ed.Atlas, 1981 - 55~ Edição. 
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Poderemos, mais detalhidamente, descrever os objetivos da FUNDA 

CENTRO, como sendo o de realiz~r: (9) 

- Atividades educativas visando a formaçáo, especialização e 
aperfeiçoamento de profissionais, nos niv~is m&dio e superi

or, para a Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho: médi -

cos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, super 

visares de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho e 
auxiliares de enfermagem do trabalho. 

- Estudos e pesquisas .sobre saúde ocupacional e acidentes do 
trabalho, vi~ando a identificação das causas e o estabeleci

mento de medidas :p~everitiva·s necessárias ao controle das ocor 

rencias dos infortúnios laborais, conduzindo a uma maior pro 

dutividade; racionalização do trabalho e bem estar da mão-de 
~obrà, nas áreas de fadiga do trabalho, toxicologia industri 

al, ergonomia, psicologia e fisiologia do trabalho. 

Estudos e pesquisas relacionadas 'com métodos de trabalho, rei 

os de proteção coletiva e equipamento de proteção individual 
do trabalhador, .contra os acidentes do trabalho e as doen -
ças profissionais, objetivando esclarecer a eficiencia dos 
mesmos. 

Assistencia técnica aos 6rgiós pÚblicos responsáveis pela 

polÍtica :de saúde ocupacional e aos Órgãos privados, visan.do 
a aplicação das medidas de Segurança e Medicina do Trabalho. 

- Difusão, através dos meios de comunicação em geral, dos tra
balhos, preceitos e métodos de ação relativos à Segurança,Hi 
giene e Medicina do Trabalho, bem como de pesquisas ori~ina
das de outros Órgãos pÚblicos e particulares, 'dentro do âmbi 
to de sua competência, quando de real interesse para a cole
tividade. 

(9) Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, n9 32 - Vol. 8 outubro/dezem

bro - 1980. 
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J3sses objetivos sao co limados através de três divisões da 

FUNDACENTRO: 

- Divisão de Ensino; 

- Divisão de Higiene e Medicina; 

- Divisão de Segurança do Trabalho. 

Utilizando-se destes três instrumentos, a FUNDACENTRO age como 

6rgão de aconselhamento da Secretaria de Segurança e Medicina 

do Trabalho, do Ministério do Trabalho que, na realidade, bai

xa as portarias com normas reguladoras sobre a matéria. 
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. . . 

4 .:·ENTIDADEs·· .POBLTCAS 

Complementando as informaçBe·s, apresentamos abaixo as entidades 

que, de alguma maneira, se relacionam com higiene e segurança do 

trabalho: 

..: MINlST:f!RIO DO 'TRABALHO 

· Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho (SSMT). 

· Delegacias Regionais do Trabalho. 

· Delegacias do Trabalho Marítimo. 

· Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho ~ FUNDACENTRO. 

- MINISTSRIO DA PREV.JD1jNGIA SOCIAL 

· Fundo de Assistência ao Trabalhádor Rural. 
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·s. MbTODOS DE MENSURAÇÃO ·DE "SEGURANÇA 

1.· A MENSURAÇÃO .BRASILEIRA 

1 • 1 -· DEFINIÇÃO .DE ACIDENTE ·no TRABALHO NO BRAS I L 

A defini.ção de acidente· do trabalho foi um assunto polêmico no 

Brasil, sofrendo diver~as interpretaç6es e dando origem a dife

rentes leis, até a promulgação da atual, de n9 6367. de 19 de 

outubro de 1976. Esta lei estabelece, em seu artigo 29, ose

guinte critério: 

"Acidente do trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício 

do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corp~ 

ral ou perturbação funcional que cause a morte ou perda, 

ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 

o trabalho". 

Para efeitos da lei, de acordo com o parágrafo 19, do. mesmo 

artigo 29, equiparam-se aos acidentes do trabalho as doenças 

profissionais ou do trabalho, os acidentes que ocorrem no local 

e no horário de trabalho, os acidentes que ocorrem fora dos li

mites da empresa e fora do horário de trabalho dentro de cer

tas condiç6es. ~ interessante ressaltar que a lei não caracte

riza como acidentes, os fatos que simplesmente possam causar a 

interrupção de uma atividade produtiva ou prejudicar um traba·

lho trazendo ou não prejuízos materiais. 



1:.2 - COMUNI'CAÇÃO DO ACIDENTE 

A comunicação de acidentes no Brasil i obrigação legal. Assim, 

o acidentado ou quem o possa fazer em seu lugar, deveri comuni

car o acidente logo que se di a ocorrincia. A empresa, por sua 

vez, dever5 fazer a comunicaçio do acidente ao Instituto Nacio

nal de Previdincia Social - INPS, no prazo de 24 (vinte e qua -

tro)horas, a não ser em caso de impossibilidade absoluta. Se 

ocorrer a morte do segurado, a comunicação deveri ser feita tam 

bim i autoridade policial, com informações pormenorizadas. 

·1. 3 -· REGISTRO "DE ACIDENTES 
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A necessidade de acompanhamento da vari aça·o na ocorrência de aci 

dentes; exige que se elabore registros cuidadosos sobre os aci

dentados. Estes registros~ por sua vez, devem satisfazer is ex! 

gencias das estatísticas legais e devem colocar em destaque a 

situação dos acidentes por ireas de tr~balho, causas, tipos dele 

s6es, dias da semana, idade e responsabilidades. Estes requisi

tos estio . contidos no Anexo 11, da NR-5, da Portaria de nQ 

3214. 
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1.4 - DIAS PERDIDOS 

Para se proceder a uma anãlise comparativa de dados sobre aci

dentes entre departamentos de uma mesma empresa ou entre duas ou 

~ais empresas, e ne~essirio reduzl-los ~ um padrão comum, pass! 

vel, portanto de comparaçao. Um dos dados assim passlvel de ser 

utilizado e o de dias em que o acidentado nao teve condições de 

trabalho, por ter sofrido um acidente que lhe causou uma incap~ 

cidade temporãria. Os dias perdidos são contados de forma cor

rida, incluindo-se os domingos e feriados, a partir do dia se

guinte ao do acidente, ate o dia da alta medica, que também e 

considerado dia perdido. 

1.5 ~DIAS DEBITADOS 

r o numero de dias que c~nvencionalmente se atribui aos caso~de 

acidentes, resultando morte, incapacidade permanente 'total ou 

permanente parcial, representando a perda total ou a redução da 

capacidade para o trabalho, conforme a tabela aceita e utiliza

da internacionalmente, elaborada pela 11 International Association 

of Industrial Accident Board and Commission 11
• A tabela toma co 

mo base, a vida media ativa do trabalhador em 20 (vinte) ano~ 

ou 6.000 (seis mil) dias. Os dias debitados representam, na rea 

lidade, uma perda e mesmo um prejulzo econõmico.(Vide Anexo VII) 
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. . .. • 11' . 

· 1.6 ~-CALCULO DOS LOEflti.ENTES.DE FREQUlNCIA E SRAVIDADE 

As estatfsticas de acidentes no Brasil se relacionam a dois coe 

ficientes que embora nao sendo obrigatória a sua remessa ã Dele

gacia Regional do Trabalho, são de grande valia para as compar~ 

ções de acompanhamento da evolução dos acidentes em uma empre~. 

Os coeficientes mencionados sio o coeficiente de freqU~ncia e o 

coeficiente de gravidade. 

11 

l .'6·; 1 -~COEFICIENTE "DE "FREQUtNCIA 

- Representa o numero de acidentes, com afastamento, que podem 
ocorrer em cada milhão de homem-horas trabalhadas. A fÕrmu
la utilizada para o cãlculo e a seguinte: 

CF = Nfimero d~ aeid~htes com afastamento x 1 000 000 
• Homem-horas trabalhadas 

1.6.-2.- CGfFICIENTE DE GRAVIDADE 

- Representa a perda de tempo (dias perdidos<-+ dias debitados) 
. . 

que ocorre em conseqUência de um acidente com afastamento em 
cada mil hio de homem·: -horas traba 1 h a das. O cãl cul o deste coe 
ficiente e feito pela seguinte fÕrmul"a: 

.(dias perdidos.+ di.as debitados) x 1 000 000 
CG = 

Homem-horas trabalhadas 
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2. A MENSURAÇAO AMERICANA 

2.1 ~DEFINIÇAO.DE ACIDENTE DO TRABALHO NOS ESTADOS UNIDOS 

Transcrevemos abaix6 as definições de acid~ntes e doenças ocup! 

cionais e de dias de trabalho perdidos. Essas definições estão 

crintidas nas Exigincias de Regist~o, pela Lei Americana de Seg~ 

rança e Saüde Ocupacional de 1970 (OSHAct), revista em 1975, p~ 

lo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos . 

.. Acidentes e doenças ocupacionais registrãveis são: 
. . 

1. mortes ocupacionais, não importando o tempo decorrido entre 
o acidente e a morte ou a duração da doença; 

2. doenças profissionais não fatais; 

3. doenças profissionais não fatais que envolvam um ou mais.dos 
seguintes ·casos: perda de consciincia, redução de capacidade 
de trabalho ou movimento, transferincia para.outro trabalho 
ou tratamento m~dico ... 

Segundo a mesma lei {OSHAct): 

11 Ferimento do Trab·a 1 h o ~ um ferimento ta 1 como um corte, fratura, esmagame!!_ 
to, amputação, etc., que resulte de um acidente do trabalho ou de uma expo 
sição envolvendo um simples acidente nas cercanias do trabalho ... 

. 
11 Doença ocupacional ou do trabalho ~ qualquer condição anormal ou perturba
ção, al~m das que re-sultaram de um acidente de trabalho, causada pela expo 
sição de fatores ambientais associados com o emprego. Isto inclui enfermi 
dades agudas e crônicas ou doenças que possam ser causadas pela inalação , 
absorção, ingestão ou contato direto ... 
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2.2 ~DIAS PERDIDOS 

Casos de dias de trabalho perdidos sao os casos em quê ocorrer 

afastamento do trabalho em certo numero de dias, ou dias de re-

dução da capacidade de trabalho ou ambos. 

1. Casos de dias de .trabalho perdidos envolvendo afastamento 
do trabalho, são aqueles em que resultar dias com afastamen 
to do trabalho, ou uma combinação de dias afastado do traba 
lho e dias com a capacidade de trabalho reduzida. 

2. Casos de dias de trabalho perdidos envolvendo restrição da 
capacidade de trabal·ho, são aqueles que resultam somente na 
redução da capacidade de trabalho. 

Dias perdidos de trabalho com afastamento sao o numero de dias 

de trabalho (consecutivos ou não) em que o empregado deveria tr~ 

balhar, mas não o fez, devido ao acidente ou doença profissio -

na 1 . 

Os dias de trabalho pe~didos com redução da capacidade de trab~ 

lho são o numero de dias de trabalho (consecutivos ou não) nos 

quais o empregado poderia ter trabalhado, .não o fazendo, devido 

ao ferimento ou doença: 

1. o empregado foi designado para um outro trabalho em 
base temporãria; 

2. O empregado trabalhou em um trabalho permanente menos 
que a metade do tempo total; 



3. O empregado trabalhou em tarefa em cariter permanente, 
. . 

mas não pode desempenhar todos os deveres usualmente 
relacionados com a referida tarefa. 

O numero de dias com afastament~ do trabalho ou dias de capa

cidade de trabalho reduzida. não incluem o dia do acidente ou 

do início da doença, ou quaisquer dias em que o empregado nao 

teria trabalhado, mesmo que capaci~ado a trabalhar. 
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2~3.·~ COEFICIENTE DE FREQUENCIA 

O Coeficiente de Freqaincia representa o n~mero de acidentes e 

ou doenças por 100 empregados de tempo integral e e calculado 

com a fÕrmula abaixo: 

N 
X 200 000 

EH 

onde: 

N = numero de acidentes e/ou doenças 

EH -horas totais trabalhadas pelos empregados durante 
o ano calendirio. 

200 000 = base equivalente a 100 empregados trabalhando em 
tempo integral, ou seja, trabalhando 40 horas por 
semana, 50 semanas por ano. 

2.4 ~·coEFICIENTE DE 'GRAVIDADE 
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O Coeficiente de Gravidade representa o numero de dias perdidos 

por 100 empregados de tempo integral e e calculado com a mesma 

fórmula acima, ou seja: 

N 
X 200 000 

EH 

onde: 

N = numero de dias perdidos na sua total abrangincia. 

EH = horas totais trabalhadas pelos empregados durante o 
ano calendãrio. 

200 000 = base equivalente a 100 empregados trabalhando em tem 
po integral, ou seja, trabalhando 40 horas por sema 
na, 50 semanas por ano. 
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·3 .• · ·oBSERVAÇQf:$ :tôMPARATlVAS 

Durante a compilaçio das disposições e f6rmulas das leis brasi-
11 

leiras e subsequente tradu~io e compilaçâo de disposições~ameri 

canas, observamos que a lei brasileira recentemente modificada, 

em junho de 1978, se aproxima bastante da lei americana. Pare

ce-nos que os legisladores nacionais desejaram mesmo aproveitar 

ao miximo a experiincia americana. Assim, na definição de dias 

perdtdos, a identidade i quase total. 

No manual de orientação para o empregadorf101 fica bastante evi

dente que a pritica da lei .nos seus detalhes, nos leva a situa 

ções semelhantes. Assim, ambas as legi~lações consideram aci -

dentes, r aqueles, antes . . :e· apõs o expediente, ou mesmo duran-1 

te periodos de:paralizações>Ambas consideram os assim chamados aci

dentes ' de . trajeto , ' ·quando . o c o r rem na i da ou na v o 1 ta~ ,... 

do serviço. Basta que o ~mpregado esteja em torno do trabalho 

para que o. acidente, pelas duas leis, séja considerado como .do 

trabalho e, porta~to, responsabilidade da empresa. 

Observa-se alguma diferença entre a~ leis, no tocante ao cilcu

lo dos coeficientes: 

- o coeficiente de frequência no Brasil .. relaciona-se ao nume
ro de um milhão de homem-horas trabalhadas, enquanto que! nos 

(lO)'~at every Emp1oyee needs to know about OSHA Recordkeeping - Report 

412.3- Bureau of Labour Statistics - 1978". 
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- Estados Unidos o coefici~nte de frequ~ncia reporta-se a du 

zentos mil homem-horas trabalhadas. 

11 

O Coeficiente de Frequ~ncia na lei brasileira seria, portan -

to, cinco vezes maior que na lei americana. 

O numero de acidentes ocorridos ou de doenças restringe-se ao 

ano calendãrio, pelo 11 0SHAct 11
, e não ao ano fiscal que muitas 

vezes não coinci~e, visto que a maioria das empresas america -

nas encerram o ano fiscal em outubro. ·A lei brasileira·~ omis 

sa neste pormenor, por~m, ~ nossa opinião que o relat6rio de 

todos os acidentes e dias debitados deverã ser ~elativo ao ano 

calendãrio. 

7() 

Com relação ao estabelecimento da CIPA de acordo com o nume-~ 
ro de empregados, a lei atual apresentou uma evolução compara-

da ã lei ànterior. A atual prev~ a obrigatoriedade para empr! 

sas com mais de 50 empregados, enquanto que a anterior estabe-

lecia o limite superior de 100 empregados. Muito embora tal fa 

to signifique uma melhoria, pois abrange um universo maior pa-

ra fins estatisticos, acreditamos ser ainda insuficiente, vis-

to que cerca de 90% (noventa por cento) das empresas no Brasil 

estão abaixo de tal 1' •t(ll) 1 m1 e . A Portaria nQ 3214, no i tem 

5 . 1 ' da NR - clara, q uan t.o obrigatoriedade da CIPA as e a para 

(11) Pesquisa: "Pequena e Média Empresa no Brasil 1963-1976 - EAESP.FGV I 
CEBRAE 1978" pg. 32, empresas com 1 a 19 empregados, 87,7% do total de 

82.154; empresas com 20 a 99 empregados: 9,5%. 

@ 
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empresas que poss~em 50 ou mais ~mpregados, porem, e omissa no 

tocante ã situação da obrigatoriedade de relat6rios e estatls

ticas para empresas com numero de empregados abaixo do limite 

e, considerando que o 6rgão controlador da higiene e segura~ 

ça, a CIPA, e inexistente nesses casos, conclui-se que o go

verno sã mantem estatlsticas de 10% (dez por cento) do total 

de firmas instaladas no Brasil e que somente 10% das 

tem uma polltica e preocupaçao de higiene e segurança. 

firmas 

Nos Estados Unidos, segundo a estimativa de Colman McCarthy( 12 ~ 
11 tres milhÕes de postos de trabalho ou cerca de 70% (setenta 

por cento) dos locais abrangidos pela legislação atual(bSHAct), 

estão em empresas com lO empregados ou menos ... 

A lei americana obriga a todas as empresas com mais de 8 empr~ 

gados enviar seus relat6rios e estatlsticas; e, por amostragem, 

escolhe anualmente algumas empresas com 7 ou menos empregados 

para, igualmente, enviar relat6rios e dados estat1sticos. 

J 

Convem ressaltar ainda que, segundo estimativa de dois autores 1 
a, me ~ i c a n 6 s , S i mo n d s e G ~i ma 1 d i , 7 O % . ( s e te n ta p o r c e n to ) do s a c..:!_ O) 
dentes ocorrem nas empresas pequenas ~e ftrmas:sem programas 

adequados de segurança( 13 ). Dai, concluirmos a importância do f~ 

to da legislação brasileira se tornar mais abrangente em rela-

(12) ·~orkers Trapped in Midd1e of Debate over a Safe Work P1ace - Los 
.Ange1es Times~Thrus- Sep.21, 1978". 

(13) SIM:>NDS, Rollin H. & GRIMALI>I, John V.; "Safety l\1anagernent" pg.9,Horne
wood, 111. - Richard D. Irwin, Inc. 1973, rev. ed. 
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çao a firmas com numero de empregados abaixo do limite de 50 em 

pregados. 

Sabemos que o governo federal tem dificuldades para manter um 

quadro de fiscalização atuante; quer no tocante ao rifimero, quer 

quanto ã qualificação de pessoal, e talvez seja essa a razão da 6U 
lei não ter sido estendida al~m do controle estattstico obrig~ 

tõrio para 10% das empresas. 

Outro detalhe importante e a abrangincia da lei. americana~ To 

dos os funcionirios pfiblicos federais, estaduais e municipais 

estão, igualmente, cobertos pelo 11 0SHAct 11
• Assim, por exem

plo, existem regulamentos de higiene e segurança do trabalho 

para corpo de bombeiros, delegacias,. viaturas policiais. No 

caso, o governo ~ considerado o empregador, com as mesmas nor 

mas a serem obedecidas. No Brasil, os funcionirios publicas 

nunca foram abrangidos, quer pela nova legislação, quer pela 

antiga. 
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.6~ - PESQUISA SOBRE SEGURANÇA INDUSTRIAL REALIZADA EM 
"EMPRESAS . ·nos . ESTADOS UNIDOS 

1 .. "PLANO DE ESTUDO 

1.1 - RELAÇAO DAS PESQUISAS E "ENTREVISTAS REALIZA 
. DAS NO "PERTODO DE 29/03/79 a 18/08/79 

1 - Contin~~tal Ca~ ·co.·; (29/J/79) Sant•Ana; Cal. 
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Entrevista com o Sr. Roy Sloan, Supervisor do Controle de 
Qualidade e Encarregado da Segurança. Respondidos os que! 
tionirios e visitadas as instalações. 

2 A~~~ita~ ca~ co.; ·(26/4/79) ~ Gl~~dal~, Cal. 

Entrevistados o Sr. Mike Peterson, Gerente de Relações I~ 

dustriais e o Sr. Phillip E. Wright, Gerente de Fãbrica. 
Preenchidos os questionirios e visitadas as instalações. 

3 A~~~ita~ ca~ co.·, ·(22/5/79) ·~ Anah~im; Cal. 

Entrevist~do o Sr. James Moran, Gerente de Relações Indus 
triais da empresa e contatado rapidamente o Gerente Geral 
da Fibrica. Foram preenchidos os questionãrios e visita-

. . 
das as ~nstalações. 

4 -· ·A~e·~rta~ c a~ ·co;; · {14/6/79) -· Mod~s·to; Cal. 

Entrevistado o Gerente de Relações Industriais, encarreg~ 
. . . . . 

do do setor de segu~ança da empresa. O questionirio foi 
preenchido e realizada uma visita is instalações para fins 

. . 
de relatõrio. 

5 -· ·A~e~fca·n Can· ·co;, ·(13/6/79) ·- De·s Ma·in~s·, ·rowa. 

Entrevistado o Gerente de R~lações Industriais, encarrega 
do do setor de segurança da empresa. Foi submetido o que! 



tionãrio e visitadas as instalações para fins de relat6 -
rio. 

6 - General Motors Company (_ll/6/79).:. Panorama City~ C.al. 

Entrevistados o Sr. Gilberth Zeal ~ Chefe de Se~urança In
dustrial e o Sr. Lazaro Fiss~ representante do Sindicato 
junto ã empresa. Foi preenchido o questionaria e inspe -
cionadas as instalações. 

7 - Continental Can Co.~ ( 18/7/79) - Van Nuys, Cal. 

Nessa empresa~ mantivemos entrevista com o Diretor de Se
gurança e Higiene de toda a ãrea metalúrgica da Continen
tal Can Co., e com o Encarregado do Laborat6rio de Pesqul 
sa e Desenvolvimento para a Segurança Industrial. Visita 
da a fabrica local e apresentado o questionàrio o qual foi 
respondido pela Supervisara de Recursos Humanos. 

8 - Iriternational A~soci~tion of Machinists and Aerospace 
· Workers- IAMAW (15/5/79}.:. Bolton, Cal. 
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Entrevistado o Sr. Richard Mathieso~~ Negociador de Con -
tratos do Sindicato da IAMAW. Explicou como se procede o 
relacionamento dos contratos de segurança industrial~ os 
tipos de problemas que surgem e a tend~ncia das empresas e 
dos sindicatos nessa ãrea~ segundo sua concepçao. 

9 - CAL-OSHA ( 11 Californfa-OccUpatio"nal Safety and Health 
· Admfnistration ... l ·col/6/79) -· Panorama Cfty ~ Cal. 

Entrevista com.o Sr. Richard C. Drew~ Gerente de Distrito 
. . 

(
11 District Manager 11

) da CAL-OSHA em Panorama City. Este 
Distrito ·compreende 35% da força de trabalho da ãrea me -

. . . . ' 

tropolitana de Los Angeles. A CAL-OSHA tem jurisdição es 

dadual. Foi recolhido material. 



lO - Institute of Indu~trial Relations (0716179 
geles, Cal. 

Los An -

Entrevistada a Sra. Joyce Spencer, Secretãria-Executiva 
para o Programa de Segurança Ocupacional, do In~tituto de 
Relações Industriais. Este Instituto funciona em anexo â 
Universidade de California - Los Angeles. 

11 - Fede· r aT OS H A C 15 I 6 I 7 9 ) - S an F r an c i se o , C a 1 . 

Co~tato .com o Chefe do Escritõrio em breve visita. Entre
vistados o Gerente de Treinamento de Segurança e Higiene 
Industrial e o Chefe do Escritõrio da Região. Foram reco
lhidos materiais relacionados com a pesquisa. 

7b 

1 2 - 11 Bu r e a u o f L a b o r S ta t i~ ti cs 11 C 15 1 7 I 7 9 ) ,;,.. S a n F r anc i s c o , C a 1 . 

Entrevista com o Chefe e seu Assistente do 11 Bureau ofLabor 
Statistics 11

, que trabalha em San Francisco, em conexao com 
a Federal-OSHA. Foi recolhido material. 

1 3 - 11 Di v i si o n o f L a b o r S ta tis ti c s a n d R e se a r c h 11 
( 1 5 I 7 I 7 9 ) - S a n 

Francisco, Cal. 

Entrevistada a Dir~tora-Adjunta e Chefe do Departamento de 
Relações Industriais da Divisão de 11 Labor Statistics ·and 
Research 11 da CAL-OSHA. Recolhidas vãrias pesquisas reali

zadas. 

14 11 0il Chemical and "Atomic Workers International Union 11 

AFL;CIO (11./7/79} -~ Panora~a City, Cal. 

Entrevistado o Sr. J.E. Foley, Presidente Regional do Sin-
dicato, o qual acentuou a importância dos programas de 
cunho nacional e de pesquisa e controle na area de segura~ 

ça e higiene do trabalho. 
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1 5 - "Em~lo~ers I ns ura.nce of Wassau" (19/7/79} Los An-
geles, C a 1 . 

Entrevistado o Gerente Regional de Serviços de Segu -
rança e Higiene dessa companhia de seguros. Foi reco-
lhido material. 



.. 1.2 ~PROBLEMAS E DIFICULDADES 

O maior problema encontrado foi estabelecer contatos com as fi r 

mas e cons~gui~ permissão para a visita interna. Por exemplo, 
. . . 
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a empresa Kodak, embora com di versas cartas de apresentação, r~ 

cusou-se a permitir a visita ou mesmo conceder a entrevista.As 

empresas em geral forneceram muito a contragosto os dados con 

fidenciais sobre acidentes do trabalho . 

.. _ . 
Em consequenc1a dos problemas anteriores, nao foi posslvel en-

contrar, na região de Los Angel~s, firmas que se dispusessem a 
" . 

colaborar na pesqui~a, razão da necessidade de se realizar vià 

gens a Des Moines, Iowa e a Modesto, California. 

1.3 ~ DESCRIÇ~O DA NETODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa inclui escolha da amostra coleta de 

dados, tabulação dos dadds, anilise e interpretação dos 

resultados 

Escolha da Jlrnostra: 

- A amostragem para este estudo foi feita em sete indfistrias, 

pertencentes a empresas multinacionais que tambem operam no 

Brasil , 
... 

na mesma area. Deverão quando da realização da se-



gunda parte da pesquisa, no Brasil, formar pares eombina -
. . 

dos de firmas com portes.:semelhantes, apresentando, por~m, 
. . 

diferenças significativas nos resultados de segurança e hi 

giene do trabalho. 

- Procurou-se empresas de pequeno porte, de 100 a 300 empre

gados, a fim" ·de· possibilitar a comparação com fir~as de 

tamanho semelhante no Brasil. O estudo foi executado e 

completado no periodo de fevereiro a agosto de 1979. 
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Para se conseguir ds dados est~tisticos referentes a acidm 

tes do trabalho e doenças profissionais, tomou-se como re

ferincia os relat5rios que as empresas devem enviar anual

mente ac "Department of Labor", atrav~s _:dó , fo~~ulirio.-

n9 200, da OSHA (Anexo ll) ~- "Occupati6nal Safety and Healfu 

Administr~tion". Contatos epistolares, telef~nicos ou pe! 

soais:· foram realizados com vice-presidentes, diretores 

e gerentes gerais ~as empresas, a fim de se conseguir a a~

tori~ação para o acesso is estatisticas de acidentes :: das 

companhias, assim c~mo a permissão :para·. ~ealização de vi 

sita .. de inspeção is ireas industriais de interesse. 

1.4 ~ MEtODO DE:·coLETA "DE ·nADOS 

- Para a coleta de dados foram empregados dois procedimentos. 

O primeiro consistiu .em recolher informações de outras fon-



tes que nao empresariais, ou seja, entrevistas com autori-

dades federais e estaduais, diretamerite envolvidas no pro

blema de segurança, lideres sindicais e entidades ~ducacio 

nais e seguradoras que desenvolvem atividades na ãrea de 

segurança e higiene industrial. Reuniu-se informações de 

fontes secundãrias, . como publicações do governo fede -

ral, estadual e instituições particulares. Buscou-se tra 

balhos ~e outros pesquisadores, neste ou outro campo, que 

pudessem ser Gteis no teste da hipõtese deste projeto de 

pesquisa. 

- Devido ao carãter estritamente confidencial dos registros 

pertinentes ãs estatisticas de acidentes de trabalho das 

firmas industriais, os dados tiveram de ser obtidos atra -

ves de entrevistas pessoais. Deu-se preferência a este 

método, devido ã natureza de algumas das hipõteses formula 

"" das. Durante as visitas, atentava-se as con -

dições fisicas da fãbrica, em relação a itens como ar-
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rumaçio, visibilidade, temperatura, ruido, iluminação, etc. 

Foi importante observar a atitude dos empregados em relação 

a segurança e também ter a oportunidade de examinar os re

gistros e estatisticas de acidentes. Dessa maneira, tiv~

mos uma boa chance de registrar alguns pontos de vista e 

identificar outros fatores que os partidãrios de segurança 

acreditam poder contribuir para o alto ou baixo indice de 

frequência. Alguns destes pontos de vista estão menciona-

dos nesta pesquisa; 



- As entrevistas foram estruturadas de forma a se _assegurar 

que cada entrevistado fosse inquirido sobre a mesma mat~ria 

e na mesma ordem. Para tanto~ desenvolveu-se um questioni

rio para ser utilizado como guia, durante a entrevista. 

(Para cç~sulta.ver adiante no item 2.12). 

- As entrevistas foram conduzidas em dois diferentes estigios. 

No primeiro, o entrevistado respondia ao questionirio. No 

segundo, era instado a manifestar algum ponto de vista que 

julgasse ser i~portante e que não estivesse inclurdo na en

trevista formal. O entrevistado era tamb~m solicitado a ex 

pressar sua opinião sobre materiais relacionados a seguran

ça e ou sugerir algumas soluções para os problemas exis

tentes. 

- O segundo procedimento utilizado para a coleta de dados 

consistia de uma breve visita i fibrica e observação do am

biente de trabalho. Este foi um dos aspectos mais importa~ 

· tes da pesquisa por ter consistido de visitas a sete fir

mas, permitindo assim a observação no mundo real das ~i

tuações dos exemplos de muitos conceitos tais :como perigo 

potenci~l, atos inseguros, proteção da miquina e outros S! 

melhantes, inta~grvéis na teoria. Este processo de observ~ 

ção foi necessirio pa~a poste~io~ utilização na segunda par 

te desta pesquisa, quando faremos a comparaçaoe a avàliação 

das condições de trabalho de duas firmas combinadas, - uma 

norte-americana e outra brasileira -de forma a evidentiàr a 
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- relação direta entre um bom resultado em segurança e um ade 

q~ado relacionamento trabalhista. O numero e tttulo de 

pessoas que participaram das· entrevistas é:ou vis1tas ãs fã 

b·ri cas, são relacionados a segui r: 

• 1 (um) diretor de s~gurança industrial (a nível de corp.2_ 
ration); 

1 (um) gerente de laboratório, pesquisa e assistência ou 
seg~rança industrial; 

• 4 (quatro) gerentes de relações industriais; 

• 1 (um) encarregado de segurança industrial; 

• 1 (um) encarregado sindicalista de segurança industrial; 

• ·1 ( um) s u p e r v i s o r de c o n t r o 1 e de q u a 1 i da de ; 

• 1 (uma) analista de funções e segurança industrial e 

• 1 (uma) enfermeira de fãbrica. 

o numero total excede a sete porque em algumas empresas 

participaram mais de uma pessoa. Em dois casos especificas, 

as ·empres~s demonstraram especial interesse na . pesquisa, 

enviando de suas matrizes {Chicago:- Illinois e .Greenwich: 

Connecticut) pessoas qualificadas na ãrea, para acompanhar 

o andamento dos trabalhos. Em uma empresa, o pesquisador

foi convidado e compareceu ã reunião mensal da Comissão de 

Segurança, a fim de verificar como se desenvolve a mecãnica 

operacional de execuçao e tontrole das sugest~es relaciona

das ã ãrea de segurança. 
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2. DADOS ESPECTFICOS.LEVANTADOS NAS EMPRESAS PESQUISADAS 

O conhecimento especifico dos dados e estatísticas das empre -
11 

sas estudadas, 1ncluindo os coeficientes de frequência, nume-

ro de empregados, etc., foram determinados no local da empresa 

atraves da entrevista e observação dos dados da companhia. A 

primeira tabela estatística a ser mencionada e o numero .ciedio 

de empregados de cada empresa, sendo que esta .informação foi· 

direta ou indiretamente consultada ou utilizada como uma base 

para a computação de outra tabela estatística, tal como índice 

de acidentes. A Tabela I apresenta o nümero media de trabalha 

dores empregados nas ·empresas, i epoca do estudo. 

Ob~~~Vação: As empresas, por razões de sigilo industrial, fo
r a m c o d i ! i cada s s i m p 1 e s mente c o m n ü me r os card i ria i s . 
Esta codificação esti contida nos questioriirios 
preenchidos pelas empresas e foi estendida a to
das as referência~ posteriores. 

2.1 ~ NOMERO DE .EMPREGADOS 

O numero total de empregados de todas as firmas ~studadas .·foi 

6.049. t interessante observar que o numero de mulheres e ·in

ferior ao de homens em quatro de cinco empresas que são do 

ramo de embalagens, e e consideravelmente inferior na empresa 

de montagem automobilística. 



TABELA I 

NOMERO MEDW OOS EMPREGADOS DAS COMPANHIAS PESQUISADAS 

CODIGO . TOTAL HOMEM MULHER 

01 140 77 63. 

02 120 60 60 

03 295 157 138 

04 254 219 35 

05 ·250 160 90 

06 4.600 500 4.100 

07* . 390 195 195 

TOTAL 6.049 1.291 4.709 

* - Não tendo sido fornecido o percentual 
de homens.e·.múlheres, estimou-se o ;va 
]or··,em 50%. 
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2.2 -.COEFICIENTES DE FREQU[NCIA 

Os coeficientes de freqnincia de acidentes de trabalho, ou de 

incidência. como são chamados nos Estados Unidos, das empr~ 

sas pesquisadas, ionstam ··da Tabela .li. Conforme ... \. foi men 

cionado anteriormente, estes coeficientes foram calculados se

gundo dados enviados ao 11 Department of Labor.. atravis do 

formulãrio n9 200, da OSHA {Anexo!!). 

Nos Estados Unidos, o cãlculo destes coeficientes difere da for 

ma de cãlculo utilizada no Brasil; Nos Estados Unidos, o coefi 

ciente de freqnência e calculado segundo a fórmula abaixo: 

Numero de Acidentes e Doenças x 200.000 horas 
------------------------.,... = Coe fi c i ente de FreqÜência 

Horas trabalhadas pelos empregados 

r interessante observar que as 200.000 horas mostradas na 

fÕrmula, representam o numero de horas equivalentes a lOO.em 

pregados trabalhando 40 horas por semana, 50 semanas por 

ano. 
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TABELA II 

11 

COEFICIENTE DE FREQUtNCIA EM ACIDENTES DO TRABALHO 
EM 1978(*) 

CODIGO NQ DE HORAS COEFIC. 
ACIDENTES TRABALHADAS FRE.QÜ~NCIA 

.01 26 2 8 o . 1 5 9(:r.*}. ' 18.6 

02 4 233.797 3,4 

03 14 542.987 5,2 

04 15 511.844 5,9 

05 16 500.285 6,4 

06 894 9.179~065 19,5 

07 38 850.505 1 o .;5 _: 
. ' 

(*) -Segundo 11 Eva1uating your Firm•s Inju.ry 
arid 111ness Record 11 ~ US Department of 
Labor- Bureau of Labor Statistics,1979. 

(**) - C a 1 cu1 ada em função do numero de empr~ 

gados e da media geral dé horas traba1h~ 
~as:par ~mpregado. 
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2. 3 - AVALIAÇAO COMPARATIVA DO DESEMPENHO EM SEGURANÇA 
.INDUSTRIAL 

11 

A tabela III, al~m de incluir ~s coeficientes de frequ~nciadas 
11 

empresas apresenta, tamb~m, os coeficientes m~dios de frequ~~ 

cia dos correspondentes setores industriais de cada empresa. 

Apr~senta, tamb~m, os respectivos c5digos de setores dados P! 

lo SIC 11 Standard Industrial Classification Manual 11 
• 

. TABELA III 

AVALIAÇAO ·DA PRATICA DA SEGURANÇA E DESEMPENHO EM 

RELAÇAO AO SETOR INDUSTRIAL, REFERENTE A EMPRESA PESQUISADA 

CODIGO sic{*) COEF.MtDIO COEFICIENTES 
DE FREQ DAS AMOSTRAS 
EM 1976{** 1978 

01 307 16,7 18,6 

02 307 16,7 3,4 

03 2.647 9,1 5,2 

04 2.651 14,6 5,9 

05 307 16,7 6,4 

06 3. 711 9,5 19,5 

07 3.411 18,5 10,5 
... 

. . . . 

{*).- SIC - 11 Standard Industrial Classification 
·r1anual 11

, Edição ·1972. 

(**}-
11 

Coeficiente de frequ~ncia por 100 empregados 
de tempo integral, por Indilstria, Segundo 
11 0ccupation~l Injuries ·and Illnésses in the 
United States by Iridustry, 1976 11

• 

87 



88 

11 

Os coeficientes de frequ~ncia, como dissemos anteriormente, f~ 

ram determinados por informação dos dados que as empresas en ~ 

viam ao 11 Department of Labor .. , através do formulãrio OSHA nQ 200. 

11 

Os coeficientes de frequ~ncia das companhias sao de 1978, e c~ 
. .._ 

mo geralmente esses coeficientes de frequencia não alteram dras 

ticamente em um periodo relativamente curto ou mesmo de um 

ano para outro, hã uma boa probabilidade de que tais coeficie~ 

tes possam representar o desempenho de segurança das empresas 
. . . 

em um passado recente e um futuro pr5ximo. Os coeficientes de 
11 

frequ~ncia médios das_ indfistrias, apresentados na Tabela III 

são de 1976, extraidos do 11 0ccupational Injuries and I~lnasses 

in the United States by Industry 11
, do 11 Department of Labor, -r

Bureau of Labor Statistics 1979 - Bulletin 2019 11
• Os coefici-

11 

entes de frequ~ncia para o ano de 1978 não se encontravam dis-

poniveis, a epoca da pesquisa. Obviamente, foram ~ira~os do 

Boletim apenas os coeficientes medias referentes ãqye1~~ ernpr! 

sas pesquisadas. 

2.4 - COEFICIENTES DE GRAVIDADE 

• Não foram encontrados nesta pesquisa coeficientes de gravida -

de nos relat5rios. Aparentemente, hã uma tendencia em não co

letar esses dados, urna vez que a maioria das empresas não· tem 

se preocupado em registrar .os. coeficientes :de gravidade( .. seve~ity rates .. ). 



2. 5 - AFILIAÇAO A ORGANIZAÇOES DE SEGURANÇA 

Outro item de interesse coletado das firmas e sua preocupaçao 

de afiliação t organizações de segurança (Tabela IV), desde 

que isto possa ser um indicador da mentalidade das firmas qua~ 

to a segurança. t um fato notõrio nos Estados Unidos, que as 

firmas associadas ao "National Safety Council" tendem a mos~ 

trar estatisticas de desempenho em segurança consideravelmen

te melhores do que as outras não afiliadas. O resultado de 

nossa pesquisa parece confirmar esta hipõtese. Observe-se que 

somente uma das sete firmas informou nao ser afiliada ao 

11 National Safety Council". 

TABELA IV 

AFILIAÇAO A ·oRGANIZAÇOES DE SEGURANÇA 

CODIGO AFILIAÇAO ENTIDADE 

01 Sim (*) NSC.. ... 

02 Sim NSC 
03 . Sim NSC 
04 Sim NSC 
05 Sim NSC/SAI(**) 

06 Sim NSC 

07 Sim LASC (***) 
. . . . . . .. 

(*)· · - 11 National Safety Council 11 

(**) - 11 Safety Association of Iowa 11 

(***}. - 11 Los Angeles Safety CounciP 
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2.6 - GRAU DE AUTOMATIZAÇAO 

O grau de automatização da produção apresentado na Tabela V foi igualmente 

considerado por ser um dado importante, especialmente do ponto de vista da 
. . 
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segurança do trabalho. Estudos -preliminares efetuados. ·por Vernon 

Keenan(l~ indicaram que quanto maior o grau de esforço manual envolvido, 

ma i o r se rã a tendência dos coe fi c i entes rle acidentes .se enquadrarem na medi a. 
J . . . . 

t interessante nota~ que, embora estes dados não tenham sido levantados e~ 

tatisticamente, este enfoque pretende demonstrar como as empresas inclui -
. - -

das neste estudo são comparãveis em termos de automatização. Este dado fo.i 

dete~minado at~aves de pergunta direta ao entrevistado o qual, não tendo! 

lementos para responder, consultou outra pessoa mais informada -sobre o 

assunto. 

.. TABELA V 

. GRAU :DE AUTOMAT IZAÇAO 

- CODIGO .,ô.UTOMAT IZAÇAO .. PORCENTAGEM 

01 . 61 - 70 
02 o - 10 
03 . 51 - 60 
04 91 - 100 

05 51 - 60 (*} 

06 ··- 91 - 100 
. . . . 07.- . . ' . . . . .81. .. . - 90 . 

' ... . . . . MDn .. 61. - 70 

(*) - Estimado durante a visita. Dado não forne
tido pela e~presa, por ser confidencial. 

MDn - Mediana 

(14) - Fonte: Ve!11on Keenan -"Psychological Cli.mate and Accidents in an 

Automotive Plant, Jou!Tial of Applied Psychology, 35 n 9 2, 1951'.'. 
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2.7 ~CENTRO DE SEGURANÇA 

Procurou-se coletar informação sobre quais os centros respon-

siveis pela segurança nas empresas. 

Na Tabela VI, embora apenas uma das empresas pesquisadas tives

se uma organização separada, especificamente para a segurança , 

em cinco outras: as direto~ias de nível nacional possuíam órgãos 

de assessoria e controle de segurança industrial. Na maioria

das firmas : a função de segurança estava concentrada na ãreà.. de 

p e s s o a 1 q u e , o b s e r v o u - s e , e s ta v a ; · ma i s v o 1 ta da __ p a r a os p r o b 1 e -

mas rotineiros de pessoal. Nessas seis empresas apenas uma ma~ 

tinha uma enfermeira de plantão-·permanente,. para atendimento de do 

enças ou acidentes. A uni ca:· -:empresa. com centro.· .-de segu-

rança, tem infra-estrutura midica e ambulincia prõpria de pron -

tidao para .casos de urgência. t bom notar que esta firma e uma 

exceção, quanto ao tamanhb~ nos casos estudados, pois e conside-

rada empresa de grande porte. 

TABELA VI 

CENTROS RESPONSJ1:VEIS PELA SEGURANÇA 

CODIGO CENTRO RESPONSAVEL 

01 Controle de Qualidade 

02 Pessoal 
03 Pessoal 
04 · Pessoal 

05 Pessoal 
06 Segurança 
07 Recursos Humanos 



2.8 - SUBORDINAÇAO DE CONTROLE 

Segundo afirmação de Yaghoub Shafai -·Sah~~ai ~m seu estudo "Determinants 

of Occupational Injury Experience 11 
- Michigan State University, 1973: 

-~~A subordinação relativa de controle para cada supervisor de linha 
. . . 

e maior nas firmas com altos indices de acidentes de trabalho do 
que nas firmas com baixos indices de acidentes de trabalho· .. ~· 

A Tabela VIII por si sõ não diz muito, porem, serã utilizada na comparaçao 

com empresas brasileiras. No caso de:industria americana, ;convem· frisar 
. . . 

que a mediana indica.que os supervisores de primeira linha têm subordina

dos, cerca de 21 a 25 empregados. 

·TABELA VIII 
NOMERO MtDIO DE EMPREGADOS SOB SUPERVISAO DIRETA 

DE CADA SUPERVISOR DE PRIMEIRA LINHA 

• CODIGO .. NQ • DE • EMPREGADOS .. PONTUA~AO 

01 26 - 30 6 
02 11 - 15 3 
03 21 - 25 5 
04 11 - 15 3 
05 11 - 15 3 
06 31 - 35 7 

.. ' 07' ' ' '21 ."':' .25 5 

...... .. MtDIA:. 21 ."':' 25 ... MtDIA: 4,6. . ' 

Nota: Na determinação do nume~o de emp\egados sob cad~ supervisor de pri -
meira linha, foi desenvolvido um intervalo de escala na seguinte for 

. . . . --=-
ma: 1-5; 6-10; 11-15; ... 36-40; e acima. Para fins de provas estatisti -
cas, ao primeiro intervalo foi dado o numero·l~ ao segundo, o numero 2, e 

. . . . . 

assim por diante. Estas pontuações referem-se aqueles numeras dados a ca-
. ' 

da intervalo. (Ver Questionãrio de Entrevista, no item·, :.-!.12). 
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2.9 -·EsTATlSTICAs·E RELATORIOS DE ACIDENTES.DO TRABALHO. 

Uma empresa que encare seriamente segurança e higiene, normal-. . . 

-mente tem a mao a informação factual sobre os acidentes ocupa-

cionais. Presentemente nos Estados Unidos as leis federais e, 

em alguns casos, as estaduais, obrigam a todos os empregadores 

manter estatisticas de seus acidentes do trabalho e submeter 

certos relat5rios is. autoridades federais. Existem, tambem, 

leis de indenização ("Compensation Laws••) estaduais para os 

trabalhadores. 

As leis federais, tais como "The Walsh-Healey Act", requerem que 

as empreiteiras que trabalham para o governo mantenham relat5-

rios de acidentes, detalhados e minuciosamente descritos. Pode 

mos citar, ainda, que as emp~esas, apõs o "OSHAct" de 1970, pa~ 

saram a manter os relatõrios em dia, principalmente apõs a im-

plementação da lei, no inicio de 1973. 

Deve-se salientar que uma simples coleta e catalogação de da -

dos sobre acidentes e um desperdicio de recursos. Os dados co 

lhidos devem ser analisados e interpretados a intervalos de tem 

po, para se descobrir quando, ond~ e porque os acidentes ocor

rem nos locais de trabalho e quem teve maior envolvimento no 

fato. 
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2.9.1 - ELABORAÇ~O DE ESTATlSTICAS 

O sistem.a de :elaboração de estatisticas parece ser muito melhor 

nas ~firmas :com melhor desempenho em segurança. Isto nao pr~ 

va que melhores estatisticas são um fator primordial para auxi

liar as firm·as· a· reduzir seus indices de acidentes, mas su

gere fortemente que a elaboração de estatisticas i um importa~ 

·te agente causal na reduçio de acidentes, assim como esti inti

mamente relacionada com ·outros·fatores que, quando combinados, au 

xiliam o controle de acidentes. 

Verificou-se durante a pesquisa que todas · as:.empre~as visita

das mantinham estatisticas de acidentes, todas padronizadas pe

le "OSHAct". A ~nica diferença constatada foi a di~ponibilida

de de uso pelos pr~prios responsiveis e a precisão de sua con

fecção. 

Os relatórios sao enviados ãs respectivas diretorias ou asses -

serias de segurança e estas as remetem para as autoridades fed~. . . . 

rais, no caso os EscritÕrios Regionais-Estaduais da Federal 

OSHA. 

Os tipos de dados coletados na Tabela IX parecem ser um aspecto 

extremamente importante do sistema de elaboração de estatisti -

cas .. Especificamente, · como mostra ... a Têibela IX,. 85 ,,7% 

ou 6, de 7 firmas não incluem o custo de acidentes em seus re

latórios. Ante.~io~mente este dado era de grande valia. para motj_ 

var a administração superior a prestigiar e apoiar a segurança. 



Atualm~nte, a força crescente das pendincias e negociaç5es tra

balhistas tem assumido o lugar principal no interesse da compa~ 

nhi a e seus- di ri gentes. 

11 

Vale : ressaltar que a . frequencija de elaboração das e~ 

tatisticas e sua posterior anãlise dos acidentes e importanti~ 

sima. Quando os relatórios são feitos e analisados esporãdica

mente, ho~malmente e muito ta~de pa~a usar a informação de for

ma eficaz e adotar medidas corretivas na prevenção ou.reduçio

·dos a c i dentes. 

Parece haver uma c~rrelação entre o·estabelecimento de elabora

ção de um sistema compreensivo e efetivo de estat1sticas e rela 

tõrios de acidentes, e o grau de apoio, interesse e envolvimen-

to da alta administração em segurança industrial. Obviamente , 

pode ser argumentado que s·e os executivos de uma , e.mpresa 

nao se interessam 

e numeras, seus 

ou se preocupam ~m solicitar relatõrios 

subordinados nao podem ou não irão impor~ 

quela informação unilateralmente. Isto ~ocorre 

homem racional não se esforçarã. para executar 

nao sejam considerados e reconhecidos como 

importantes pelos mais altos escalões da 

ganizacional. 

:porque·: .. .um 

serviços que 

necessãrios e 

hierarquia o r 

95 



TABELA IX 

CUSTOS DE AC !DENTES INCL UIDOS NO SISTEW\ O.E ELABORAÇ.Zm 

. DE .ESTATlSTICAS DAS. FIRr·1AS: P.ES.QUISADAS 

CODIGO f:USTOS DE ACIDENTES INCLU!DOS 

NJ\0 SIM 

01 X 

02 X 

03 X 

04 X 

05 x(*) 

06 X 

07 X 

TOTAL : 6 - Não 1 - Sim 

Porcentagem: . 85,7% 14,3% 

(*) - Somente Danos Materiais. 

96 



·A Tabela X mostra que, na maioria dos casos onde a nota de avaliação da e~ 

presa em relação ao interesse e apoio de sua alta administração ê elévada, 

a nota de avaliação de estatisticas de acidentes tambêm tende a ser eleva

da. Não hã exagero em se dizer que um dos meios mais rãpidos e talvez 

mais econômicos e efetivos para se melhorar o quadro da segurança ocupaci~ 

nal, ê o desenvolvimento de um sistema compreensivo de estatisticas e rela 

tõrios de acidentes. 
. "TABELA . X 

.. VARIAÇOES .. DAS .. FIRMAS . PESQUISADAS . EM .. SISTEMA 

.. DE ELABORAÇ~O DE ·EsTAT!STICAS. DE ACIDENTES 

. E. ENVOLVIM~NTO. DA. ALTA. ADM INlSTRAÇAO EM SEGURANÇA 

. CODIGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 
. .. 

ENVOLVIMENTO DA 
. • •ALTA • ADMINISTRAÇAO 

10 

10 
8 
6(*) 

8 

10 
10 

.ELABORAÇAO _ 
·oE.ESTAT!STICAS 

7 

7 

7 

7 

8 

5 

7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . 

· (*) - Não respondeu a uma das perguntas. Contudo, no 
. grupo emp~esarial ao qual pertence, ê normal o 

gerente da fãbrica receber os relatõrios (5). 
. . . 

Nota: Foram apresentadas cinco questões com respeito a esta variãvel. Duas 

das questões exigiram respostas do tipo sim /não, com um valor de 1 

ou O, e tres outras perguntas foram avaliadas atravês de 5 a 6 pon

tuações continuas. 
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2.10 - :_PARTICIPAÇJI:O DO EMPREGADO 

O conceito de participação do empregado tem atraido um consid~ 
~ 

rãvel volume de atenÇão dos estudantes e praticantes de gere!!. 

cia de relações humanas, particularmente aqueles que trabalham 

-na area gerencial de segurança ocupacional. 

Keith Davis~{lS) definiu a participação. como sendo o "envolvi

mento mental e emocional de uma pessoa em uma situação de :: um 

grupo que o encoraja a contribuir para as metas do grupo e pa~ 

ticipar das. responsabilidades dos mesmos." No caso de segurJ_!l 

ça, o objetivo-meta do grupo deveria ser a prevenção de acide_!l 
. . 

tes do trabalho. A seguran.ça ocupacional i uma das ãreas fun

cionais nas organizações em que a participação ~do~ empregado 

tem sido largamente praticada nos Estados Unidos. 

Da definição acima. de participação, dada por Davis, podem ser 

deduzidas três idiias importantes: 

-primeiro, a participação resulta do envolvimento pessoal, 
que, por outro lado, ocasiona satisfação parcial para as 
nece~~idades sociais e psico15gicas dos empregados. ~. 

- segundo, ·· dã .. aos .empregados. uma chance de demonstrar 
o seu potencial de iniciativa e criatividade, em relação 
i organização de segurança. Participando de uma comissão 
de segurança, por exemplo, eles são motivados e estão na 
posição de contribuir para a situação. 
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(15) - Keith Davis, ''Human Re1ations at Work, The Dynamics of Organizationa1 

Behavior, 1967". 



por ultimo, a participação encoraja os empregados 
aceitarem a responsabilidade e a tornarem-se pes
soalmente envolvidos no tratamento dos problemas 
do comitê. Este sentido de auto-realização con
tribui pa~a o funcionamento bem sucedido dos cdm! 
tês e assegu~a a implementação adequada das deci
sõ~s, uma vez que os pr5prios empregados tiveram 
uma participação ao tomã-las e, portanto, desejam 
vê~las funcionar com sucesso. 
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Existem alguns fatores limitantes que devem ser considerados a~ 

tes que os mêtodos de participação sejam adotados. Deve-se des

tacar que modernamente a complexidade das organi~ações e a tec

nologia envolvida tornam diflcil aos empregados participarem sa 

tis f a t5ri amente·. 

Surge alguma dificuldade quando os empregados fazem propostas 

em ãreas das quais eles não têm conhecimento. Se essas propos-

tas são rejeitad~s, ou apresentadas alternativ~s, nao importan

do o seu grau de utilidade, poderã haver resistencia. Alguns em

pregados desenvolvem o hãbit~ de desejarem ser consultados em 

todos os assuntos e, quando isto não ocorre, tornam-se ressen

tidos e alienados. r diflcil determinar-se a quantidade de prê

requisito de confiança interpessoal para uma comunicação abe~-

. ta, qtie, por outro lado, ê uma condição necessãria para uma pa! 

ticipação efetiva 

A pa~ticipação, po~ vez~s, pode dar a falsa impressão de p~o -: 

po~cionar um meio de manipulação dos emp~egados, não necessãriamen 

te pela chefia, mas pelo sindicato ou outros grupos. As entre 
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vistas neste estudo indicaram que o sin~icato .utiliza itens so 

bre segurança nos comitês de segurança ou fora deles - co 

mo um meio de influenciar a chefia em outros assuntos. .:Quan

do o outro objetivo ê atingido, o sindicato raramente demons -

tra interesse no assunto original de segurança que não foi al

cançado. (lõ) 

A despeito de alguns meritos inerentes a participação, nem todas as or

ganizações tê~ conseguido resultados positivos das reuniões das 

c~missões de segurança. 

Por outro lado, a forte posição mantida por aqueles que pregam 

favoravelmente a participaçãó em geral, e as çomissõe~ de seg~ 

rança em particula~, levam-nos a acreditar que a participação e, 

com efeito, um fator de motivação e que esti sendo usada com 

muito sucesso. 

Parece que o suc~sso ou a ·falha de uma comissão de segurança d~ 

peride grandemente. da qual idade de ·seu planejamento. Nem to -

dos os tipos de comis~ão podem ser usados com sucesso, em todas 

as organizações. Se uma organização não consegue determinar ou 

e~tabelecer o tipo de ~omissão de segurança que e mais adequa

do as suas necessidades, os resultados desencorajadores nao de 

verao ser atribuidos a deficiência da tecnica. 

(16) - "Detenninants of Occupationa1 Injury Experience - Yaghoub Shafai -

Shlrarâ~ 1973". 

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER 
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2.11- COMISS~O DE SEGURANÇA(*) 

A literatura sugere vãrias classificações das comissões de se

gurança nos Estados Unidos. As quatro mais importantes sao as 

seguintes: 

1. Co~i~~io E~ptég~dd~Gétincia ~ incluindo representantes sin 
dicais, representantes dos empregados e gerencia. 

2. Co~i~~id ·cént~~l dé SégOt~riça - constituída de todos os che 
fes de departamentos. Eles normalmente definem a politica 
de decisões e se refinem mensalmente. 

3. Cd~is~io Dep~rt~~ént~l dé Ségut~nça - incluindo todos os 
supervisores e encarregados. Normalmente este tipo de co
missão se refine duas vezes por mis. 

4. Comissão de Segurança dos Encarregados - constituida de to 
11 

dos os homens sob um encarregado. A frequencia dessa reu 
nião e normalmente uma vez por semana. 

Na pesquisa~ a pergunta principal referente a este assunto 

foi sobre a possibilidade de. mudanças nos coeficie~tes .da 

empresa que poderiam ter -ocorrido apos a implantação do 

sistema de comissão de segurança. 

(*). Equivalente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
no Brasil. 
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A Tabela XI ~ostra- os _resultados~ Através ·destes po --: 

deriamos dizer que a hip6tese acima mencionada e incbnclusiva,ou 

seja, segundo a pesquisa~ o papel da comissio de segurança ainda 

e .secundãri o no que se refere ã melhoria dos indi ces de segu

rança. 

TABELA XI 

EXPERitNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO DAS EMPRESAS 

PESQUISADAS, APOS A IMPLANTAÇ.l1:0 ~DA COMISSJi:O DE 

SEGURANÇA. 

Melhorou consideravelmente 
Melhorou pouco 
Não houve alteração 
Piorou· 
Piorou consideravelmente 
Não se definiram 

Totàl :de empresas 

NUMERO DE EMPRESAS QUE 
SE ALTERARAM 

3 

1 

1 

2 

7 
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A fim de se ter uma idiia do tipo de representação que integra 

a comisião de segurança, foi montada a Tabela XII. Os tipos de 

cómissão foram baseados em citação anterior.e~ a titulo de ilus 

traçãot os descrevemos abaixo: 

Tipo 1 - Comissão Central de Segurança - integrada pela alta 
administração, com che 

fes de departamentos. ·. 

Tipo 2 - Comissão Departamental de Ségurança - integrada pelos 
chefes de depa.r. 

tamentos, supervisores e encarregados. 

Tipo 3 - Comissão de Segurança dos Encarregado~ - inclui o en
carregado e 

todos os seus subordinados. 

Tipo 4 - Comissão Sindicato-Ger~ncia - inclui a alta gerincia 
ou os seus representan

tes, membros dos sindicatos e representantes dos OP! 
rãrios. 

TABELA XII 

TIPOS DE COMISS~O DE SEGURANÇA 

CODIGO TIPO DE COMISS~O 

01 . Tipos 1 e 2 

02 Tipos 1 ' 2 e 3 

03 Tipos 1 , 2 e 4 
04 Tipos 3 e 4 

.05 Tipos 1 ' 3 é 4 
06 Tipos 1 ' 2 ' 3. :-e 4 
07 Tipos 1 ' 3 e 4 



2. 12 - "QUESTIONAR IO· UT lLIZADO "NAS PESQUISAS REAL I 
. ·zADAS NOS "ESTADOS ·uNIDOS 

Nota: Este questionãrio foi adaP.tado e desenvolvido para as 

condiç5es desta pesquisa a partir de questionãrio utilizado 
- . 

por Yaghoub Shafai-Saharai, em seu estudo 11 Determinants of 

Occupational Injury Experience 11
• realizado 

Estadual. de.Michigan. 

na Universidade 
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I 
DATE ______ _ CODE No. 

. lNTERV lEW . G·u IDE 

1. GENERAL INFORMATION 

A. Company 

1. Name of company 
2. When established 
3. Type of ownership 
4. Adress 
5. Telephone number 

--------------------------~--------------
6. Distance from .. 

7. Type of business -------------------------------------------
8. Industry 

----~---------------------------------------------
9~ Avera~e number of employees ---------------------------------
10. Is company member of any safety organization? Yes No 
11. If yes, names of such organizations 
12. Name of insurance company or actuary ___________________ __ 

Agent 

B. Interviewee 

1 . N ame o f i n te r v i ew e e _____________ ...;.._ ___________________ __ 
2. Titt1e and position of the interviewee _____________ _ 
3. Number of years in this position __________________________ __ 
4. Number of years spent with the company __________________ _ 

5. Are yóu specifica11y responsible for the company•s safety? 
yes no · 

6. Do you 
yes 

have regular education an/or training in safety? 
no 

7. Age of 
41-46 

the interviewee: 18-23 
47 and ·over 

24-28 29-34 . 35-40 

8. Are you a membe~ of any safety o~ganization? Yes __ No 
If yes, name of such organization ________________________ ___ 

9. Do yo !J a t tend a ny s a fety meetings and conferences? · Yes __ No 
10 . I f y e s , s p e c i f y w h i c h me e ti n g s a n d c o n f e r e n c e s --------
11 ~ I f no, do you have..:a :.desi~~ .. to be a..;memb.er of a, safety organization? 

Yes No 



II 

5. Are employees or their representatives consu1ted i·n making 
t h e s e p o 1 i c i e s a n d p ~o c e d u ~e s ? Ye s ( l) No (O )_-_. __ _ 

C. Accid~nt Record Keeping 

1. Do you have a written accident record keeping procedure? 
Yes (1) No (O) -----------------2. Does this record keeping system show cause __ place __ _ 
time cost reason people involved -----
in the accidents? 123456 (each Yes=(l) No=(O) 

3. Is any periodical report ~ade from these records? 
Yes (1) No (O) _____ _ 

4. It yes, how often? month1y ----- bi -monthly -------
quarter1y s~mi annu~1ly ----
12345 

5. Who receives these reports? 1.2 3 4 5 
Why? 

annually ----

--------------------------------------------------
D. Safety Rules 

1. Do you have written safety ru1es for ali 
operations? 

2. Were employees or their representatives 
invotved in making these rules? 

3. Were firstline supervisors involved in 
making these -rul~s? 

4. Have there been any changes in these 
rules in the past 5 years? 

Yes(l) No(OJ 

5. What was the reason for these changes? 1 2 3 ---------

6. How do you make sure that all employees have complete 
knowledge of these rul~s? 1 2 3 -----------------------

7. Who is responsible for enforcement of these rules? 
1 2 3 

----. ~- ·--- -----.. --- ---



c; To~ ·Management 

1. Do you attend any sa fety committe meetings 
in the company? 

2. Do you chair any o f these meetings? 
3. Do you regularly receive safety reports? 
4. Do you personally conduct any safety 

audit or inspection? ·_ 
5. _Are you a member of any safety organization? 
6. Do you regularly attend any safety meetings 

or conferences outside the company ? 
7. Do you emphasize plans for achieving 

certain safety objectives ? 
8. Do you actively participate in execution 

of safety plans? 
9. Do you hold review and analysis session 

in order to compare the results of carrying 
out safety p 1 a ns wi th proj ected obj ect i ves? 

10. Are safety figures,·reports, achievments 
included on the agenda of board meetings? 

D. Employees 

111 

YES ( 1 ) NO l2l 

----

1. Average number of employees ------------------------------
Male 
Female 

2. Average number of years of regular education: 1-3 -----
4-6 ; 7-9 ; 10-12 ; 13 and over ---

3. _Av'erage age o f the emp l oyees • 18-23 ; · 24- 28 ___ _ 
29-34 ; 35-40 · ; 41-46 46 and over ----

4. Average number of married employees: ___ % of total emp. __ _ 
mal e -------
female ------

5. Number of employees with higher regular education than ave-
rage: 

6. Number of employees with lower regular education than ave-
rage: _________________________________________________ _ 



7. Average number of years spent with company: 
1 -· 3 . . . . . 4- 6 . . . . . 7 - 9 . . . . . 1 o- 1. 2 . . 

IV 

1 3-15 .. --- ----
16 and over · ---

8. Nature of racial composition: black - % or No. 
white % or No. -----
Other - % or No. 
(Specify) 

9. Nature of religious composition: Catholic - % or No. 
Protestant - % or No. 
Other - % or No. 
(Specify) 

10. Nature of nationality origin composition: % 
% 

% 

% 

or No. 
or No. 
or No. 
or No. 

11. Nature of birth place and residence composition: 
local % or No. 
non local % or No. 

12. Do you·have handicapped employees? YES NO No. 

~· Supervisors (first line) 

1. Average number of the supervisors: 
Total Mal e Female ----- -------

2. Average number of employees under direction of each super-
visor: 1-5 · 6-ln · 11-1s 16-20 -----
21-25 26-30 31-35 36-40 41 and ------ ----- ----
o ver 

3. Average age of first line supervisors: 18-22 23-27 
. . ----

28-32 33-37 38-42 43-47 --- ---
48-52 53 and over ---

4. Average number of years spent with the company: 
. . 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 ----
16·18 19-21 22 and over ----- ---
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F; Machinery and Equipment 

1. What% of ~roduction is automated: 0-10% 11-20% · 
21-30% 31-40%. 41-50%.. 51-60% -----
61-70% 71-80% 81-90% 91-100%. ---- ----- ----- ---------

2. Last time that major production machinery ·was rep1aced by 
newer ones was: ( check how many years ago) 
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 over 15 ----

3. Do you provide, at no cost, safety equipment to the em-
·p1oyees? Yes No· ---

11. SAFETY 

A. Safety Organization 

1. Do you have a separate organizational unit responsible for 
safety of the company? -Yes · No 

2 .. If yes, how many peop1e are fu11 time in this unit? 
3. Where is this unit located in the firm•s organization 

structure compa~ed to other funcions? ------------------4. To whom does it report direct1y? pres. ___ vice-pres. __ _ 
p1ant mgr. personnel mgr. other ----------------

5. If answer is No for q~estion 1 above, which organizational 
unit is basically responsible for company safety? -----

6. Why has this unit b~en given safety responsibility? ___ _ 

B. Safety Policies and Procedures 

' 
1. Do you ·have writteri sãfety po1 icies? Yes ----- No -----
2. Who has initiated these policies? top management -----

safety dept. personnel dept. other -----
3. Have there been any changes in these policies in the past 

5 years? Yes No 
4. Do you have an established communication channel for repo~ 

~ing, analysis of these reports, and decision making on 
the ~ubject matters pertaining to safety Yes No 



VI . ' '. ' 

8. Are penalties resulting from violation of these rules pu-
blicized? Y~s · · · · · · N6 · · ------------------9. If yes, how?_. __________________________________________ __ 

10. Pe~a1ties for violation of rules vary fr6~ · 
--~-----------

to -------------------------------------
11. Are these ru1es adapted from another source or organization? 

Yes No ----------------------
12. If yes, what is the name of that source? -----------------13. What kind of 

educational 
organization is this source? 

governmental 
Business ----

other ----- ----------------
(specify) _______ _ 

14. If rules are not adopted and ~re made specifical1y for the 
company, was job ana1ysis used as a basis for making these 
ru1 es·? Yes ( 1 ) No (O) 

1 5. ~o you have any know1edge of safety ru1es in other firms in 
this industry? Yes ( 1 ) No (O) 

16. If yes, how would you compare yours with theirs? better 
(3) same (a) other (specify) (1) _____ _ 

E. Safety Programs and Practices 

1. Safety training: 
a. Do you have safety training programs? Yes No ------
b. Who is responsible for administration of these.programs? 

c. Do you have safety training for a11 new employees before 
they start working? · Yes No ___________ _ 

d. Do you have specific training programs for individual . . . 
employees who need persona1ized training in order to 
overcome their individual deficiericies? Yes No . . ----

e. Do you seek ~ssistance from 6ther o~ganizations for sa-
fety~training? Yes No ________ __ 

f. If yes, from which organizations: federal __________ _ 
insurance companies government state __________ _ 
local educational institutions ----------------
Nati o na 1 Safety Council uni ons ________ _ 

Other (specify) _____________ ~----------------~ 
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g. In whicb one of the following cases do you think em
ployees need safety training, and in which cases do you 
actually provide such training? 

New employees 
Changed job 
Expanded/different responsibilities 
New machinery 
New equipment 
New process 
Changed 1 ayout o r physical condition 
Occurrence of an accident 

training 
needed 

----

h. Do you have special safety training programs 

training 
ceinducted 

for first 
line supervisors? Yes No --------

i. Where does your safety training program take place? 

In the company: 
by company personnel 
by other than compan"y personnel 
by both 

Outside the company 
Both in and outs i de the company 

YES NO 

j. Which of the following trairiing techniques are used for 
safety-training? 

lecture 
conference 
lecture-conference 
case study 
film 
role playing 

1. Safety Committee 

Most effective 
technique 

Technique 
actually used 

a} Do you have an established safety committee(s)? 
Yes (-1) No (O)_-_______ _ 
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b} lf yes, in which of the following levels? 
1) Central safety committee consisting of top management 

with department heads? Yes (1) No (O} -----
I f yes, how often? ---------------------------------

2) Departmental safety committee consisting of department 
heads, supervisors and the foremen? Yes (1) -------No (O) ___ _ 

If yes, how often?· ---------------------------------
3) Foremen's safety committee include all men? 

Yes (1) No (O) ----------------
If yes, how Dften? ---------------------------------

4) Union management committee cons1sting of top management 
or his representative(s)~ union member{s), and em-
ployees representative(s)? Yes(l) No(O) ____ __ 
If yes, how often? ----------------------------------

c) When was this committee established? -----------------d) Work accident experience in the company ·after safety 
committee(s) were established has: 
considerably improved ---- improved little -------
no change worsened ------ ------- considerably worsened 

3. Safety Inspections 
a) Do you have regularly conducted safety inspec~ions? 

. Yes No --------------------
b ) r f y e s , w h os e· r e s p o n s i b i1 i t y i s t b ma k e i n s p e c t i o n s ? __ 

c) How often are these inspections conducted? -----------
d) Who receives reports of the results óf these inspecttons1, 

e) Which one of the following .ratings explains best the 
effect of safety inspections in preventing work injury 
in your company? 
very effective __________ _ somewhat effective --------
no effect a.t all ------- negative effect · ----------
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4. Safety Promotion and Propaganda 
a) Do you practice pro~oting e~ployees safety interest? 

. . 

Yes No · · --------------------
b) Which of the following are most or least emphasized in 

this practice (in order to influence the actions of 
employees)? 

1 2 3 4 5 

1) fear of personal injury ______________ _ 
2) fear of economic loss ______________ _ 
3) desire for reward ______________ _ 
4) 'des i r e for 1 eaders h i p _____________ _ 
5) des ire to excel and be outstanding ____________ _ 
6) protection of others ______________ _ 
7) creating a favorable impression ______________ _ 

c) Which one of the following methods do you use least or 
most in promoting safety interest: 

1) safety meetings - general 
and 11 Stand-up 11 

2) safety contest 
3) demonstrations 
4) displays and exhibits 
5) posters, signs, s1ogans 
6) pub1ications 

1 east 
1 2 3 4 

most 
5 

manua1s rule books payrol1 inserts --------
periodicals handouts ------------------7) p~omoting through employee families ____________ _ 

III. OTHER 'PROGRAMS 

A. Recreational Facilities and Programs .Yes(l) No(O) 

1 ·Have you provided recreational facilities 
for employees? 
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Yes(l) 
2. Are employee families authorized to 

use these recreation facilities? · · · · · · 
3. Ar~ there athletic teams in the company? · 
4. Does the company encourage these teams 

to participate in games and 
competitions with other teams? 

5. Have company teams ever won a 
~hampionship position? 

6. Do you believe that friendly relation
ships among workers will help to create 
a favorable work environment in which 
employees may be more safety conscious? 

7. D~ you have company sponsored social 
gatherings for employees, management, 
and their families? 

-----

No(O} 

8. If yes, how often 
~----------------------

and what is the 
nature of these gatherings? 

---------------------------~------
9. What % of employees and their families utilize recreational 

facilities and participate in these programs? 
employees: under 25% 25% 50% 75% over 75% -----
employee 
families : ~nder 25% 25% 50%- 75% over 75% -----

10. What have you done to create this friendly relationship 
among employees? --------------------------------------------

B; Medical Provisions 

nurse 
hospital 
dispensary 
ambulance 

---- ----- ----- ---- ----- ------------
----- --- ----- -----
----- ---- ---- ----- ------ ------------
----- ----- ---- -----

' 
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2. Do you h ave first aid facilities? Yes (l} No (O} 
3. Have you provided first aid training for: 

ail employees Yes ( l} No (O} 
· fi rs t line supervisors Yes {l) No (O). 
other (specify) 

4. Do you have regular medi cal examinations for employees? 
I f yes, how often? Where? 

IV. COMPANY'S SPECIFIC WORK INJURY INFORMATION ANO STATISTICS 

A. Frequency and Severfty Rates 

1. Are you familiar with work i nj ury frequency and severi.ty 
ra tes? Yes No 

2. Do you know how they are figured out? Yes No 
3. Do you know company's frequency and severity rates?. 

Yes No 
4. Do you know industry's average frequency and severity r a-

tes? Yes No 
5. Total hours worked in 1977 1978 
6. Total number of lost work day in 1977 1978 

Total number of recordable injuries in 1977 1978 
Reported to the government in ·1977 -1978 

·over seven days in 1977 1978 

7. Total days lost in 1977 1978 
To ta 1· d ays -l ost·"( compens·ab 1 e -on 1 y) · in 1977-· 1978 

8. Number of fatalities (i f any) in 1977 1978-
9. Which year do you consider the best for the company's sa-

fety record? 
10. If 1978 safety record is different than best year, what are 

the factors that this .difference can be attributed to? 
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8. Causes of Accidents 

1. How would you rate the following with regard to their 
effect in causing unsafe employee acts which result. in work 
accidents in your firm? 
( ) a~ Physical inadequacies (includes poor eyesight, de

fective hearing, muscular weakness, heart, circula
tory, o~ othe~ organic weakness). 

( ) b. Mental inadequ~cies (includes slow mental reaction, 
lack of coordination, nervous instability). 

( ) c. Faulty attitude (includes indifference, inattention, 
indolence, arrogance, recklessness, hostility). 

{ ) d. Lack of knowledge or skill -(inc.ludes ignorance of 
correct methods, faulty work habits, insufficient 
experience) 

2. How would you rate the following unsafe actions with regard 
to their frequency of happening in work accident cases of 
your company? 

a. Making safety devices inoperative 
b. Using unsafe equipment 
c. Unsafe loading,mixing or placing 
d. Unsafe position or posture . . 
e. -Fa i lu r e ·to u·s·e· ·s·a·fe -cluth i ng ·o r 

personal protective devices 
" . 

f. Operating equipment at unsafe 
speed 

g. Distracting, teasing or abusing 
other workers 

V ~ : .. -~O RGANlZAli.OlLBlR_J).S.HAc.t----

very very 
high high low low 

1. How the Occupational Safety and Health Act had influenced 
the safety policy of your firm? 
Injury Frequency Rate: lower 1 2 3 higher 
Injury -Severity -Rate:-lowe~ 1 2 3 higher 

very 
very 

little 
little 
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2. Do you think the~e was a change in the behaviour of your 
emp1oyees towards the company after the OSHAct? 

. . 

negatively 1 2 3 positively no change 
3. Have you made any substantial change 

insta11afio·ns after the OSHAct? 
Yes 

in 

Equipment 
Insta1ations 

-------
Yes 

your equipment 

No 
No 

o r 

4. Have your firm ever been classifi~d 
situation 11

, according to OSHAct? 
as. in a 11 disaster 

Yes No 
5. Oid your employees or their representatives report to the 

. . 
Labor Department inspector, anonymously or not, any appar
ent safety standard violations or situations where 11 iminent 
dangers 11 was bel ieved to exist? 

Yes No 
6. How often do you have inspection (OSHA's) in a year·? 

1 2 3 4 5 other O 

VI. OBSERVATIONS (to be fi11ed out immediately upon leaving 
company) 

A.· Phys·ical Plant layout and Con~itions 

1. Passage ways were: obstruct~d 1 2 ·3 4 5 clear · 
2. Passage ways were: unmarked 1 2 3 4 5 c1ear1y marked 
3. Overall plant layout was: cluttered 1 2 3 4 5 clean & roomy 
4. Proper places for too1s were: not provided 1 2 3 4 5 provided 
5. Tools were: not properly placed 1 2 3 4 5 properly placed 
6. Machinery was: unguarded 1 2 3 4 5 properly guarded 
7. Working surfaces were: oi1y, s1ippery and not clear 

1 2 3 4 5 clean and dry 
Working surfaces were: uneven 1 2 3 4 5 even 

8. Overa11 lighting of the p1ant was: insufficient 1 2 3 4 

9. Temperature was: uncomfortab1e 

10. Venti1ation was. inadequate 

5 sufficient 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

just right 

adequa te 
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11. No i se in the p1ant was: high 1 2 3 4 5 1ow 

1 2 . Sanitary facilities were: poor 1 2 3 4 5 very c1ean 

13. Visibi1ity in the working area was: poor 1 2 3 4 5 very good 

14. Suitab1e containers for spilled and leaking oi1 were: not 
placed 1 2 3 4 5 were p1aced under the barrels 
containing 1ubricating oi1 in engine rooms. 

15. Emergency exit signs were: not easi1y seen 1 2 3 4 5 
easi1y seen 

16. Fire ext:inguishing·equipment was:. not available:1 ... 2 3 4 5 avài1ab1e. 
17. Fire a1arm system was: not installed 1 2 3 4 5 insta1led. 

B. Interest in Safety and this Project 

very 
outstanding fair poor poor 

1. Degree o f their cooperation 

was. 
2. Company's interest in safe-

ty i s: 
3. Company's safety practices 

seemed: 
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1.1 - RELAÇ~O "DAS PESQUISAS E ENTREVISTAS REALIZA·
DAS NO PERlODO DE 01/11/79 A 20/11/80. 

1 - E1etroflex S.A. Indfistrias P1isticas (08/6/80) 

Entrevistado o Sr. Brenno de Albuquerque, Encarregado de 
Segurança. Esta empresa trabalha com plisticos, do tipo 
mo1dagem a sopro ("b1ow-mo1ding") e equivaleria i fibrica 
da Continental Can, em Sant•Ana, Cal. Foi submeti.do o 
questionirio e visitada a empresa. 

2 - ·Dfxi e -.s ;A. ·comercio ·e I ndus·t~fa ·(14/02/80) -São Paulo - SP 

Entrevistado o Eng9 Sr. Jfilio Harada, Superintendente de 
. - . 

Produção, assim como o Sr. Gilmar de Castro Reis, Enca~r~ 
gado de Segurança. A empresa e subsidiiria da Américan 

. Can Co., e equivalente, em suas atividades, i fibrica da 
Ameri~an Can Co., pe~qúisada em Glendale, Cal. Foi preen 
chido o questionirio e visitadas as:instalações. 

3 ·rrtdü~tria Irtaji Artefatos Cdpo~ Embalagerts de Papel ·Ltda. 

Entrevistado o EngQ Silvio Smelstein, Engenheiro de Produ 
ção. A Inaji t~abalha com copos de papel e seria do me~ 

mo tipo de indfistria da fibrica da American Can Co., em 
- . 

Ananhaeim, Cal. Foi submetido o questionirio e visitada 
a area industr·ial=da~ einpres·a-em outubro··de 1980. 

4 - TOGA-~ l~d. de P~pii~ de Arte Jd~i T~therkas~ky S.A. 
· "(25/3/801 ·- ·süa·rulhos ·- SP 

Foi entrevistado o Sr. Jose de Assis Tripiano, Gerente de 
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Segurança da empresa. O questionãrio foi preenchido e 
feita a visita ãs instalações. Esta empresa ê semelhante 
ã fãbrica da American Can Co. em Modesto, Cal., visitada 
em 14/6/79. 

5 - Shellmar Embalag~m Moderna S.A. {06/3/80) - São Ber~ardo 

do Campo - SP 

Foi entrevistado o Sr. Hêlio Fulvio Ferreira, Supervisor, 
e o Sr. Peter Keller, Assistente do diretor-presidente e 
presidente da CIPA. A empresa ê subsidiãria da Continen
tal Can Co. e equivalente ã fãbriia da American Can Co.em 
Des Moines, Iowa. 

E interessante observar que esta empresa não possui reli! 
tros corretos, segundo declaração do entrevistado, · razao 

' ' 

pela qual não pode fornecer informações precisas, embora 
o formulãrio tivesse sido preenchido e nos tivesse sido 
permitida a visita ãs instalações. 

6 · -· ·Gen~ra·l Moto·rs· ·do ·sra·s·tl · (05/3/80} - são ·c·aetano· do Sul·- SP 

Entrevistado o Sr. Josê Garcia, toordenador do Setor de 
. . 

Segurança de toda a fãbrica e responsãvel pela coordena -
ção._dos p~ogramas de segura.nça da e_mpre~a. Foi .preenchi
do o questionãrio e visitadas as instal~ções da empresa. 

7 - 'Metalurgfca ·Matarazzo S.A. '(21/5/80} ·- São ·Paulo - SP 

Foi entrevistado o EngQ Jai~o Carlos Santos, Encarregado 
do Serviço de Segurança. Esta empre~a, com participação 
da Continental Can Co., e semelhante ã fãbrica da mesma 
companhia visitada e pesquisada em Van Nuys, Cal. Foi 
submetido q questionãrio e visitadas as instalações da 
empresa. 

8 - Indústria ~ Con:iêrcfo d~ Att~fatos· de Papel Lua~d~-Mel Ltda. 

Foi contatado o Sr. Luis Dias, sõcio e diretor, o quaJ não 
permitiu a realização de pesquisa na empresa. 
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9 - FUNDACENTRO - Fundação Cent~o N~ci~n~l d~ ·seg~t~~ç~, Hi -
gien~ e M~ditina do Trab~lho - São P~ulo ~ SP 

Entrevista com o Dr. Gabriel Saad, Superintendente Regio
nal da FUNDACENTRO, em São Paulo, em julho de 1978. Foi 
rec·olhido material. 

Entrevistado o EngQ Francesco M.G.A.F. de Cicco, Chefe da 
Divisão de Segurança do Trabalho da FUNDACENTRO, em novem 
bro de 1980. 

lO.- Sindicato dos Metalúrgicos' de Osasco - São Paulo - maio de 1981 

Entrevista com o Secretirio do Sindicato e coletado mate
rial sobre os dados de segurança e higiene do trabalho. 

11 - INAMPS -Maio de 1981 

Entrevista e coleta de material. 

12 - Delegacia Regional do Trabalho - Maio de 1981 · 

Entrevista e coleta de material. 

13.- INPS - Secretaria do Planejamento 

Entrevista com Ora. Maria Brandão, Coordenadora da Secre
.taria do Planejamento do INPS em São Paulo em 12/02/82. 

14- INPS- Secretaria.de Informitica 

Entrevista e coleta de material com o Sr. Jarbas Naxara, 
Coordenador de Informitica do INPS em São Paulo, em 12 de 
fevereiro de 1982. 
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1 .. 2:- PROBLtMAS E DIFICULDADES 

O maior problema encontrado, foi o pequeno numero de em -

presas brasileiras. que fossem semelhantes ãs empresas a

mericanas e que facilitassem a visita ãs suas instalações 

e se submetessem ao questionãrio. 

Diversas empresas com as quais o pesquisador mantim con -

ta tó · . hã 1 ongos anos, praticamente se recusaram a coope_:""_ 

rar oom ·a.: pesquisa. 

_1 • ~- - ·.,:DESCRJÇJto. ~DA "METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa inclui escolha da amostra, cole 

ta de dados, tabulação dos dados, e anilise e interpreta

ção dos resultados. 

Escolha da Amostra: 

- A amostragem para este estudo foi feita em sete indüs -

trias que, de preferência, estivessem ligadas a empre -

sas multinacionais, tambem operando no Brasil na mesma 

ãrea ou, na pior das hipóteses, que fossem semelhantes 

na atividade e no porte. Esta ultima alternativa alte

rou a possibilidade de quantificação atravis de ~roVas 
. . 

de hipõteses de pares combinados, contrariamente ao que 

se pretendia. 



109 

Para se conseguir os dados estatisticos referentes a aci 

dentes de trabalho e doenÇas profissionais, solicitou-se 

os dados enviados em rel.atõri.o ao Ministério do Trabalho. 

1.4- MtTODO DE COLETA DE DADOS 

- ~ara a coleta de dados optou-se, preliminarmente, pela 

-entrevista pessoal devido ao cariter sigiloso das infor-

mações est~tisticas pertinentes a acidentes do trabalho. 

Este método foi necessirio em razão da natureza de algu

mas hipõteses formuladas. Havia que se fazer uma inspe

ç a o 11 i n 1 o c o 11 d a·s c o n di ç õ e s f i s i c as da f i b r i c a em r e 1 a -

çao a itens como: arranjo fisico, visibilidade, umidade, 

temperatura, ruido, iluminação, etc. Era importante ob

servar a atitude dos empregados em relação a segurança e 

também ter a oportunidade de examinar os registr?s e es

tatisticas de acidentes, quando permitido. 

- A entrevista também, neste caso, foi estruturaqa de for

ma a se assegurar que cada entrevistado fosse inquirtdo 

sobre a mesma matéria e na mesma ordem e, para tanto, d~ 

senvolveu-se um questionirio para ser utilizado como guia 

de entrevista. Ane~o no .item 2.12 deste capitulo. 

- A entrevista foi conduzida em três diferentes estigios: 

No primeiro, o entrevistado respondia ao questioni-

rio. No segundo, era instado a expressar algum pon -

to de vista que julgasse ser importante e que nao e~ti-



vesse incluído na entrevista formal. O entrevistado 

era tambem solicitado a dar a sua opinião sobre mate-
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riais relacionados a segurança e ou sugerir algumas s~ 

luções para os problemas existentes. A terceira fase 

da entrevista consistia de uma breve visita a fãbrica 

e observação do ambiente de trabalho. Esta foi uma das 

partes mais importantes da pesquisa, visto que incluia 

visitas a sete firmas permitindo a observação no mundo 

real das situações dos exemplos de alguns conceitos de 

segurança, tais como: perigo potencial, atos inseguros, 

proteção da mãquina e outros semelhantes, intangíveis 

na teoria. Este processo de observação foi necessãrio 

ser utilizado para a pretendida comparação e avaliação 

das condições de trabalho de empresas norte-americanas 

e brasileiras, de forma a evidenciar a relação direta 

entre um bom resultado em segurança e um adequado rel~ 
, 

cionamento trabalhista. O nGmero e titulo d~ pessoas 

que pa~ticiparam na entrevista e ou visita a fãbrica 

sao relacionados a seguir: 

- 1 (um) assistente do diretor-presiderite; 

- 1 (um) superintendente de produção; 

- 1 (um) gerente de segurança; 

- 1 {um) coordenador do setor de segurança; 

- 1 (um) supervisor de segurança; 

- 2 (dois) encarregados de segurança, e 

- 1 (um) engenheiro de produção. 
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~ numero total excede a sete porque, em algumas empre

sas, mais de uma pessoa participaram da entrevista ou· 

visita. 

Ainda, para completar a coleta de dados, recolheu-se 

informações junto a õrgãos oficiais como a FUNDACENTRO, 

diretamente envolvida no problema de segurança. 

Diante da condição de conflitos sociais, como as recen -

te~ greves (novembro/1979), tornou-se imposslvel e quase 

desnecessãrio o depoimento de llderes sindicais, por 

razões Õbvi~s, face i ausincia dos mesmos. Contudo, pr~ 

curou-se a contribuição do pessoal do:Sindicato dos Meta 

lurgicos de Osasco· que i data da pesquisa estavam inte -

ressados em contestar os dados apresentados p~lo .1NPS, 

em razao de ta 1 fato nos parecer extremamente vã.lido, tan 
. . . 

to no aspecto relativo i .contestação como tamb~m ~ orga-

nização do Departamento. Intersindica1 de Estudos e Pes -

quisas de Saude dos Ambientes de Trabalho. 

Reuniu-se tamb~m informações de fontes secundãrias, tais 

como publicações do gove~no e instit~ições particulares. 

Pesquisou-se igualmente livros e trabalh~s de outros 

pesquisadores ou professores, que pudessem oferecer con

tribuição adequada a este projeto de pesquisa. 
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2 .. ·oADOS.ESPEClFICOS LEVANTADOS NA~ EMPRESAS :PESQUl.SADAS 

O conhecimento especlfico dos dados e estatlsticas estudadas in 

" cluindo-se os coeficientes de frequincia, n~mero de emprega -

dos,. etc., foi determinado no local da empresa, atravis 'de en 

trevista e observação dos dados da empresa. A primeira ta 

bela estatlstica a ser mencionada i a de nfimero de empregadosde 

cada firma, visto.que esta informaçio foi direta ou indire

tamente utilizada como uma base ã computação de outra tabela es 

tatlstica como o lndice de acidentes. A Tabela I apresenta o 

n~mero midio ·de trabalhadores empregados nas empresas duran 

te a ipoca do estudo. 

As empres~s, por razoes de sigilo industrial, 
. . . . 

fo~am codificadas simplesmente com nfimeros tar 
dinais. Esta codificação esti contida nos ques 
tionirios preenchidos pelas empresas e foi es~ 

tendida a todas as referincias posteriores. 
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2.1 ~ NUMERO bE EMPREGADOS 

O numero total de empregados de todas as empresas pesquisadas, 

foi de 17.237. r interessante observar que o nijmero de ·~ulhe 

res i consideravelm~nte inf~rior ao n~mero de homens, em 5(ci! 

co) das 7 (sete) empresas. Em apenas 2 (duas) o nijmero de mu

lheres superou o nijmero de homens . 

. 'TABELA I 

.. NIJ1ERO ·MrDIO. DOS. EMPREGADOS. DAs·· EMPRESAS. PESQUISADAS 

CODIGO. . . . . . ... : ;TOTAL.. .. . . . . HOMEM . . . ·.MUlHER . 

01 .650 360 290 

02 330 99 231 

03 367 309 58 

04 1 • 500 1. 280 220 

05 890 740 150 

06 12.000 11.880 120 

07 1 . 500 600 900 
. . . . . . . . . . . . .. ' .. . . . . .. 

TOTAL 17.237 15.268 1. 969 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . '' ... 
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11 

.. ~i.f_ ·-~. _Ç_OEFJC lENTE DE FREQU[NC I A 

Os co~fictentes de f~e~a~ncia de acidentes do trabalho foram 

calculados de acordo com o critério utilizado nas Estados Uni

dos, com a finalidade de se possibilitar a comparaçao entre os 

~oeficientes dos dois patses. 

Os coeficientes apresentados foram calculados segundo dados pr~ 

porcionados pelas empresas, não podendo o pesquisador ter aces 

so a documentos enviados ao Ministêrio do Trabalho em 1978. 

TABELA II 

COEFICIENTE DE FREQÜtNCIA EM ACIDENTES DO TRABALHO . . . . .. . . 

EM 1978 

CODIGO NQ DE ·HGRAS COEFIC. 
ACIDENTES · TRABALHPIDA S FREQUtNCIA . 

01 56 ·1.898.000 5~90 

02 38 805.872 . 9,43 

03 104 . 693.326* 30,0 

04 52 4 .171. 749 2,49 
** 05 - - -

06 2498 25.688.039 19,45 

07 129 4.542.896 5,68 

* - Dado calculado em função da média Horas Trabalha 
das por eW))régado (las demais seis empres·as·.: . õ 
dado fornecido pela empresa nQ 3 foi de 200.000 
HT para_J6J e~prégaclo.s,, o que .se.ri a i nver1 di co .. 

· ** -A empresa nQ 05 não forneceu dados. 
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Observação: O Coeficiente de FreqÜência foi calculado, utili

zando-se a fõrmula abaixo: 

NQ de Acidentes e Doenças x 200.000 horas 

Horas Trabalhadas pelos Empregados 
= Coeficiente de FreqÜência 

200.000 horas = NDmero de horas equivalentes a 100 emprega
dos, trabalhando 40 horas por semana, 50 se 
manas por ano. 

- Este cilculo, conforme ji mencionamos anteriormente, nao -~ 

ri adotado pela legislaçio brasilei~a, porem assim o fize-

mos para comparar os resultados com os das empresas ameri-

canas. 
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2·. 3 - COEFICIENTE 'DE 'GRAVIDADE 

A Tàbel a IV foi e1 aborada ·para fins tie-·comparaçãp de resu1t,adQ~ _s9men-; 

te·entre .as_.etnpr.esas brasileiras, uma vez que as empresas : norte

americanas não registram dados a respeito da gravidade dos aci

dentes. 

TABELA IV 

COEFICIENTES DE GRAVIDADE 

CODIGO DIAS HORAS ,COEF .DE 
DEBITADOS TRABALHADAS GRAVIDADE 

01 570 . 1.898.000 300,3 

02 456 805.872 565,8 

03* - - -
04 1.824 4.171. 749 437,2 

05* . - - -
06 8.129 25.688.039 316,5 

07 2.411 4.542.896 530,7 

*- As empresas nQs. 03 e 05 nao possuem 
regi·s·t·ros·de dias debitados e, conse-
quenternente, tampouco o cãlcu1o do 
coeficiente de gravidade. 
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2.4 ~ AFILIAÇAO A ·oRGANIZAÇOES "DE ·sEGURANÇA 

Um outro i"tem de interesse, que.pode ser uti.li:zado <corno um· ,indicador de 

mentalidade de segurança das empresas, e a preocupação das mesmas em afi~ 

liar-se a organizações de segurança. 

No B~asil, apa~entemente, houve uma tendência maio~ em afiliar-se ãs diver 

sas associações de segurança, apõs a dec~etaÇão das leis p~omulgadas na de 

cada de 70, através das quais estabeleceram-se a fiscalização por parte das 
. . 

Delegacias Regionais de·T~abalho e No~mas ~egulamentadoràs, relativas ã Se 

gurança· e Medicina do Trabalho (Portaria nQ 3214, de 8 de julho de 1978, 
. . 

do Ministêrio do Trabalho). 
. . 

. "TABELA V 

"AFlLlAÇAO .. A . ·oRGANIZAÇOES . ·oE - ·sEGURANÇA 

: : CODIGO. : : AFICIAÇAO :ENTIDADE ........ . 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 
. . . . . . . . . 

(a) ABRAPHJSEJ . 

(b) ABPA 
(c} IBS 
(d} FUNDACENTRO 

Não -
Sim ABRAPHISET (a), ABPA (b} 

Não -
Sim ABRAPHISET 

Sim ABRAPHISET, ABPA 

Sim ABRAPHISET, ABPA, IBS(c) 
11 National Safety Council 11 

11 Consejo Interamericano de 
Seguridad11 

Sim. ABPA, I BS, . FUNDACENTRO ( d} 
. . . ' . ' . . . . . . ........ ; ::::: . . . ... . . . 

-.Associa.Ção Brasileira de PrevenÇão ·de Higiene 
e Seguran~a do T~ab~lho. · ... · · 

- Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes. 
. . 

- Instituto Brasileiro de Segurança 
~ Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho. · · 
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2.5 ~ "AVALIAÇ~O COMPARATIVA DO DESEMPENHO EM SEGU -
. "RANÇA "INDUSTRIAL 

Foi impossível montar-se uma tabela comparativa dos coeficien-

" tes de frequincia das empresas pesquisadas contra os coefici 

entes medias de freqUincia dos correspondentes setores indus

triais a que pertencem cada uma das referidas empresas. A pri~ 

cipal dificuldade foi a nao publicação dos coefitiéntes me 

dias de freqUincia por setores industriais, a partir:de 1976, 

quando da mudança da legislação a respeito (Lei nQ 6376/76}, 

segundo o EngQ Francesco M.G.A.f. De Cicco, chefe da Di~isãri 

de Segu~ança do Trabalho da FUNDACENTRO. Nessa ocasião os da

dos foram todos englobados, não havendo possibilidade de an~li 

se por setor. 
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Estudos efetuados por Vernon Keenan e publicados sob o título de 

"Psychological Climate and Accidents in an Automotive Plant"(1l0, 

indicaram que, quanto maior for o grau de esforço manual envolvi-
. . 

do, maior ser~ a tend~ncia dos coeficientes de acidentes esta 

rem na media. Por esse motivo, consideramos importante um coeficiente , 

no estudo da segurança do trabalho, embora devamos observar que 

o estudo de Keenan havia sido realizado em um ~nico tipo de in

dústria (automotiva) e em ambiente diverso do brasileiro. 

Os dados foram avaliados diretamente pelas pessoas entrevista -

das ou por pessoas mais informadas sobre o assunto. 

TABELA VI 
GRAU·.DE AUTOMATIZAÇ~O 

CObi~O AUTQMAIIZAÇ~O - PERCENTAGEM 

01 61 - 70 

02 81 - 90 

03 71 - 80 

.04 o - 1 o 
05 21 - 30 

06 o - 1 o 
07 81 ... 90 

--- -· MDn·- 61 - 70 

MDn = Mediana 

(17} -- EJn . ..!!Journa±·-of Applied..Psychology'·'-,--vo1õ-35 n9· 2 (1957) -.· 



2.7 ~·cENTRO ·oE SEGURANÇA 

Prricurou-se identificar os centros respons~veis pela segurança 

nas empresas. Contudo, os dados tabelados devem ser esclareci 

dos ·no tocante a alguns detalhes. Por exemplo, a empresa na 

qual a subordinaç~o da ~rea de segurança estava diretamente li 

gada ao presidente e vice-presidente, é a mesma que não forne-. . 

ceu dados .e, na ocasião, estava contratando um professor . do 

SENAI,(*) e SESI(**)., . que· lectona ... ,s·egur~nça, .: ;darido ·.·a-. en

tender que a empresa ~enfrenta serias problemas na ~rea de se

gurança. Outra das empresas entrevistadas. não definiu um cen

tro respons~vel pela segurança (declarou até mesmo não ter co

nhecimento sobre a forma como :i feito. o_ c~lculo- dos coefi 

cientes). 
TABELA VII 

CEN~ROS RESPONS~VEIS PELA SEGURANÇA 

c:lJD1 GO CENTRO RESPONS~VEL 

01 Gerente de Relações Industriais 

02 Gerente de Relações Industriais 

03 (Indefinido) 

04 Superintendente Industrial 

05 Presidente e Vice-Presidente 

06 Gerente de Relações Industriais 

07 Gerente de Fãbrica 

' 

('k).- SENAI - Serviço Nacional ·de Aprendizagem Industrial 
(**)- SESI - Serviço Social 'da Indústria 

120 
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2.~ - SUBORDINAÇ~O DE CONTROLE 

Ficou constatado por Yaghoub Shafai-Saharai (l8) que, quanto .maior 

for o numero de subordinados para cada supervisor, tanto maio

res são os coeficientes de acidentes nas empresas. Esta hipõ

tese tambim i confirmada no Brasil: onde as melhores empresas 

{cÕdigos 01, 04 e 07) com baixo coeficiente de freqÜência pos

suem, para cada supervisor, numero ~e subordinados inferior ou 

igua~ a midia. 
. TABELA ·vrii 

. ·NOMERO MtDIO.DE EMPREGADOS SOB SUPERVIS~O.DIRETA 
~·DE CADA SUPERVISOR DE PRIMEIRA LINHA 

I .CODIGO. . . . :NQ:OE:EMPREGADOS . . . PONTUAÇ~O . 

01 26 - 30 6 
02 31 - 35 7 
03 38 - 42 9 

04 31 - 35 7 
05 31 - 35 7 
06 31 - 35 7 
07 16 .,..20 .4 

-

. MtDIA. . .. 31 .,. . 35 . Midia . 6,7 . . 

·Nota: Na determinação do numero de empregados sob cada supervisor de 
primeira linha, foi desenvolvido ·um intervalo de escala da ·se
guinte ·forma: 1-5; 6-10; 11-15; ... 36-40 e assim por diante. 
Para fins de provas estatisticas, ao primeiro intervalo foi da 
do ·a numero 1, ao segundo o numero 2, e assim por diante. (Ver 
Questionitio de Entrevista, no final). · 

(18) . "Detenninants of -Occupational--Injmy-Experience", Yaghóub Shafai -

Saharai, 1973, Michigan. 
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2.9 ~ 'ESTAT!STICAS E RELATORIOS.DE ACIDENTES DO TRABALHO 

A 6 de julho de 1978 o Ministêrio do Trabalho, atravês do Diã -

rio Oficial da União, publicou a Portaria nQ 3214, de 8 de ju -

lho de 1978. Somente então, atravês dessa Porta~ia, ê· que fi

caram definidas as Normas Regulamentadoras relativas i Seguran

ça e Medicina do Trabalho no Brasil. 

Atravês dessa Portaria, a NR~S especifica a responsabilidade da 

CIPA~) de cada empresa, em preencher e encaminhar, trim~stral

mente, i Delegacia Regional do Trabalho, a Ficha de Informações 

referente a acidentados, i situação dos serviços de segurança e 

i medicina na respectiva companhia. 

A ficha de Informações procura registrar minuciosamente os da -

dos sobre acidentes. O simples fato de ter sido implantada ofi 

cialmente sõ em julho de 1978, nos impossibilita apresentar uma 

evoluçao estatística histõrica do problema. 

2.9.1 ~ 'ELABORAÇAO 'DE ESTAT!STICAS 

O fato de uma empresa possuir estatísticas precisas e bem elabo 

radas, demonstra o cuidado e interesse que a mesma dedica aos 

dados tabulados. O mesmo raciocínio se aplica no tocante 

. ao-s .. -a.ss.unt_o_s ___ de __ s_eg_urança e hi gi erte do traba 1 h o. Mui to embora 

(*}-'-- CIPA---,Com.issão --Interna--de Prevenção --de Acidentes- .do Trabalho.. -Seus .. 
. . 

objetivos e.sua constituição serão apresentados adiante. 
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seja fato constatado, e bem verdade que a prÕpria elaboração da 

estattstica em si e um importante agente causal, quando intima

mente relacionado a outros fatores que, juntos, auxiliamnocon

trole de acidentes. 

Cinco das sete ·empresas· entrevistadas~ declararam manter esta 
.-·· . -

tísticas de acidentes. Constatou-se existir uma certa confusão 

entre alguns dos encarregados, sobre (o cãlculo a: ser· efetua 

do· para se estabelecer os coeficientes de freqÜência e de gra-

\íiâãae. Uma das empresas declarou· .ter. utilizado meto-

do de:·calculo errado atê o ano de 1978, razão pela qual não PO! 

suia dados estatísticos confiãveis. Uma segunda empresa decla

rou que os coeficientes eram calculados pela enfermaria. ~uma· 

terceira empresa entrevistada, o encarregado da ãrea de .sggu.~ 
. . . . 

rança declarou não saber como se fazia o cãlculo dos coeficien-

tes. 

O tipo de dados coletados na Tabela IX parece conter um aspecto 

bastante significativo do sistema ~e elaboração ·de.::·-e~t~tl.s.ti~ 

cas. Conforme se pode ver na- mencionada Tabela, 43%.· (quarenta 

e tris por cento) das é~presas i~c1uem o custó ·de:étidéntes em 
•. 

seus relatõrios. Esse dado demonstra ser extremamente ·impor -

tante para a motivação da administração de alto nível prestigi

ar e apoiar materialmente a segurança. No Brasil, infelizmente, 

as empresas ainda não estão sensibilizadas com os problemas de 

segurança-,--higi-ene e medicina do trabalho, ~possivelmente em de 

corrência da ·. faJta_de _ .. uma :sttüa-ção ... ·~cJe : p~essão,. que . as 
, 

cq:npuza .. a.uma,pr.atic.a qu~ certarne.n.te.,r..esultari..a., inclusive, em benefício 
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financeiro. 

De conformidade com a primeira parte deste relatório, cumpre-nos 

ressaltar novamente que a freqÜencia de elaboraçao de estatisti 

cas de.aci~entes:e sua ·p6sterior an~lise, são fatores importan

tíssimos no esfo~ço pa~a -a ~eduÇão dos acidentes. Relatõrios espor!_ 

dicamente elaborados e analisados tornam~se, geralmente; muito 

tardios para · a utilização eficaz da informação colhida e P!. 

ra a adoção de medidas corretivas na prevenção ou ,redução , de 

acidentes. 

Afirmamos. parecer existir uma correlação entre o estabelecimen~ 
. . 

to de elaboração de um sistema compreensivo e eficaz de estatís 

ticas e relatõrios de acidentes, e o grau de interesse, envolvi 

menta e apoio da alta administração de uma empresa na area de 

segurança industrial. De forma reciproca, pode se argumentar-
. . . . . 

que, se os executivos de uma -empre~a não demonstram preocupa

ção ou interesse em solicitar relatórios e números, os seus su

bordinados não irão impor ou não terão respaldo hier~rquico pa

ra impor, ·unilateralmente, uma norma baseada apenas na informa

çã~. Diríamos, repetindo-nos, que~ natural que um homem racio 

nal não se esforce por executar serviços que nao sejam conside

rados .e reconhecidos .como necess~rios e importantes, pelos esca 

lões mais altos da hierarquia organizacional. 

Na maioria dos casos, onde a alta administração da empresa de 

mons.t.r.a ... eJ__e v_ad_o_int.e..r:.e.s...s_e_e __ a p..o i.o __ p.eJ a_.__e.s t a.t.l.s.t j c a , .a e 1 a b o r a -

ção de estatísticas de acidentes tendem a ser mais precisas. 
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Tálvez não·seja' exagero afirmar que um dos meios mais rãpidos, 

talvez, o mais econõmico e mais eficaz para se melhorar o qua-

dro da segurança do trabalho, seria o desenvolvimento (de um 

sistema compreensivel de estatísticas e relatórios de aciden

tes. 

.TABELA IX 

CUSTOS DE ACIDENTES INCLUIDOS NO SISTEMA DE 
ELABORAÇAO DE ESTAT!STICAS DAS FIRMAS PESQUISADAS 

CODIGO CUSTOS DE ACIDENTES INCLUIDOS 
NAO SIM l-i/RESEOSJA 

01 X 

02 X 

03 X 

04 X 

05 X 

06 X 

07 X 

TOTAL 3 3 1 
PORCENTAGEM . . 43,0% 43,0% 14,0% 
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2.10 ~ PARTICIPAÇAO ·oo EMPREGADO 

Paralelamente aos grandes perlodos de greve ocorridos no Esta

do de São Paulo, principalmente na ãrea do ABC ( Santo Andre , 
. . 

São Be~nardo e São Caetano ) nos anos de 1978 e 1978, desenvo! 

veu-se uma nova dimensão de relacionamento entre empregador e 

empregado. Ocorrendo em 1978 a distensão dos organismos regu

ladores governamentais sobre as lideranças operãrias, presen

ciamos uma evolução no diãlogo entre as partes contendoras e 

ate mesmo um envolvimento dos operãrios na gestão industrial , 

desejado pelos patrões. 

Este· conceito de participação vem atraindo no Brasil um numero 

razoãvel de estudiosos e pa~ticipante~ de ge~incia de relações 

industriais. Contudo o que garante uma certa participação dos 

empregados na ãrea de segurança do trabalho e a Norma Regula -
. . 

mentadora NQ 5 da Portaria nQ 3214, de 08 de junho de 1978, do 

Ministério do Trabalho . 

. Através dessa Norma ficou teoricamente assegurada ao empregado 
. . 

a participação no controle dos relatõrios de acidentes e possl 

veis problemas de segurança do trabalho através da CIPA (Comi~ 

são Interna de Prevenção de Acidentes) na empresa em que traba 

lha. 

Infelizmente, as empresas, na prÕpria forma de organizar e a-

poiar a CIPA, .que seria o item.propulsor da polltica interna 



··'f .~ 

127 

de segurança, desestimula a participação do empregado na p~iti 

ca de segurança. Em geral, as empresas nao obedecem ã lei no 

tocante ao criterio da eleição ·dos membros representantes dos 

empregados realizando simplesmente uma escolha unilateral e ou 

procedendo ã nomeação dos mesmos. Ou então, o que ê pior, a 

CIPA se constitui em um mero fantasma existente apenas nas a

tas forjadas para atendimento da exigência contida no di~posi-

tivo legal. 

Por outro lado, a polltica-tampão aplicada pelo governo fede

ral, átraves do Ministério do Trabalho, destituindo e decretan 

do a prisão de dirigentes sindicais pelos excessos praticados 

durante as greves, tal como ocorreu em 16 de abril de 1980 no 

ABC, em São Paulo, desestimulou o movimentp operirio. e, o que 

e mais grave, quebrou o moral do empregado em suas reivindica~ 

ções, que· nem sempre se resumem a itens salariais. As prõprias 

empresas da região, afetadas pel~ intervenÇão governamental re 

correram a uma vil vül a de escape, organizando Õrgãos ·represen

tativos dos operãrios constituldos por representantes eleitos 

pelos empregados. 

Esses grupos, que ainda nao possuem um representante sindical,. 

têm por objetivo identificar as necessidades e exigências dos 
' 

empregados e debatê-las com os empregadores. As empr~sas monta 

doras de velculos na região do ABC, em São Paulo, como a Volks 

wagen e a Fo~d, es~ão dispostas a prevenir os conflitos traba-
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lhistas a ter de reparã-los. Dessa forma, a participação 

dos o~erãrios se~ã mais intensa na decisão de itens que estão 

mais diretamente ligados ãs suas atividades. Contudo, a im

plantação desses Õrgãos representativos e tão recente, que nos 

impossibilita qualquer conclusão a respeito dos resultados al-

_cançados. 

Apesar de um reconhecimento geral de todos os interessados so-

. bre a importância da participação, poucas companhias têm se em 

penhado em dirigir campanhas motivadoras de partici_pação conse 

guindo, conseqüentemente, resultados positivos das reuniões de 

comissões internas de prevenção de acidentes . 

• 

A motivação na area de s~gurança em nosso Pals, segundo obser

vaçoes pessoais do pesquisador, e gerada por crises, seja jun

to aos empregados e aos empregadores. A preocupação por segu-

rança somente. vem a tona quandQ da ocorrência de. um acidente 

grave e por vezes repetitivo ou, então, o que e muito raro, a 

empresa e surpreendida pela lavratura de multa por alguma irre 

gularidade na ãrea de segurança e higiene industrial. 

• 



129 

2.11 -·coMISS~O INTERNA.DE.PREVENÇ~O-DE ACIDENTES- CIPA 

A ultima regulamentação da Comissão Interna de Prevenção de Aci 

dentes- C.I.P.A., a Portaria nQ 3214 do Ministério do Traba

lho, exige que a composição da CIPA.seja paritãria, variando de 

um minimo de 2 (dois} representantes de cada parte interessada, 

para empresas com um numero de 50 a 100 empregados, ate 12 (do-. 

ze) representantes de cada parte interessada, para empresas com 

mais de 5 000 empregados. 

Esta ultima Portaria previu, tambem, a estruturação das CIPA•s 

de âmbito ESTADUAL ou REGIONAL, atendendo ãs novas necessidades 
. . 

administrativas das empresas localizadas no território brasi -

leiro~ 

Assim sendo, a CIPA ESTADUAL tem por objetivo atender a todos os 

estabelecimentos da mesma empresa, localizados na mesma jurisdi 

ção estadual, inclusive os estabelecimentos com menos de 'éin

quenta emp~egados. 

A CIPA REGIONAL, serã uma modalidade opcional de estruturação p~ 

ra a ~mpresa que jã possui CIPA em um ou mais estabelecimentos, 
. . 

utilizando uma delas como CIPA REGIONAL, para o atendimento aos 

estabelecimentos com menos de cinquenta empregados. 

I 
Na pesquisa efetuada, arguiu-se sobre a possibilidade de mudan- 0 

_/ 

ças nos coeficientes da empresa ou influências que poderiam ter t\ 

-~ 



130 

ocorrido depois de implantações de CIPA ou da regulamenta

ção da Portaria nQ 3214. 

A Tabela XI, abaixot apresenta os resultados. 

ri' 

Através desses r!J 

sultados, poder.iamos dizer que, segundo a pesquisa, (o papel da l; 
CIPA e importante, no que se 

cientes de segurança. 

refere ã melhoria dos coefi 

TABELA XI 

EXPERitNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO NAS FIRMAS 
PESQUISADAS, APOS A IMPLANTAÇAO DA CIPA 

NQ DE FIRMAS Ef4 QUE 
HOUVE ALTERAÇJi:O 

- Melhorou consideravelmente 3 

- Melhorou pouco 2 

- Não houve alteração 2 

- Piorou -
- Piorou considerâvelmente -
- Não se definiram -

TOTAL 7 

Como vimos, pela legislação vigente a CIPA e o Õrgão oficialmen 

te encarregado de manter registro de ocorrências de acidentes do 

trabalho e das doenças profissionais. Assim sendo, confirma-se 
11 

a influência das CIPAs•s na melhoria dos coeficientes de frequên 

cia dos infortúnios do trabalho. As empresas que se utilizam da 
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CIPAS's como instrumento capaz de detetar problemas e situações 

que envolvam riscos ã integridade f1sica ou, como um ve1culo e

ficaz na divulgação e esclarecimento de normas estabelecidas e 

como elemento de desenvolvimento de esp1rito de equipe, com o 

intuito de se criar um sistema de controle de segurança, são as 

que apresentaram os melhores resultados quanto a baixos coefici 

entes de freqÜência. 

Por outro ladn, as demais empresas visitadas 

desconhecimento, não sõ dos objetivos da CIPA 

apresentaram um 

como, também, da 

legislação de segurança e medicina do trabalho. Como exemplo, 

podemos citar o fato de algumas empresas estarem calculando de 

forma errônea os coeficientes de acidentes, ou mesmo autorizan

do que o setor de enfermaria realizasse os registros de aciden

tes~ 



2.12. QUESTION~RIO UTILIZADO NAS PESQUISAS REAL! 
ZADAS NO BRASIL 

Nota: Este questionãrio foi. adaptado e desenvolvido para as 

condições desta pesquisa a partir de questionãrio utilizado 

por Yaghoub Shafai-Saharai, em seu estudo 11 Determinants of 

Occupational Injury Experience ... realizado na Universidade 

· Est~düal dé~ Michigan. 
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DATA CODIGO ------ --------

Entrevista 

I. INFORMAÇOES GERAIS 

A. Empresa 

1. Nome da empresa --------------------------------------
2. Data de sua fundação --------------------------------------3. Tipo de sociedade --------------------------------------4. Endereço ____________________________________________ _ 

5. Telefone -----------------------------------------------
6. Tipo de atividade 

------------------~-------------------
7. Indústria ---------------------------------------------
8. Número media de empregados --------------------------------
9. A companhia e membro de alguma organização de segurança? ----

10~ Caso seja, cite o nome dessa organização -----------------
11. Nome da companhia de seguros ou agente ------------------

B. Entrevistado 

1. Nome do entrevistado -------------------------------------
2. Tltulo e posição do entrevi~tado ------------------------
3. Quanto tempo desempenha essa função? --------------------4. Quanto tempo.estã na companhia? _____________________ __ 

5. o sr. e diretamente responsãve1 pela segurança: 
Sim Não ---------------------

6. O sr. tem um treinamento especlfico em segurança: 
Sim Não ---------------------7. Idade do entrevistado: 18-23 24-28 29-34 35-40 

41-46 · 47 ou mai~ 
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8. O sr. faz part~ de alguma sociedade ou Instituto de segu-
rança? Sim · Ni6 · ; caso sim, d~ o nome dessa organi-
zaçi6 ------------------------------------------------------

9. O s~. freqUenta reuniões e confer~ncias sobre segurança ? 
Sim . . . . . . . Ni6 

---------------------------10. Caso sim, especificar quais reuniões e conferincia~ ----

11. Caso o sr. não faça parte de sociedades de segurança,o sr. 
gostaria de ser membro de alguma? Sim Nio 

C. Ge~~neia S~~al 

1. O sr. freqUenta as reuniões da CIPA da 
firma? 

2. O sr. preside alguma dessas reuniões? 
. . 

3. O sr. recebe regularmente relatõrios 
sobre segurança? 

4. O sr. faz pessoalmente alguma auditoria 
ou inspeção de segurança? 

5. O sr. faz parte de. alguma organização 
de segu~ança? 

6. O sr. vai regularmente a a~guma reunião 
ou conferincia sobre segurança fora da 
firma? 

7. O sr. incentiva algum plano para se al
cançar objetivos de segurança? 

. . 
8. O sr. participa ativamente na execução 

de planos de segurança? 
9. O sr. organiza reuniões para revisar, 

. - . . . 
analisar e comparar os resultados obti-

. . 
dos-com--os--objeti-vos planeja dos? 

10. Os dados sobre segurança, relatõrios e . . . . 
objetivos alcançados sio incluidos nos 
tõpicos a ser discutidos nas reuniões 
da diretoria? 

SIM( ) 

----

NJl:O( ) 
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D. Empregados 

1. N~mero de empregado~ Homeri~ · · Mulher~s · 
. . --------

2. Media de anos de escolarização: 1-·3_·_· _ 4-·6 7-·9_. ____ __ 

10-1·2 13 ou mais 
3. Medi a de i da de dos empregados: 18- 23_. _ 24-28 29-34 

35-40 41-46 46 ou mais 
4. Media do n~mero de empregados casados do total de emprega-

dos: Homens Mulheres -------
5. N~mero de empregados com educação escolar maior que a me-

dia? % 
6. N~mero de empregados com educação escolar abaixo da media: . 

% 

7. Media de anos na emp~esa: 1-3 __ _ 4-6 7-9 10-12 
13-15 16 ou mais 

8. Composição racial (ou numero) branca % 

preta % 

outras % 

9. Religião: catõlica % 

outras 
1 o. Composição das nacionalidades ou origens: 

nortistas • % ou nQ 
nordestinos % ou nQ 
centro-sul % ou nQ 
sul % ou nQ 

11. Local de nascimento: local % ou nQ 
na o local % ou nQ 

1 2. o sr. tem empregados com defeitos físicos? 
Sim· .L Na o NQ 

E. Sup~rvisores (p~imeira linha) 

1. Numero de supervisores: total homens mulheres ---. . . 
2. Media de empregados sob a supervisão de cada encarregado 

1~5.. 6-10. 11-15 .. 16-20. 21-25 26-30 -----
31-35 36-40 . 41 ou mai's 

------·-
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3. Media de idade dos supervisores de primeira linha: 
18-22.. 23-27.. 28-32. 33-37.. 38-42. 43-47. 

48-42 · 53 ou aci~a · · 
4. Media· de anos na empresa: 

1-3 4~6. 7~9 . 10-12 .. 1 3-15 . 16-18 . 
19-21 22 ou ma fs 

1. Qual e a porcentagem de automatização (da produção)? 
0-10%.. 11-20%. 21-30%. 31-40% 41-50% -----

51-70%. 71-80% 81-90% 91-100% 
2. Hã quanto tempo (anos) a maquinaria principal foi substitu 

i-da por nova? 
·1-3 4-6 7-9 10-12 13-16 17 ou mais 

3. O sr. fornece gratuitamente o material de segurança · para 
os empregados? Sim Não --------

~ 11. SEGURANÇA 

A. Organização da segurança 

1. A empresa possui organização independente re~ponsãvel pela 
segurança alem da CIPA? Sim x Não ------

2. Caso tenha, quantas pessoas trabalham em regime de tempo 
integral nessa unidade? ------------------------------

3. Onde estã localizada essa unidade dentro da estrutura org~ 
nizacional da empresa comparada com as outras atividades? 

4. A quem ~la se subordina diretamente? presidente ---------
v i c· e- presidente --- gerente de fãbrica ----- gerente de 
relações humanas outros ----------------------

5. Se a resposta for nao i .pergunta nQ 1 acima, qual e a uni-
dade respons~vel pela segurança na empresa? -------
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6. Por que foi dada a essa unidade a responsabilidade da seg~ 

\ança no trabalho?_· ___________________________________ __ 

1. Hi na empresa um cõdigo escrito das normas de segurança? 
9~ SimM~ ~9~ ~~ . Não ·. 

~ (2. Quem elabo;ou1essas normas? Gerênc_i_a __ G_e_r_a_l ___________ D_e_p_t_o __ . 

~de Segurança )< Depto. de Pessoa 1 Outros _____ _ 
3. Tem havido algumas mudanças nessas normas nos últimos cin-

co anos? Sim Não -------------------
4. O sr. tem um canal de comunicação estabelecido para troca 

de informações, anilise e tomada de decisões 
pectos que envolvem segurança do trabalho? 
Não Qual? 

sobre os 
Sim 

as-

--------
---------------------------------------

5. Os empregados ou seus representantes são consultados na e-
laboração das normas do cõdigo de segurança? 
Sim (.1) Não (O) ________ _ 

.. 
C~ Regist~o de acidentes 

1. O sr. tem algum método escrito de como registrar. os aciden 
• .. I' -

tes? Sim (1) Não ·(O) -------------
2. Nesse registro são anotados causa __ local __ hora ___ _ 

custo motivo (cada sim = 1 e não = O) 
3. r elaborado algum relatõrio periõdico sobre esses regis-

tros? Sim (1) Não (O) ------------
4. Caso· sim,-de quando em quando? Mensal ---- Bimensal ------

Trimestral Semestral Anual -----
5. Quem recebe esse relatõrio? _________________________ __ 

Por que? ________________________________________ _ 

O. No~nias 'de segu\ança 

1. O sr. tem normas de segurança escritas para todas as oper~ 
ções? Sim (1) Não (O) __________ __ 

.. ··s. .. 
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2. Os empregados ou seus representantes p9rticiparam na elabo 
. . . 

ração dessas normas? Sim (l}. Não (O} .. -----. . 
3. Os supervisor~s de primeira linba participaram na elabora-

ção dessas normás? Sim (l} · Não (o}···: -----
4. Houve alguma mudança nessas normas nos filtimos 5 anos? 

Sim (l).. Não '(O) -----------------5. Qual foi a razão dessas mudanças? 1 2 3 · --------------
6. Como o sr. verifica se todos os empregados tem conhecimen-

to dessas normas? 1 2 3 ----------------------------------
7. Quem e o responsãvel pelo cumprimento dessas normas? 1 2 3 

8. As penalidades decorrentes do nao cumprimento dessas nor-
mas são publicadas? Sim Não --------

9. Caso sejam, como ela e feita? 
------------~----------------

10. As penalidades decorrentes da violação das ·normas variam 
de 
------------------------~-------------------------------

11. Essas normas sao adaptadas de alguma outra organização? 
Sim ·Não 

-----------~~~------
12. Caso sim, qual o nome dessa organização? 

----------~-----
13. Que tipo de organização e a fonte? comercial __ _ educa-

cional ---- governamental ------ outra 
------------~. ,r-~---

14. Se as normas não foram adaptadas, ·e _sim feitas espeçialm,e.!!_ 
te para essa empresa, a anãlise do método do trabalho foi 
usada como base para a sua elaboração? Sim{l) Não(O) 

. . --- . ---
15. O sr. tem· algum conhecimento das normas de segurança de ou 

tras firmas .nesse ramo? Sim (1) Não (O) -------
16. Caso sim, como o sr. compara as normas deles com as dessa 

. . . 
empresa? melho~(3) __ igual(2) · outro (especificar) 
(l) 

--------------------~----------------------------------

E.·P~6~~ama d~ t~eirta~~rtt6 em segurança e prãtica 

1. Treina~~rttd d~ s~gurartça 

a. O sr. tem algum p~og~ama de treinamento sobre seguran -
ç a? Sim Não __________ _ 
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b. Quem i o responsivel pela administração desses progra-
ma~? · · · · · · · · 

c. Hi treinamento sobre segurança para todo novo empregado 
antes de assumir as funções? si·~·· Nid · -----

d. Hi treinamento especifico para empregados que necessi -
tem treinamento individual para supe~arem suas deficiên 
c i as 1 Sini · Não ------------

e. O sr. procurou outras organizações para orientação no 
campo de treinamento de segurança? Sim Não ----

f. Caso sim, que tipo de organização: federal com-
panhias de seguro local instituições educa 
c i o na-i s Fundacentro sindicatos --- ---- --------
outros ------------------------------------------------

g .. Em que circunstâncias abaixo relacionadas o sr. acha que 
os empregados necessitam de treinamento de segurança, e 
em quais casos hi realmente na empresa este treinamento? 

Novos empregados 
Troca de atividade 
Aumento/Diferentes respon
sabilidades 
Maquinaria nova 
Equipamentos novos 
Processos novos 
Mudança do layout ou das 
condições fisicas 
Ocorrência de um acidente 

Treinamento 
Aconselhivel Administrado 

h. O sr. tem algum treinamento especial para os superviso-
res de primeira linha? Sim Não 

. . -------
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i. Como se realiza esse treinamento? 

Na enipres a · Sim 'Não 

a) pelo pessoal da empres 
b) por outros 

. . 
- fora da empresa 
- por ambos 

c) na firma e fora dela 
j. Quais das seguintes ticni~as sao usadas para treinamen-

to em segurança? 

Ticnica 
·Rea 1 mente 

+ Eficiente usada 

Semi nãri.os 
Conferências 
Conferência-Seminãrio 
Estudo de caso 
Filmes 
Dramatizaçoes 

2. Comis~ão de Seg~rança (CIPA) 

a. ·A firma possui uma comissão de segurança estabelecida? 
Sim Não -------------------------

b. Caso tenha, em qual dos s~guintes nTveis? 
1) Comitês de segurança constituTdos de gerentes com 
chefes de departamento. Sim(l) Não(O) ------
Caso sim, de quando em quando hã reuniões? --------
2) Comitês de segurança constituTdos de chefes de depa~ 
tame~to~--supervi~ores e contra-mestres. Sim(l) 

. . ----~--

Não(O) Caso sim quão frequentemente s~ refinem· --------
3} O comitê de segurança dos cont~a-mestres inclui to-
dos eles. Sim(l) Não(O) Caso sim, quão frequent! 
mente se refinem -----------------------------------------
4} Comitês de dirigentes de sindicatos consistindo de 
diretores ou seus representantes, membro do sindicato e 

. . . 
representantes dos empregados? Sim(l) __ Não(O) ___ _ 
Caso sim, quão frequentemente se reunem --------------
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c. Quando essa comissão foi estabelecid~? -----------------
d. A experiincia sobre acidentes no trabalho depois da for 

mação da comissão de segurança: aumentou consideravel -. . 
mente · · · melhorou um pouco nao houve mudança __ _ 
pioroti piorou consideravelmente ------------------

3. · Irt~~e~õe~ ·de Segurança. 

a. Hã inspeções de segurança regulares? Sim Não 
. . -----

b. Caso haja, de quem e a responsabilidade da execuçao des 
sas inspeções·? 

----------------------------------------~ 
c. De quando em quando são feitas essas inspeções? -------
d. Quem recebe os relat5rios dessas inspeções? ----------:--
e~ As inspeções de s~gurança refletiram na prevenção de a-

cidente~ de.um modo: bastante eficiente de algum 
modo eficiente nenhum efeito efeito negatl 
vo . ------------------------------------------------------

4. P~o~~g~rtd~ ·e promoção de segurança 

a. O sr. incentiva o interesse dos empregados pela segura! 
ça? Sim Não __________________ ___ 

b. Qual dos fatores abaixo relaéionados sao mais ou menos 
enfatizados para esse fim? 

1) Medo de se ferir 
2) Medo de perdas econômicas 
3) Desejo de recompensa 
4) Desejo de liderança 
5) Desejo de se destacar e ser 

·e fi c i ente 
6) Proteção de out~os 

7) Ter uma imagem favorã~el. 

. 1 2 3 4 5 

- ·-- -- -- ---
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c. Quais dos seguintes -metodos o sr. usa menos ou mais na 
promoçao do inte~es~ê dos emp~egados pela segu~ança? 

1) Reuniões com a presença de todos 
. . 

2} Concursos relacionados com se 
gurança 

3) Demonstrações 
4} Audio-visuais e exibições 
5} Posters, sinais e slogans 
6} Publicações 

menos 
1 2 3 4 

mais 
5 

manuais l{vros de regras mensagens no enve-
.. --

lope de pagamento __ publicações ___ folhetos ___ _ 
7} P~omoções atraves da famllia 

dos empregados 

111. OUTROS PROGRAMAS 

A. ·p~og~~~~s ê irtst~lações de recreaçao 

1. A firma proporciona instalações e/ou atividades de lazer 
aos empregados? Sim Não --------

2. As famllias dos empregados podem participar das ·ativida -
des recreativas da empresaJ Sim Não -----. . 

3. Hã times esportivos na empresa? Sim ---- Não ----
4. A companhia incentiva esses times na participação em com-

petições com outros? Sim Não -------
5. O time da empresa jã ganhou algum campeonato? Sim ·Não 
6. O sr. ac~edita que um ~elacionamento amigãvel entre empr! 

gados ajudarã a criar um clima favorãvel para a sua cons-
. . . 

cientização do problema de segurança? Sim Não ---
7. A empresa promove reuniijes sociais para os empregados, g! 

rência e suas famllias? Sim Não ------
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8. Caso sim, quao frequentemente e qual o tipo dessas reu-
niões ----------------------------------------------------

9. Qual a percentagem de empregados e suas fam1lias que uti

lizam as instalações recreacionais ~a empresa? Empregados . . . . 
menos de 25% 25-35% · 35-45% · 45-55% · 55-65% 

65-75% · 75-85% 85-95% mais de 95% ---------
fam11 i as· dos empregados: menos de 25% 25-35% 

. . --- ---------
35-45% . 45-55% . . 55-65% 65-75% 75-85% ------
85-95% · mais de 95% 

---------------------------~---
10. O que o sr. fez para ajudar a criar essa atmosfera amigi-

vel entre os empregados? --------------------------------

A. As~i~tincia Midica 

1. Assinale sim ou não: 

Midico 

Enfermeira 
Hospital 
Enfermaria 
Ambulância 

nao fica 
na empre 

Tempo Tempo sa/aten~ 
Sim(l) Não(O) Integral Parcial Nfimero de.fora. 

---

2. A empresa ptissui material de primeiros socorros? 
Sim (1) Não (O) ______ _ 

3. Hi um treinamento de primeiros socorros para: 
todos os empregados Sim(l ) __ _ Não(O) ----
superviso~es·de p~imei~a linha Sim(l) ___ _ Não(O) __ 
out~os (especificar) ________________________________ __ 

4. Hi exames midicos regulares para os empregados? Caso sim, 

quão frequentemente _____ ~----------------------------
onde? _____________________________________________ _ 
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IV. INFORMAÇOES ESPECIFICAS SOBRE ACIDENTES NA FIRMA E ESTAT!S 
TICAS 

A. ·lndi c e ·de freq'Uen·cia e ·de gra vida·de 

1. o sr. estã informado sobre a freqUência de acidentes e o 
seu grau de gravidade? Sim Não 

2. o sr. sabe como isso foi calculado? Sim Não 
3. O s r. conhece o grau de freqnência e de gravidade na sua 

empresa? Sim Não 
4. o sr. conhece o grau de gravidade e de freqtlência de aci-

dentes nas indústrias desse ramo? Sim Não 
5. Total de horas de trabalho de 1977 1978 
6. Total de horas perdidas em 1977 1978 

a. Número to ta 1 de acidentes registrados em 1977 
'· 

em 1978 
b. Enviados ao governo em 1977 

em 1978 
c. Mais de 7 dias em 1977 

em 1978 
7. Número total de dias perdidos em 1977 1978 

Número total de dias perdidos (compensados) em 1977 
em 1978 

8. Número de mortes em 1977 1978 
------~--~-----

9. Qual foi o ano .ond~ houve menos acidentes? 
----~--~------

10. Se o ano de 1978 não foi o ano onde houve menos acidentes, 
·quais foram os fatores que influenciaram nesse res~ltado? 

B. Causas dds acidentes 

1. Como o sr. classificaria os seguintes fatores com respeito 
ao seu efeito causador de atos inseguros que resultam em 
acidentes na sua empresa: 
( ) problemas físicos (vista f~aca, p~oblemas de audição , 

fraqueza muscular, do coração, problemas de circulação 

ou outros. 
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( } deficiincias mentais (reação mental lenta, falta de 
coordenação, instabilidade nervosa}. 

. . 
( ) atitudes erradas (indiferença, desatenção, indolin-. . . 

cia, arrogincia, descuido, hostilidade} e 
~ ) falta de conhecimento ou habilidade (ignorincia dos 

métodos corretos de trabalho, hãbitos de trabalho vi 
ciados, pouca experiincia). 

2. Como o sr. classificaria os atos inseguros relacionados 
abaixo como causas de acidentes em relação ã sua freqUi! 
cia? 

a. Desligar ou desati
var os equipamentos 
de ·segurança 

b. Uso de equipamento 
sem segurança 

c. Carregamento, mis
tura ou colocaÇão 
sem segurança de 
materiais 

d. Posição ou postura 
perigosas 

e. Não uso de roupa 
ou equipamentos 
individuais 

f. Operação da mãqui
na a uma velocida
de perigosa 

g. Distração, provoca 
ção ou brincadeira 
com outros emprega 
dos -

muito pouco 
freqUente freqUente freqUente 

muito pouco 
freqUente 



V. PORTARIA MINISTERIAL (~.T.} NO 3214 DE 8 DE JUNHO DE 1'978 

1. Como a· CIPA ou a Portaria Ministerial nO 3214 influenciou 
. . 

os mitodos de segurança na sua firma? 
. . ----------

grau de freqüência : baixo 1 2 3 alto 
gra~ de gravidade : baixo 1 2 3 alto 

m u'i to p o u c o 
muito pouco 

2. O sr. acha que houve uma mudança no'comportamento dos em
pregados em relação ã firma depois da atuação da CIPA? 

. . . 
negativamente 1 2 3 positivamente não houve mudança 

3. Houve alguma mudança substancial no ~quipamento ou insta
lação da firma depois da atuação da CIPA? 
equipamento sim ---- na o -----
instalaç5es sim nao ----

4. De acordo com a CIPA, a sua firma foi alguma vez classifi 
cada como estando em uma situação precãria? 
Sim · · Não em ---------------------------------

5. Os empregados ou seus representantes jã se dirigiram ao 
Trabalho, anonimamente ou não, para reclama 

. . . -
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Ministirio do 
rem de alguma violação dos padrões de seguran~a ou de al- ,. 
gum "perigo iminente"? 

6. Quantas vezes a empresa 
Trabalho em um ano? 

Sim Não ---------- ---------
sofreu inspeç5es do Ministirio do 

-------------------------------------

VI.· ·oBSERVAÇDES (COMPLETAR IMEDIATAMENTE APOS O FIM 'DA ·viSITA 
NA EMPRESA}. 

A. Lay'out da emp~esa e condiç5es 

1. As passagens e corredores estavam: 
.obstruidas 1 2 3 4 5 livres 

2. As passagens estavam: 
sem sinalização 1 2 3 4 5 com sinalização 

3. o layout em geral da fãbrica era: . 
desordenado 1 2 3 4 5 limpo e espaçoso 



4. Os lugares para as ferramentas eram: 
inexistentes 1 2 3 4 5 exi.stentes 

5. As ferramentas: 
não eram guardadas no local apropriado 
eram guardadas no luga~ 

6. As mãquinas estavam: 

1 2 3 4 5 

sem proteção 1 2 3 4 5 com proteção adequada 
7. O chão da fãbrica estava: 

oleoso, escorregadio, sujo 1 2 3 4 5 limpo e seco 
8. O chão da fãbrica estava: 

irregular 1 2 3 4 5 
9. A temperatura era: 

inadequada 1 2 3 4 5 
10. A 'Ventilação e~a: 

pouca 
11. A iluminação era: 

insuficiente 
12. O barulho era: 

alto 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

13. As instalações sanitãrias eram: 
-mas 1 2 3 4 5 

14. Recipiente apropriado para Õleo 

uniforme 

adequada 

adequada 

suficiente 

baixo 

limpas 
espirrado ou vazando: 

XV 

não havia 1 2 3 4 5 havia (sob os t~mbores 
sue continham 
oleos lubrificao 
tes). ' 

15. Os sinais de saida de emergência eram: 
pouco visiveis 1 2 3 4 5 visiveis 

16. Os extintores de incêndio estavam em local: 
de dificil acesso 1 2 3 4 5 de fãcil acesso 

17. O sistema de alarme de fogo: 
nao estava instalado 1 2 3 4 5 estava instalado 
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B. Interesse ~m segurança e nessa pesqui·sa 

1. O grau de cooperaçao 
foi 

2. O interesse da empr! 
sa pela segurança era 

3. As priticas de segu
rança na empresa pa
reciam ser 

Otimo Razoivel Pouco Muito Pouco 



PARTE .. IV 
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8 - CONTRIBUIÇAO DE ENTIDADES DIVERSAS X ·sEGURANÇA E 
HIGIENE DO TRABALHO 

Procuramos abordar neste capítulo os organismos gover 

namentais e entidades empresariais, sindicais e educa 

cionais que tenham colaborado de alguma forma positi

va para o estudo, planejamento, programaçao e contro

le da política de segurança e higiene do trabalho, 

quer seja nos Estados Unidos quer no Brasil, embora 

com repetição das menções de nomes. 

Acreditamos que a simples leitura atenta ao desempe -

nho de cada entidade, comparando pa~alelamente ao que 

ocorre em cada país anteciparã as conclusões que pre

tendemos alcançar na ultima parte deste trabalho. 
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8 - CONTRIBUIÇAO DE ENTIDADES DIVERSAS A SEGURANÇA E 
HIGIENE DO TRABALHO 

1 - NOS ESTADOS UNIDOS 

1 • 1 - A CONTRIBUIÇAO DA OSHA NOS ESTADOS UNIDOS 

A partir da obrigatoriedade da lei "OSHAct" em 1973, um novo 

alento foi imprimido ã segurança e saúde ocupacional. Desde en 

tio, essa entidade vem trabalhãndo para a simplificação dos re 

gulaméntos, revogando os desnecessários, auxiliando os peque

nos empregadores e fazendo todo o poss1vel para informar e ed~ 

car empregados e empregadores e o público em geral, sobre a im 

portincia da identificação e eliminação dos risco~ no~ postos 

de trabalho. 

Sem nos determos no campo do desenvo,.vimento de normas $Obre 

saúde pela OSHA e, em especial a campanha contra os agentes 

cancer1genos, para o qual a OSHA foi autorizada em 1979 a con

tra ta r 1 5O h i g i e n i s ta s i n d u s t r i a i s e 5O a u x il i a r e s , o s q.u a i s 

se somaram aos 1.500 agentes de inspeção de campo jã. existen-. , .... 

tes, cuj,as atividades em 1978 foram as -~eguintes:Ú-9 ) 

C 19) Fonte: 1978 OSHA .ANNUAL REPORT - O relatório é de circúlação restrita 
aos Departamentos e Secretarias Governamentais, sem acesso ao público (nota 
do autor) · 
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- Naquele ano, um dos principais propõsitos na area de normas 

de segurança da OSHA era a revogação de mais de 900 normas des 

necessárias para a proteção do.trabalhador. Muitas dessas nor

mas diziam respeito a condições que não· mais existiam na indG! 

tria americana, ou que tratavam mais da proteção da proprieda

de do que da segurança do trabalhador. 

- Tambim em 1978 encontrava-se em andamento um projeto de con

solidação em um sõ contexto, de todas as normas regulamentado

ras ou padrões para a ãrea de segurança e saGde na construção 

.civil,' assim como disposições das normas da indGstria em geral 

que se aplicassem ã indGstria da construção. 

- Para 1979 e parte de 1980 propunha-se a revisão e atualiza

çao total das normas da indGstria em geral, a partir da prote

çao contra incindio, superflcies de pisos em ireas de trabalho 

e exigincias e-litricas,. as quais constitulam-se de normas con

sensuais adotadas ~em qualquer orientação da OSHA durante seu 

primeiro ano de atividades; razão pela qual tais normas vinham 

sendo desde então fonte contlnua de controvirsias. 

- Igualmente em .1978 a OSHA obtev~ da Suprema Corte dos Esta

dos Unidos uma decisão cujo teor dispunha: "espera-se que a 

grande maioria dos empresirio~ cons1nta normalmente com a ins

peção, sem a necessidade de apresentação de mandado judicial". 

Entretanto, a concessão do mandado judicial estava condiciona-
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da ã demonstração, por parte da OSHA, que o estabelecimento es 

tava sendo selecionado para inspeção por um sistema administra 

tive proveniente de fontes neutras. 

- Realmente, durante esse ano, de conformidade com as priorid~ 

des estabelecidas antecipadamente e atendo-se a recomendação 

da Corte, a OSHA orientou cerca de 95% de todas as .inspeções 

programadas para as indústrias com maiores riscos de acidente~ 

-A OSHA instruiu.o seu pessoal de campo a continuar proceden

do ãs inspeções nos locais de trabalho, usando o mesmo mitodo 

_estabelecido anteriormente, providenciado o mandado. judicial 

quando o empregador impedisse a entrada. Foram instruidos a 

t r a ta r_ ta i s r e cu s a s de ma n e i r a . c o r t-e z e .r e s p o n sã v e 1 , de i x a n do 

imediatamente o local e consultando os advogados do Departame~ 

to do Trabalho para a obtenção do mandado com a maior rapidez 

possTvel. 

- Desde o dia seguinte ã d~cisão da Corte Suprema, ou seja, 2~ 

de maio e ati 2 de setembro de 1978, foram realizadas pela 

OSHA Federal e Estadual cerca de 65.488 inspeções, tendo se re 

gistrado somente 769 casos de recusa, isto i, pouco mais de 1% 

(um por cento) do total das inspeções, confirmando as expecta

tivas da Corte e da OSHA quanto ã concordância com a inspeção 

por parte da maioria dos empresários, sem ~ecessidade de manda 

do judicial. 
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- Durante 1978 a OSHA atuou com maior rigor que anteriormente 

contra infrações mais serias. Em. março despachou 135 intimaçõ

es por infrações cometidas e impôs multa de 228.700 dÕlares 

contra a refinaria de Port Arthur, Texa~, da Texaco Inc., a 

maior multa jã imposta a uma empresa. Em fevereiro, apõs mais 

de seis meses de investigações, a U.S. Steel Corporation foi 

intimada por infrações constatadas em sua usina de South Works em 

Chicago, recebendo a penalidade de multa no valor de 215.900 

dÕlares. Outras multas de valores consideráveis foram: 116.000 

dÕlares contra a Farmers Export Co., de Galveston, Texas, onde 

morreram 18 trabalhadores em decorrencia da explosão de um ele 

vador de graos; 105.100 dÕlares contra a Research Cottrell, 

onde estavam construindo uma torre ~e refrigeração em Willow 

Island,· West Virgínia, cuja ocorrincia de desabamento da torre 

custou 51 vidas. 

- Em 1978 a OSHA inspecionou 57.343 locais de trabalho, para 

fiscalização do cumprimento das normas de segurança .e higiene 

do trabalho. Deste total, 35,4% constituiram inspeções progra

madas segundo o esquema geral, 37,5% em atendimento a reclama

ções dos trabalhadores, 3,6% constituiram investigações relati 

vas a acidentes e 23,5% referentes a inspeções de controle pa

ra constatar se as infrações haviam sido corrigidas. 

Dando enfase ao risco grave, a OSHA concentrou 95% de suas 

inspeções programadas nas indústrias consideradas de risco gr! 

ve. Em resultado daquelas inspeções foram lavrados 194.484 au-
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tos de infração contra as normas de higiene e segurança do tra 

balho, dos quais 36.107 por infrações graves, deliberadas ou 

repetidas, originando-se um total de 18.363.198 dõlares decor

rente da imposição de multas. Registrou-se, ainda, um total de 

332.235 dÕlar~s por imposição de multas por infrações de ou

tras espécies. 

-A comparaçao entre os anos de 1977 e 1978 revelou·um nltido 

aumento de 14 a 37% dos totais, nas infrações graves, delibera 

das ou repetidas. 

- Em 1978 foi constituldo e iniciou suas atividades o Conselho 

Tecnico de Orientação da OSHA na assistência técnica permanen

te ao pessoal de inspeção da OSHA e aos empregadores. 

- Em 1978 foi, tambem, assinado um acordo de grande importin

cia entre os Departamentos dQ Trabalho e do Exercito dos Esta

dos Unidos, atr~ves do qual os inspetores da OSHA teriam aces

so ãs fãbricas do Exercito de munição convencional, administr! 

das por contratantes particulares. Apõs a realização da inspe

ção, o agente da OSHA deverã notificar o contratante e coman -

dante da fãbrica sobre a intenção de emitir auto de infração.

Ao mesmo tempo, o comandante da fábrica informará a OSHA se o 
• I 

assunto·e da alçada da autoridade do Exercito, ou se a solução 

d . - d d - . . . (20) a 1nfraçao aponta a po era v1·r a causar um per1go ma1or. 

( 2 O) Fonte': "Job Safety and Hea1 th Magazine", U. S. Department o f Labor 
December 1978, vo1. 6, N9 8. · 
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1.1.1·- APOIO DA OSHA A EDUCACAO, TREINAMENTO E IN
FORMAÇAO 

Para compensar a pouca atenção dada i educ~çio no passado, a 

OSHA concedeu 6,4 milhões de dõlares em doações a empregado~, 

empresas, organizações educacionais e sem fins lucrativos, pa

ra o desenvolvimento da capacitação educacional em matêria de 

segurança e saúde no trabalho. 

As dotações de 3,4 milhões de dõlares no orçamento de 1978 e 

3 milhões de dõlares no orçamento de 1979, constituiram as pri 
L •• 

meiras da histõria da OSHA para a educação e serviços correla-

tos. 

A prõpria Ora. Eula Bingham, Assistente do Secretirio do Traba 

lho, ao anunciar.a dotação orçamentiria, declar~u: "Sei muito 

bem que a melhor maneira para se conseguir avanços significati 

vos na melhoria de condições e higiene do trabalh6, sera atra-
. . (21) 

ves de uma força .de trabalho bem esclarecida." 

Note-se que o Instituto Nacional do Câncer americano, acrescen 

tou 700,000 dÕlares para doações a organizações que propuses

sem planos pa.ra combater o pro.bl ema do cancer nos postos de tr~ 

--balho. 

(21.) Fonte: "Job Safety and Hea1th Magazine", U.S. Department of Labor 
December 197S, vol. .6, n9 8. · 
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Receberam verbas organizações de mais de 30 diferentes estados, 

representando milhões de trabalhadores e empregadores de todo o 

pais. 

A OSHA expandiu o seu programa de consulta no campo, com um au

mentp de 90% da dotação federal e, no final de 1978, todos os 

estados possuiam disponibilidades para consulta das empresas,s~ 

ja atravis dos programas estaduais ou atravis das organizações 

privadas com contrato com a OSHA. 



1.1.2 - A OSHA PROTEGENDO OS DIREITOS DO TRABALHA
DOR 
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A OSHA desenvolve tamb~m esforços no sentido de garantir os di 

reitos do trabalhador previstos em l&i. Os trabalhadores tim 

tomado uma maior consciincia do seu direito bisico, que·~ a dis 

criminação pelo exercicio de seus direitos. 

Duas medidas foram tomadas em outra· area importante: o direito 

ao conhecimento. 

- A primeira referente aos novos regulamentos baixados para g~ 

rantir aos trabalhadores e aos seus representantes o acesso 

nórmal aos registros de acidentes e doenças do trabalho, manti 

dos pelo empregador. 

- A segunda referente ã obrigatoriedade de manutençij..q, p~1 ps 

empregadores, de registros m~dicos de seus empregados, ?ermi

tindo a6s mesmos o acesso a seus pr5prios registros,. be~ como 

de seus colegas de trabalho. Tais registros permitirão aos tr! 

balhadores o conhecimento de qualquer risco em seu ambiente de 

trabalho, se estio expo~tos a ele e quais os efeitos de tal ex 

po_s rçã·o. 

Outro acontectmento importantissimo ocorreu em 1978 na Corte 

Distrital de Columbia, a qual sustentou o direito de remunera

ção· aos. trabalhadores relativa ao tempo em que estivessem a 
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disposição dos agentes da OSHA, durante a inspeção. Tal medida 

assegurou aos trabalhadores o important1ssimo direito de parti 

cipação significativa nas inspeções da OSHA. 
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1.1.3- AUXILIO DA OSHA AOS EMPRESARIOS 

Em aditamento ao serviço de consulta mencionado nos capitules 

anteriores, a OSHA mantem a prestação de auxilio, especialme~ 

te ~os pequenos empresãrios, a qual e efetivada de vãrias ma

neiras. 

Muitos empregadores conscienciosos necessitam de assistincia P! 

ra conhecimento de suas responsabilidades perante a lei. Com 

a cooperação da organizáção de pequenas empresas, foi desen

volvido um grande esforço comum para a correção dessa defici-

ência. 

Como exemplo dessa atividade podemos mencionar a 

distribuição de mais de 2 milhões de exemplares da 

edição e 

publica-

ção "OSHA Handbook for Small Businesses" (Manual da OSHA pa

ra Peq~ena·S Empresas) •. 



1 .1.4- A OSHA E ·os ESTADOS 

Ate o final de 1978, 24 estados ou jurisdições estavam impla~ 

tando seus planos previamente aprovados. Ao mesmo tempo, a 

OSHA dava inici~ a uma revisão completa dos critérios adota

dos para orientação e avali·ação dos programas estaduais com 

variação de niveis de eficiincia. Ness~ mesmo ano, por uma d! 

cisão da Corte de Apelação do Distrito de Columbia, nos Esta

dos Unidos,, foi emitida uma norma orientadora aos testes apr~ 

priados para aplicação na avaliação do desempenho estadual. 

A cobertura dos problemas nos diferentes estados e feita pe

los. 10 escrit5rios regionais mantidos pela OSHA, todo~ subor

dinados ã Secretaria Adjunta do Departamento do Trabalho, por 

sua vez subordinada em linha administrativa direta ao Secreta 

rio do Trabalho ("Secretary of Labor"). 

145 
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1.2 ~OS SINDICATOS AMERICANOS 

O movimento sindical norte-americano, fundado hi cem anos sob 

a direção de Samuel Gompers, inglis, fabricante de cigarros, 

cresceu a ponto de representar em 1966 mais de 25% da força to 

tal de trabalho dos Estados Unidos ou seja, cerca de 

lhões de americanos.U~ Como ilustração, mencionamos 

20 mi-

que a 

AFL-CIO, 11 American Federation of Labor - Congress of Industrial 

Organi~ations .. , englobava 102 diferentes sindicatos com 15 dos 

20 milhões de trabalh~dores sindicalizados.<2 ~ Existem, ain-

da, outros sindicatos importantes tais como o "Teamsters .. , com 

cerca de 2,3 milhões de associados, o 11 United Steelworkers of 

America .. , o 11 United Autoworkersu, e outros menores. (Z4) 

Apes~r· de nao gozarem atualmente da mesma pujança de outros 

tempos, ainda assim os sindicatos mantim um amplo dominio so

bre os 90 milhões de pessoas que constituem a força de traba

lho nos Estados Unidos. 

Na realidade, os famosos acordos salar'iais e de outras vanta-

gens ( 11 Labor Agreements 11
) são sempre realizados entre a empre

sa e os representantes locais dos sihdicatos. 

C 22/23) ALIUS ~ John ·- "Em declínio o sindicalismo nos E. U .A." - Jornal "0 
Estado de S.Paulo'.', 22.11.1981. 

(24) BRILL, Steven - "The Tearnsters" - Ed.Pocket Books, N.York, 1978. 
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Assim sendo, ji em 1973, os porta-vozes dos "Teamsters, Steel

workers e Autoworker~", dos maquinistas e de outros sindica -

tos, da mesma forma, jã haviam deixado claro que vinha sendo 

dada maior prioridade aos itens de segurança e saude ocupacio

nal, devido ã pressao dos sindicalizados. Os rep~esentantes d~ 

monstravam um interesse crescente pelos seus associados e por 

melhor proteção contratual em termos de segurança e saude ocu

pacional. 

Por essa razao, um nfimero de llderes sindicais declarou que 

sua estratégia de negociação estava voltada mais especificame~ 

te aos itens de segurança e saude ocupacional, porque a nova 

polltica de administração governamental deu maior infase aos 

aspectos não salariais. 

Na entrevista mantida com o Sr. Richard Mathiesoo~. da"Intern~ 

tional Association of Machinists and Aerospace Workers", d~ 

Bolton, California, o mesmo nos fez.menção ao acordo salar.ial 

firmado entre a "Lockheed California Company", tradicional em

presa fabricante de aviões, e o sindicato por ele representado 

como sendo um dos primeiros a introdtizir itens obrigatõrios as 
. . 

Regras Gerais de Segurança e 'a. Comissão de Segurança. (25) 

(25) "Agreement between Lockheed Corporation and Aeronautical Industrial -
District Lodge 727. and Internatioruil Association of Ma.chinists and Aero -
spél;Ce Workers", pag. 213, January 1st., 1978. 
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Embora seja esta a tend~ncia geral, na entrevista mantida com 

o Gerente de Relações Industriais da fábrica da 11 American Can 

Company 11 em Des Moines, Iowa, fomos informados de que neste es 

tado em particular os sindicatos preferem não incluir as nor

mas de segurança nos contratos de trabalho, para que isto não 

seja mais um argumento a ser utilizado pelas empresas na dis-

pensa de empregados. 

Uma segunda função dos sindicatos, considerada de primordial 

importincia,· i aquela referente ao treinamento, educação e as

sist~ncia correlata ã capacitação. 

A OSHA estabeleceu quatro categorias para a concessao de sub

vençoes, na implantação do seu programa de desenvolvimento de 

capacidades em organizações sem fins lucrativos, para treina

mento, educação e assist~ncia correlata aos empregados: 

I Organizações Trabalhistas 
I I Organizações de Empregadores 

I I I Instituições Educacionais 
IV Organizações sem Fins Lucrativos 

A categoria I abrange as organizações trabalhistas em conformi 

dade com os requis.itos da Lei "Labor - Management Reporting and 

Disclosure Act", de l959t~. De .acordo com essa lei, os sindi

catos são entidades elegi'veis para o recebimento de subvenções. 

(26) "Federal Register", Vol. 43, n9 73, pag 16141, April 14, 1978. 
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~categoria li pertencem as associações de empregadores. 

Os regulamentos recomendam um consórcio das organizações de 

uma ou mais categori~s, sempre que tal associação contribua p~ 

ra o desenvolvimento de um centro de capacitação. Em 1978, o 

governo federal americano orçou fundos no valor'de 2,8 milhões 

de dólares para esse programa de desenvolvimento de capacitação. 

Para as categorias I e li, organizações trabalhistas e empr! 

sariais, o orçamento foi de 1,2 milhões de dólares. 

De fato, o governo feder~l, atravis da OSHA, vem contemplando 

os sindicatos com subvenções para o desenvolvimento de progra

mas de pesquisas e estudos. 

O sindicato ''Oil Chemical and Atomic Workers International 

Union", afiliado i AFL-CIO, em 1978, segundo declaração do Sr. 

John Fol~y, seu presidente regional na Califórnia, ~ecebia uma 

dotação anual de 250.000 dólares para pesquisas em seu labora

tório. Tal laboratório, com três pesquisadores qualificados, 

estava encarregado de analisar problemas de poluição ambiental 

.e estudar os niveis de concentração e emissão que fossem noci

vos a s~Üde.C*) O prazo estabelecido para a realização da pes

quisa era de cinco anos. 

(*) Segundo informação do Sr. J. Foley, cada operário sindicalizado con
tribui com 7% do seu salário ao sindicato. 

I 
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Ainda em 1978, atraves desse programa, foram destinados 127 

mil dÕ1ares ao sindicato ••united Auto Workers Union 11 de Detroit, 

para o aprimoramento do treinamento dos seus associados na 

ãrea. (27) 

.Para a mesma finalidade, foram dotados 161 mil dÕlares para o 

sindicato 11 Molders and Allied Workers Union 11
, de Cincinnatti; 

179 mil dÕlares para o 11 1nternational Chemical Workers Union 11
, 

de Akron; 120 mil dÕlares para o 11 Rubber Workers 11
, de Akron; e 

7 7 O m i 1 d Õ 1 a r e s , ate 1 9 7 9 , par a outros a·f i 1 i a dos da A F L- C I O , 

todos no Esta do de Oh i o. (28) 

As .categorias 111 e IV, acima mencfona~as,serio tratadas no 

item 1.3, a seguir. 

(27) 11Speech by Dr. Eula Bingham presented to the International Executive 
Board of UAW, Detroit, Michigan, December 1978. 11 

(28) 11Speech by Dr. Eula Bingham presented to the American Iron and Steel 
Institute, Washington, D.C., December 1978." 
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1.3- INSTITUICOES EDUCACIONAIS 

Dentro da classificação mencionada no item anterior, apresen

tam-se mais duas categorias de entidades qualificadas para o 

recebimento de subvenções: 

A categoria III - Instituições Educacionais ou Associações de 

. tais instituiç5es que sejam p5s-secundirias e que ofereçam um 

diploma ou certificado de um curso de dois anos. 

A categoria IV - Organizações sem Fins Lucrativos, nao inclul 

das nas tris categorias anteriores, que demonstrem potencial 

para proporcionar treinamento e serviços relacionados as ne

cessidades comuns dos empregadores e empregados. 

Dentro desse esquema de atuação, o Centro de Pesquisa e Educa 

cão Trabalhista· da Universidade da California ( 11 UCLA 11
) rece

beu, em 1978, uma·.verba substancial do Departamento do Traba

lho atravis .da OSHA. Esta dot~ção e~peclfica destinava-se ao 

propõsito expresso de planejar um. programa de lo.ngo. prazo de 

educação e treiriamento dos trabalhadores na segurança e saGde 

ocupacional. 
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O Centro da 11 UCLA 11 foi encarregado de: 

1. Dirigir o treinamento de trabalhadores atuais e futuros e 

seus representantes em saúde ocupacional e riscos de aciden 

tes, eficiência das comissões de saúde e segurança, negoci~ 

çao coletiva para segtirança e saúde, direito dos trabalhad! 

res e responsabilidade e .envolvimento na implantação dos P! 

drões de saúde e segurança; 

2. Treinar representantes trabalhistas· para que· possam treinar 

outros; 

3. Estabelecer um centro de recursos materiais; e 

4. Desenvolver novos materiais de educação. 

Este oro.ieto estava sendo coordenado nela Srta. Joyce Spencer, 

com quem mantivemos entrevista •. ·r de todo interessante mencio

nar que o Conselho Orientador do programa· i constituldo por r! 

preserttantes dos seguintes orgaos: 11 0il Chemical and Atomic 

Workers International Union, L.A. ~uilding & Construction Tra

des Council, AFL-CIO CSC, Western Conference of Teamsters , 

International Representative of United Auto Workers, United 

Rubber Workers e Uni ted Stee 1· Workers o f Ame ri c a 11 . 

A Universidade da California, Los Angeles, atravis do seu Ins

tituto de Relações Industriais patrocinou, em maio de 1979, sob 

os ausplcios da OSHA, o seminirio: ~Um Novo Rumo na Saúde Ocu

pacional11. Para a apresentação deste seminirio compareceram di 
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tigentes e diretores da OSHA Federal. ticnicos do "National 

Institute of Occupational Safety and Health", do "National 

Management Institute" e dirigentes e representante~ dos sindi

catos locais e de outras regiões. 

Faz-se mister observar que este seminãrio, embora ministrado 
. . 

nas dependências da Universidade da California, teve sua assis 

tência constituida somente por trabalhadores e representantes 

sindicais. 

Alim da subvenção ã Universidade da California, outras insti

tuições foram contempladas em 1978. Fomos informados de que o 

Instituto de Estudos do Trabalho da Universidade de West Virgi 

nia, recebeu 95 mil d~lares e a Universidade de Cincinnati~ 85 

mil d~lares. Para o ano de 1979 estavam destinados 175 mil 

d~lares ã Universidade de Ohio e 50 mil d~lares ã Universidade 

de Indiaria, a titulo de subvenções para a area educacional.C30) 

A OSHA possui um instituto pr~prio de treinamento em Des Plai

nes, Illinois, o qual oferece cursos que fazem parte de um pr~ 

grama de desenvolvimento em três fases, projetado para edificar uma força 
. . . 

de trabal_ho mais eficaz e ao mesmo tempo auxiliar a OSHA e o 

Estado de Illinois no desenvolvimento do pessoal de fiscalização. 

(30) Fonte: "Speech by Dr. Bula Bingham, presented to the Labor and Academic 
Conference on Occupational Health for Ohio,· West Virginia, Kentucky and In -
diaria; Cincinnati, Ohio, November 17, 1978". 
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2 - NO BRASIL 

2.1 - FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo da 
Segurança e Medicina do Trabalho 

A FUNDACENTRO, entidade brasileira que, de ~onformidade com a 

Lei nQ 5161 de 21 de outubro de 1966,· e O· Õrgão do Ministério 

do Trabalho encarregado de realizar estudos e pesquisas rela

cionados com problemas de s~gurança, higiene e medicina do tra 

balho e de desenvolver programas de treinamento de pessoal téc 

nico. 

De fato, ao se analisar os resultados ·do programa executado pe 

la FUNDAC~NTRO em 1978(3~, observa-se a quantidade de cursos 

promovidos diretamente ou através de convinios com outras ins

ti~uições como o SENAI, SESI, Associação dos Técnicos Agrlco

las do Estado de São Paulo, Federação da Agricultura do Estado 

de Minas Gerais etc. 

Alguns dos programas conjuntos sao desenvolvidos com os gover

nos estaduais, como no caso -do Estado de· São Paul o, onde os pr~ 

gramas foram realizados com as Secretarias da Agricultura, da 

Educação e de Relações Industriais, com o objetivo genérico de 

levar a prevenção de acidentes do trabal~o aos setores primi-

(31) Avaliação do Programa executado pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo 
de Segurança e Medicina do Trabalho no ano de 1978 - Revista Brasileira de 
Saúde Ocupacional n9 25, vol. 7 - jan/fev/mar - 1979. 
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rios da economia do Estado atravis dos professores da zona ru

ral, dos engenheiros agrõnomos e medicas veterinãrios, das ca-

sas d~ agricultura e dos engenheiros de segurança e 

do trabalho. 

medicas 

J 
~ 

~~ 
Como se pode n6tar, a preocupaçao maior da FUNDACENTRO· i a for 

macio dos ticnicos de nivel midio e superior para a seguran

ça e medicina do trabalho. Caso especial i o convinio existen

te entre a FUNDACENTRO e a Faculdade de Saúde Pública da Uni-

versidade de Sio Paulo, atravis do qual esti sendo levada a 

efeito a pesquisa para estab~lecer um padrão brasileiro de ni

vel de chumbo no sangue para a população não exposta ocupacio

nalmente. 

A FUNDACENTRO, atraves de contrato d~ empréstimo entre o Minis 

teria do Trabalho e o Banco Mundial (BIRD) receberã, no perio

do de 1980 a 1982, a soma de quatrb .milhões de dÕlares~Z) para 

a construção de um Centro Ticnico Nacional de Segurança e Cen

tros Regionais e Estaduais em Pernambuco, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul 

Em 1979, a FUNDACENTRO desenvolveu u~ Programa de Ação Conjun

ta com Federações dos Trabalhadores na Indústria do Estado de 

GZ) O valor da quantia a ser recebida nos foi informado pelo Chefe da Di
visão de Segurança do Trabalho, durante a entrevista realizada em nov./80. 
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São Paulo nas· areas de metalurgia, construção civil e têxtil. 

Esta foi uma experiência piloto, através de uma "conjugação de 

esforços", visando obter melhores resultados na defesa do tra-

balhador contra os riscos profissionais. Integram este progra

ma: o Ministério do Trabalho, Sede e Unid~des da FUNDACENTRO , 

Delegacias Regionais do. Trabalho, Federações das Indústrias e 

Federação dos Trabalhadores na Indústria~ No re1at5rio de 198~ 

no que se refere a esse programa de ação conjunta da FUNDACEN

TRO e Federação de Trabalhadores do Estado de São Paulo, cons-

tatam-se as seguintes atividades: na primeira fase, a FUNDACE~ 

TRO treinou três supervisores de segurança. Em uma segunda et~ 

pa, esses três supervisores treinaram os agentes multiplicado

res indicados pelos s1ndicatos filiados ãs Federações que int~ 

gramo programa. Ao retornarem para os sindicatos, os agentes 

multiplicadores deram prosseguimento ã terceira fase do Progra 

ma ministrando trein~mento a trabalhadores, agentes de mestria 

e membros da CIPA. O objetivo especifico do Programa é a reali 

zação de treinamento de supervisores de segurança do trabalho 

(33) e,·· como se pode notar, o curso não se destinou a trabalha-

Segundo o Boletim istatistico nQ 8 da FUNDACENTRO, o b~lanço 

do Programa apresentava, em s~tembro de 1981, os seguintes da-

(3~ Boletim Estatístico n9 6/80, FUNDACENTRO, julho de 1980. 
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dos: tr~s treinandos da FUNDACENTRO ji haviam atingido 500 tra 

balhadores em quase dois anos de trabalho de uma massa segura

da de 22.761.200 trabalhadores.~4 ) 

A FUNDACENTRO mant~m um programa conjunto com o Minist~rio do 

Ex~rcito, atrav~s do qual treina ~argentos indicados por aque

le Minist~rio para atuarem posteriormente como agentes multi

plicadores junto a outros sargentos e aos convocados para o ser 

viço militar. 

Confo~me ji mencionamos anteriormente,·a atuação da FUNDACEN

TRO· ~ exercida atrav~s de tris divisões: 

- Divisão de Ensino; 

- Divisão de Higiene e Medicina; e 

- Divisão de Segurança do Trabalho. 

A D1\,.fsão·· de -s~eglfranc~c dó Traoálno -a a. F-UNDAtt:-NT-Ro·-:--pr'oporç i o na 

um serviço de apoio i pequena e m~dia empresas, como tais_con

sideradas aquelas com menos de 100 empregados, atrav~s de visi 

tas e recomendações de mel h o ri as a serem implantadas no setor 

de segurança. Segundo relatõrio das atividades desta Divisão , 

sete s~pervisores realizaram no perTodo de janeiro a outubro 

(34) Dado estimativo, segundo o Boletim Estatístico n9 8 da FUNDACENTRO. A 
pessoa.encarregada da estatística informou que até fevereiro de 1982 oiNPS 
não possuia esse dado. 
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de 1980 cerca de 2.724 visitas, com um nivel de atendimento as 

recomendações da ordem de 46%. Somente 5% das empresas visita

das se recusaram a atender os visitantes. 

A Divisão possui cinco engenheiros· que atendem is solicitações 

de qualquer parte do Brasil para a solução de problemas de pr~ 

teção contra incêndio, proteção a mãquinas e problemas afetos 

a movimentação de materiais~ 

Não bastassem essas atividades, as equipes ticnicas são requi

sitad~s por in~meros outros projetos especificas para o gover

no brasileiro. como, por exemplo, o Projeto Portuãrio e o Proj! 

to da Agro-Ind~stria Canavieira. 

A FUNDACENTRO não tem, por força de lei, o poder fiscalizador 

e punidor que possui a OSHA nos Estados Unidos, o que lhe tira 

todo o impacto de ação sobre a obediência is normas por ela 

criadas. A entidade se aproxima mais do "National Institute for 

Occupational Safety and Health", NIOSH, como· õrgão emissor de 

normas e treinamento de profissionais para o acompanhamento de 

tais normas. 

O grupo ~e trabalho da FUNDACENTRO, por solicitacão do Mini~ti ] 

rio do Trabalho, teve participação significativa na elaboração ® 
dai 28 Normas Regulamentadoras que compõem a Portaria nQ 32]4, 

de l~.D6.78, do Ministirio do Trabalho, que regulamento~ a Lei 

nQ 651.4. 
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A FUNDACENTRO, embora possuindo unidades regionais, ainda tem 

baixo poder de penetra~io em outros estad6s. Por essa razio, 

·e s t ã i m p 1 a n ta n do quatro Centros Reg i o na i s , em Pernambuco , M i - fii, 
1 
,,' 

V c~ 
nas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, atraves dos quais \;~~.,-

pretende preparar cerca de mil novos técnicos, durante o perl~ 

do de 1981 a 1982. 



160 

2.2· OS SINDICATOS BRASILEIROS 

"Os movimentos trabalhistas surgem principalmente como resulta 

do das mudanças tecnolõgicas, politicas e econõmicas associa

das i administracio."{3~ 

No Brasil, parece que essa ."lei sociolÕgica" também se tem con 

figurado, pois o movimento sindicalista esti intimamente liga-

do is mudanças pollticas, econõmicas e tecnolÕgicas de nosso 

Pais. Por essa razão, acreditamos ser de miximo interesse um 

breve relato sobre .a evolução dos sindicatos no cenirio nacio-

nal. 

Nas primeiras décadas deste século os operirios do setor meta

. lGrgico davam seus primeiros passos visando, com sua organiza-

ção, superar o estigio anterior das Sociedades de Socorro e 

Auxilio Mutuo, existentes desde o fim do século XIX. 

Formou-se, na ocasião, a União Operiria MetalGrgica, entidade 

de ~ariter sindical que agrupava pequenos nGcleos de operirios 

daquele setor industrial, e que seguia uma orientação anarco

sindicalista. Desvinculada do Estado, a União Operiria MetalGr 

gica pautou sua atuação pelos principias libertirios da ação 

( 35) MARSHALL, Ray e . RUNGELING, Brian - "O papel dos sindicatos na econo
mia norte-americana", 1979 
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direta, marcando presença nos conflitos grevistas que eclodi

ram em 1917, ipoca em que as entidades sindicais gozavam liber 

. dade de organização bastando, para tanto, registrarem-se em 

cartõrio, indicando seus estatutos, direção, sede e finalida 

de s , se g u n do o decreto n Q 1 6 3 7 de 1 9 O 7 . (36) 

De 1907 a 1930, nenhuma ocorrincia importante aconteceu no meio 

sindical~ 

Apõs a eclosão da chamada Revolução de 30, contudo, um dos pr! 

meiros .atos do governo foi criar, em novembro daquele ano, o 

Ministério do Trabalho. Indústria e Comércfo. Em marco do ano 

~eguinte surgia o primeiro decreto. nQ 19770. atribu{do a Lin-

dolfo Collor, r~cém nomeado-Ministro do Trabalho, delineando 

os c o n tornos da e s t r u tu r a s i n·d i c a 1 o per ã r i a bras i1 e i r a • C o Í1 t r~ 

riamente ã liberdade de organização sindical sindical vigent~ 

no perlodo republicano anterior, o novo ato ministerial inici! 

va o controle estatal sobre as associações profis~ionais esta

belecendo, entre outras coisas, a unidade sindicaJ e a obriga

toriedade do reconhecimento do sindicato por parte das autori

dades publicas.(
37

) Estava assim criado o Sindicalismo de Esta

do., uma vez que subordinava os organismos sindicais autônomos 

aos ditames do Ministério do Trabalho. 

(36) "Espelho de uma Realidade" - Ricardo Anttmes, Folha ·de São Paulo de 16 
de julho de 1981. 

(37). "0 Sindicalismo Corporativo no Brasil" - Leôncio Martins Rodrigues. O 
Estado de S.Paulo ·de 29 de novembro de 1980. 
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t de todo importante salientar que, mediante o Decreto 19770~ 

o Ministério do Trabalho mantinha também o controle financeiro 

do sindicato; garantia o exercicio de atribuições assistencia

listas, servindo como base de sustentação ao chamado peleguis

mo sindical; definia o sindicato como "Õrgão de colaboração com 

o poder pGblico••; permitia a presença de delegados do Ministé

rio do Trabalho nas assembléias sindicais; negava o direito de 

sindicalização aos funcionários pGblicos; restringia a partici 

paçio de operãrios estrangeiros nas atividades sindicais e,por 

fim, esclarecia que se tratava de 11 incorporar o Sindicalismo 

ao Estado e ãs Leis da RepGblica 11
• 

Foi dentro deste clima que se originou o Sindicato dos Metalúr 

gicos de São Paulo, uma vez que a então existente União Operã-

ria MetalGrgica não aceitou subordinar-se as normas oficiais 

e, dessa maneira, atrelar-se ãs rédeas do Estado •. Este, em con 

trapartida, através do Ministério do Trabalho, incentivou a 

criação 11 VOluntãria 11 de um sindicato 11 0ficial 11 para à catego

ria metalGrgica, tal como aconteceu em 27 de dezembro de 1932, 

com a instalação do Sindicato dos MetalGrgicos de São Paulo. 

Surgiu uma dualidade na.estrutura sindical: de um lado, os sin 

dicatos aut5nom6s·e, de outro, os oficiais. Esse fato não ocor 

reu somente na ãrea dos metalúrgicos mas, também, com os ferro 

viãrios, trabalhadores da indústria de energia elétrica, comer 

ciãrios, trabalhadores da indGstria· hoteleira e outros. 
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Em julho de 1934 um novo Decreto, nQ 24294, substituiu o ante

rior, procurando adaptar a legislação profissional a Constitui 

çao de 1934, que estava ·prestes a ser promulgada. A modifjca

çao mais importante foi a introdução de um limitado plurarismo 

sindical permitindo-se, teoricamente, três sindicatos e, na pra 

tica, apenas dois sindicatos de uma categoria em uma mesma lo

calida~e. Atravis des~e decreto~ os sindicatos obtiveram uma 

relativa autonomia visto que, embora o Ministirio do Trabalho 

continuasse estabelecendo as modalidades de organização e fun

cionamento dos sindicatos, a maior penalidade possivel de lhes 

ser imposta era o fechamento da entidade por um prazo nunca in 

ferior a seis mes~s. 

E s s e p e ·r i o do de a u tono m i a f o i ti o b r e v e q u a n to a C o n s t i tu i ç i,o 

de 19!4. Outro golpe de GetiTlio Vargas, em novembro de 1937, 

implantando o chamado "Estado Novo", preparou o ambiente para 

uma ma.is completa integração do sindicato ao Estado. 

Efetivamente, em julho de 1939, vieram, com o Decreto~Lei nQ 

1402, as novas normas de funcionamento para as organizações 

profissionais e produtoras. Coube ao Ministirio do Trabalho maior 

controle sobre os organismos sindicais~ atravis do Decreto-Lei 

de julho de 1940 que determinava o enquadramento sindical, ou 

seja, a determi~açio do direito de organização das categorias 

em sindicatos, assim como a arrecadação do imposto sindical ,p! 

go compulsoriamente por todos os trabalhadores assalariados. 



Se tomarmos como ponto de referência o ano de 1931, jã conta

riamos com cerca de 50 anos de intervencionismo estatal na 

ãrea sindical brasileira. 
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Alguns claros ocorreram nessa situação durante os anos de 1958 

a 1963. Os sindicatos não souberam, entretanto, se utilizar 

das leis existentes que lhes proporcionavam no referido peri~ 

do, alem da ampla liberdade de açao, a possibilidade de se a

gruparem em entidades cônscias de suas responsabilidades .pe

rante a sociedade e dos direitos de seus associados.· Nos tem 

pos que antecederam a queda do governo de João Goulart, houve 

um verdadeiro abuso de direito de muitas lideranças sindicais 

espúrias, que lançavam as massas trabalhadoras em seguidas 

greves. Ocorreu, então, o Movimento de Março de 1964. Uma 

das primeiras medidas, severa e rigorosa como o momento histõ 

rico da vida da nação exigi·a, foi a regulamentação da greve ~ 

traves da Lei nQ 4330 de 19 de junho de 1964.(38). Da ilegal.:!_ 

dade das greves i intervenção nos sindicatos houve· apenas 

um pequeno caminho percorrido. 

r importante esclarecer que a intervenção nos sindicatos e um 

procedimento legal e estã contido no artigo 528 da CLT, que 

(38) illSCHINI, Felipe Nery - "Problemática: da Greve" - Rev. Problemas Bra 

sileiros n9 171, janeiro de 1979. 



declara: "Ocorrendo dissidio ou circunstincias que perturbem 

o funcionamento da entidade s·indical ou motivos relevantes a 

segurança nacional, o Ministro do Trabalho poderi nele inter

vir, por interm~dio de Delegado ou de Junta Interventora, com 

atribuições para administri-la e executar o~ propor as medi

das necessirias para normalizar-lhe o funcionamento." 

As intervenções, por sua natureza, nao exprimem a representa

tividade de um grupo, especialmente se mantidas durante lon

gos periodos, como vem acontecendo. A forma artificial de ad

ministração dos sindicatos tira-lhe toda a força de açao em 

movimentos ~eivindicat5rios. Infelizmente, no Brasil, esses 

movimentos nao se configuraram em atitudes maduras e adultas, 

principalmente por parte dos lideres sindicais~ como acontece 

em outros pais~s. Acreditamos que a falta de um preparo, de 

um a e d u c a ç ã o s i n d i c a 1 e li em o c ·r i t i c a de um a 1 i de r a n ç a a u tê n t i -

ca, tem levado o Pais a greves desnecessirias e a comoçoes 

sociais perigosas. Corroborando nossa opinião, pode~os citar 

o Prdf~ Leõncio Martins Rodrigues, da USP, no livro "Confli

to Industrial e Sindicalismo no Brasil": "Quanto mais fortes e 

mais esclarecidas forem as organizações sindicais, menor seri o numero de 

grevés." (grifo do autor). 
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Desafortunadamente para os trabalhadores nao se detetou· no 

Brasil atê o presente momento, nenhuma reivindicação na area 

de segurança e higiene do trabalho por parte dos sindicatos. 

Cbnsi~erivamos mesmo desnecessirias entrevistas com os sindica 

tos, ate termos noticia de um timido movimento que vem sendo 

organizado pelo Departamento Inte~sindical de Estudos e Pesqu! 

sas de SaGde dos Ambientes de Trabalho (DIESAT). Este orgao, 

que surgiu como resultado da evolução natur.aLdos .debates :durante 

semanas sobre a saGde do trabalhador,realizados em São Paulo 
11 

em novembro de 1980,ji agregava ce~ca de cinquenta sindicatos 
- . (39) e federaçoes de trabalhadores .· O DIESAT, tem por objetivo, 

. . . 

prestar assessoria aos associados em mesas redondas e negocia-

çoes com os empregadores. 

Como tarefa adicional, deveri elaborar estudos especiais sobre 

condições de ambiente de trabalho e identificar pontos de per! 

culosidade. 

Pela primeira vez, quando tornou not~ria sua aparição pGblica 

o DIESAT contestou os dados e anilises estatisticas apresenta-

dos pelo INAMPS,·atraves de sua Secretaria de Planejamento. O DIESAT 

(39) Revista "EXAME" - 05/11/80, pg. 40. 
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~retende ser um orgao fiscalizador das empresas por parte dos 

trabalhadores e atuar como um agente auditor das estatisticas 

apresentadas pelo governo, através do INPS. Na ãrea de preve~ 

ção de acidentes e doenças ocupacionais, pretendia estimular~ 

traves do atendimento medico nos Sindicatos uma sistematização 

de trabalhos, como a que vinha sendo feita no Sindicato dos M! 

talurgicos de Santo Andre - SP, antes da intervenção, colhendo 

dados sobre a causa de acidentes e doenças profissionais nas 

empresas da regiã~. 

O Diretor dos Sindicatos dos Metalúrgicos de Osasco - SP, o Sr. 

Carlos Aparicio Clemente, foi um dos principais idealizadores 

do DIESAT. Talvez seja essa a razão pela qual, mesmo sem men

cionar o DIESAT, declarou durante a pesquisa lã realizada, que 
. . 

o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco continua reunindo de)e

gados sindicais, técnicos, colegas de outros sindicatos e "com 

panheiros das bases". Esse g~upo, em seus encontios, discute 
f 

correlação entre a politica econômica e salarial e as, condi 

ções de trabalho inseguras na região de Osasco e circunvizi-

nhanças. 

Ate a presente data, nao se teve noticias da atuação do DIESAT 

e a sua participação publica caracterizou-se apenas na contes-. . 

tação das estatisticas de acidentes. 

Da mesma forma nao se teve conhecimento da realização de cur

sos de treinamento sobre segurança industrial, sob os aspectos 

legais, técnicos e sociais,_que poderiam ser proporcionados P! 
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los sindicatos na preparaçao de seus lideres e operãrios. 

Como exceçao, contudo, ocorre que o Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 

de Osasco patrocinou em julho de 1980~ o I CICLO DE DEBATES SO

BRE ACIDENTES DO TRABALHO - REPERCUSOES SOCIAIS E ECONDMICAS, a 
. . ' -

traves do qual desejava esclarecer aos trabalhadores, "como fa

zer das CIPA'S um instrumento de melhoria das condições de tra

ba 1 h o" (40 ) 

Assim, apenas uma entre as vãrias corporaçoes trabalhistas se 

preocupou em dar alguma orientação aos seus associados. A nos

so ver, as entidades sindicais que representam os interesses de 

sua categoria, não deveriam se omitir da abordagem de assuntos 

de extrema relevância para o trabalhador como os da prevençao 

de acidentes e da higiene industrial. 

(40) RelatÓrio Final do I CICLO DE DEBATES SOBRE ACIDENTES DO TRABALHO, 
realizado de 15 a 18 de julho de 1980 em Osasco, pelo Sindicato dos Trab~ 
lhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 

Osasco - SP. 
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2.3 - DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO 

Segundo a Lei nQ 6367, a Delegacia Regional do Trabalho e o or 

gão do Ministério do Trabalho encarregado da fiscalização do . . 

cumprimento das 28 Normas Regulamentadoras da Portaria nQ 

3214. 

Contudo, durante entrevista realizada na Capital de São Paulo 
. . 

e também pelos nossos conhecimentos do campo, ficou claro que 

esse Õrgão estã empenhado em atender problemas legais relacio-
. . . 

nados ã regulãrh:.Qçã·o da situação do trabalhador. Não existe den

tro do Õrgão uma fiscalização especifica orientada para os pr~ 

blemas da higiene e segurança ocupacional. Os fiscais da DRT, 

em suas visitas, visam principalmente assegurar que nao haja 

empregado trabalhando sem o competente registro em carteira, 

portanto, cobertos pela legislação. Tal atitude e louvavel e, 

embora necessãria não e suficiente, pois a omissão na inspeção 

- -dos itens mencionados induz implicitamente o orgao oficial a 

uma aceitação tãcita das deficiincia~ empresariais na area em 

questão. 

Na Delegacia Regional .. do Trabalho de São Paulo existe uma "Se

ção de Orientação ao Publico", onde dois fiscais trabalham pe

riodo integral de oito hor~s, atendendo aos que se sentem pre-
. . 

judicados pelas empresas. Segundo o entrevistado, "essa seção 

e de g~ande impo~tância pois' o~i enta diariamente cerca de 2"50 pe~ 

soas evitando que se dirijam desnecessãriamente ã Justiça do Trabalho". 
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Em maio de 1980 a DRT de São Paulo contava com cerca de 650 ins 

petores no Estado, 300 de_les trabalhando na Capital. 

Tomando-se por base que cada inspetor deve realizar um minimo 

mensal de 25 visitas, em cãlculo aproximado têm-se como result~ 

do que em São Paulo são efetuadas 16.250 visitas por mês(* ).Em 

media são lavrados 3.000 autos de infração por mês, não se esp! 

cificando, porem, quantos se referem a infrações cometidas con-

tra a legislação de segurança e higiene do trabalho. 

De acordo com os levantamentos efetuados junto ã DRT, as areas 

de atuação a serem cobertas pelos fiscais estão simplesmente dl 

vididas, geograficamente, de conformidade com os pontos car

deais e não segundo as prioridades de volume de .. acidentes e 

grau de riscos que possam apresentar determi.nados setores indus 

triais. Essa maneira de operar reduz ainda mais a .eficiência 

da fiscalização. 

(*) Nota: Na entrevista foi fornecida uma média de 30 visitas mensais por 

inspetor, o que daria um número médio de 19.500 visitas por mês em todo o 

Estado. 



171 

2.4 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDtNCIA SOCIAL - INPS 

O atual Sistema Nacional de Previdincia e Assist~ncia Social -

(SINPAS), i constituido por tris 5rgãos: 

- INPS -.·Instituto Nacional de Previdencia Social, responsivel 
pela concessão de beneffcios, 

- lAPAS- Instituto de Administração da Previd~ncia Social, res
ponsivel pela administração financeira, e 

- IN~1PS- Instituto Nacional da Assistincia Midica da Previdin -
cia Social. 

Atravis da Lei nQ 5316- de 14-9-1967, o governo provocou a co~ 

centração do segu~o de acidentes do trabalho na previdencia s~ 

cial, estatizando o seguro e deixando, por essa razao, as seg~

radoras privadas de explorar essa area. Essa lei tambim ~ubs 

tituiu as indenizações globais que as seguradoras pagavam aos a 

cidentados, por um regime de "manutenção do salirio" ou sej~, 

por beneffcios previdenciirios de pagamento mensal continuado. 

Esse dispositivo legal trasfo~mou ~adicalmente o sistema prev! 

denciirio, dando origem ã denominada "socialização da previdi~ 

cia?. 

Por outro lado, a Lei nQ 6367 deixou a cargo das pr5prias em -

presas os afastamentos por incapacidade não superior a 15 dias. 

A idiia bisica da lei era que os beneflcios de menos de 15 

dias acarretavam para o INPS encargos administrativos despr~ 

porcionais ao seu pequeno valor, enquanto que "para a empresa 
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seria menos oneroso pagar dois ou três dias de salãrio e ter 

de volta o empregado"~l). 

A Lei 6367 reduziu os beneficios garantidos pela lei anterior 

aos acidentados do trabalho ou aos seus dependentes. Em cada 

Ju~ta de Recursos da Previdência Social (JRPS) havia um cura

dor para as questões acidentãrias e, um acidentado que tivesse 

sofrido um ferimento e recorresse ã JRPS, dispunha da assistên 

cia do curador. 

Foi assestado, assim, pela legislação o golpe final em toda a 

politica previdenciãria que praticamente nao se preocupa com 

os acidentes do trabalho no pais. 

Conforme pudemos constatar pelas declarações durante .a_ep~%e~· 

vista na Secretaria do Planej~mento do INPS em São Paulo? ~ pG 
/ 

litica do governo se volta primordialmente para o aspectq ~r€~ 

videnciãrio e pouco ou nada para o acidentãrio. 

O 5rgão do INPS passou a tratar apenas dos pagamentos das pen

sõ~s, aposentadorias, pecfilios e encarg~s similares. O INAMPS 

incumbe-se da parte do atendimento midico, do tratamento do p~ 

ciente filiado ao Instituto da Previdência. Ao lAPAS ficou re 

servada a parte de administração do patrimônio e da arrecada -

çao das contr.ibuições. 

(41) LEITE, Celso Barroso - O SEGURO DE ACIDENfES DO TRABAlliO AINDA TEM RA 
ZAO DE SER? - Rev.Brasileira de Saúde Ocupacional, n9 17, 1977 - São Paulo. 
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O INPS, em sua Secretaria de Planejamento de São Paulo, possui 

tambêm um Departamento de Informãtica, somente para o recebime~ 

to de informações ligadas a sua ãrea. Desde 1980, porem, nem 

mesmo o Mensãrio Estattstico do INPS ê envi~do a esse Departa -

menta. 

A Coordenadoria de Planejamento do INPS, atravês de seus agen

tes fiscais, somente inspeciona locais de risco quando da ocor

rência de acidente fatal ou quando a frequência de acidentesgr~ 

ves for significativamente elevada. 

Somos levados a crer que tais inspeções se realizam com a fina

lidade de se rever e elevar a tarifação do acrêscimo de risco, 

estabelecida no artigo 15 da Lei 6367. 

Solicitamos ao Departamento de Informãtica do INPS o total da 

Massa Segurada no ano de 1980, e fomos informados de que nao po~ 

sutam tal dado e tampouco a Coordenadoria da Secretaria do Pla

nejamento em São Paulo dispunha de tal informação. Fomos reco

mendados a consultar a FUNDACENTRO a qual, por sua vez, infor-

mou que não tendo recebido os dados do INPS, havia projetado 

tal item para o ano de 1980, baseando-se nas declarações do Sr. 

Jair Soares, Ministro da Previdência e Assistência Social, de 

que o total de trabalhadores segurados cresceu ã razão de 12% 

(doze por cento) ao ano. 

O INAMPS possui em cada região uma Secretaria de Planejamento 

com um Departamento de Informãtica anexo, que verifica as esta-
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tisticas dos atendimentos prestados pelo Instituto, inclusive 

aqueles que se referem aos problemas de saude no trabalho. A for 

ma de levantamento de tais estatisticas segue o procedimento que 

descrevemos a seguir: 

Cada hospital, ambulatõrio ou clinica que mantêm convênio com o 
INAMPS, obriga-se a preencher um boletim informativo - SERVIÇOS 
PRODUZIDOS - dos serviços prestados mensalmente. Existe no rel! 
tõrio um campo especifico destinado ã descrição da assistência 
medica pre$tada ao acidentado do trabalho (Ver Anexo VIII)~ Qb~ 
letim e remetido e totalizado pela Divisão Regional Estadual. 
Os dados estaduais são processados em computador pela DATAPREV 
(E~presa de Processamento de Dados da Previdência Social), emi
tindo relatõrios detalhados das atividades globais por regiões, 
e relatõrios em separado, referentes aos acidentes e problemas 
de saude do trabalho. -
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9. CONSIOERAÇOES, CONCLUSOES E CONSIDERAÇDES FINAIS 

1. ·coNSIDERAÇOES 

Conforme propusemos no delineamento deste trabalho que, uma vez . . 

apresentados o histõrico, as entidad~s, o cilculo estat{stico e 

a situação das empresas, passa~lamos a tece~ considera~ões, te~ 

tar conclusões e emitir sugestões, procuramos aqui cumprir nos-

sa tarefa. 

[ fato notõrio que as doenças ocupacionai.s e os acidentes do tra 

balho enlutam e depauperam a sociedade bra$ileira, com serlssi

mas repercussões no padrãó de vida dos empregados e suas farol

lias, nos custos operacionais das empresas e na prÕpria econo

mia nacional. Por outro lado, os acidentes do trabalho fazem 

com que a sociedade produtora perca temporãria ou permanenteme~ 

te empregados eficientes e ajustados, com conseqüentes preju{

zos da produção total e onerando os custos da Previdência e As-
. . 

sistência, em det~imento de out~os serviços prioritãrios que d! 

vem ser mantidos. Por essas razõ~s, a responsabilidade pela 

prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais deve ser compar

tilhada pelo governo, empregadores e empregados. 

De inlcio mencionamos a responsabilidade do governo pelo desen- ·r 
volvimento econômico e social, e a essa acrescentamos a respon

sabilidade pelo bem estaresegurança dos seus governados o que, 
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com o passar dos anos e com o progresso natural, representam 

exigências maiores em assistência, serviços e custos. 

Ao se retomar ·o ritmo desenvolvimenti.sta do Pais, a partir de 

1965, o mercado de trabalho se tornava cada vez mais carente de 

mão-de-obra e ao mesmo tempo mais exigente da sua qualidade e 

nivel. 

Paralelamente, uma onda de ufanismo atravessou o ~ais em conse

qUência das grandes obras em andamento e projetadas como a Pon-

te Rio-Niterõi, Usina Hid~elitrica de Il.ha Solteira, Rodovia 

Transamazõnica, implantação de polos industriais, petroquimicos 

e regionais, consolidação e ampliação das indústrias automobi -

llstica e naval. Ati mesmo sucessos esportivos, çomo a conqui~ 

ta do campeonato mundial de futebol, serviram para imprimir um 

exagerado otimismo nas atividades e na mentalidade do trabalha 

dor brasileiro. Esse otimismo traduzia-se na ousadia da tomada 

de decisões, na maneira de, consumir, trabalhar e ati dirigir os 

velculos! 

A ousadia e o dti~tsmo .dos empregados, ignorantes. dos riscos a 

que~~e expunham, resultaram em um acriscimo preocupante dos ac! 

dentes do trabalho que, nessa ocasião, jã inclulam o acidente 

de percurso ou seja, de trajeto para o trabalho. Podemos obser

var na Tabela 9.1 que os lndices de a~identes do trabalho acom

panharam a tendincia da curva do PIB brasileiro no perfodo de 

1968 a 19~0. 
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A ~em da verdade, nesse periodo, durante o governo M~dici, que 

mais se caracterizou pelo otimismo, foram tom~das as primeiras 

providincias numa tentativa de diminuir o numero de acidentes 

no Pais. A Portaria nQ 3237 de 27 de julho de 1972, ji mencio

nada anteriormente, estabelecia que toda empresa com mais de 100 

empregados que apresentasse um determinado risco deveria ter 

pessoal especializado em safide ocupacional entre seus emprega

dos. Na mesma data, atrav~s da Portaria nQ 3236, foram fixadas 

as Prioridades do Programa Nacional de Valorização do Trabalha

dor que, ~m sua meta IV, estabeleiia a preparaçao, no periodo 

de 19~3/1974, de 13~839 profissionais de niv~l superior e me

dio para o Controle de Seg~rança e Higiene do Trabalho. O mesmo 

diploma legal designava a FUNDACENTRO tomo responsivel para a 

coordenação desses cursos de especialização. 

O governo brasileiro, na d~cada de 72/82, realizou um esforço 

respeitãvel e bem intencionado, atrav~s de um trabalho economi

camente dispendioso, por~m com baixos resultados, para resolver 

o problema da segurança e safide ocupacional. 

Acreditamos serem virias as razoes pelas quais nao foram obti

dos os resultados pretendidris, valendo citar duas mais importa~ 

tes: a falta de definição clara dos objetivos pretendidos e a 

ausincia de urna estrutura administrativa global que abrangesse 

todos os ingul~s do problema. Com relação a essa id~ia, o Edi

torial do Jornal de Prevenção de· Acidentes(4~ escreve: "qual-

(42)Jornal de Prevenção de Acidentes, janeiro de 1982,_ da Associação Brasi
leira de Prevenção de Acidentes. 
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quer trabalho seria relativo ã Politica de Saude Ocupacional de 

ve ser precedido de definição de objetivos, determioação de priE_ 

ridades, estabelecimento de critérios quantitativos de avalia -

ção e da enumeração dos meios disponiveis para esse fim. Neste 

sentido, ainda ~ão existe, no Brasil, uma politica de saude bcu 

pacional." 

O movimento pela redução de acidentes realmente partiu da inter 

venção intempestiva da prõpria Presidência da República em vã

r i a s o p o r t u n i da de s . C r i s ti n a P o s s a s (
4 3

) me n c i o na : "A i n te n s i f i -

cação das medidas de prevenção de acidentes realmente ·ocorreu 

quando, em fins de 1974, o Presidente da República, participan

do de seminãrio em São Paulo, referiu-se ao elevado numero de 

acidentes do trabalho naquele ano, considerando-o inaceitãvel." 

Em outra oportunidade, no triste episõdio da cidade de Urai,nor 

te do Paranã, onde havia mais de 3 (três) mil trabalhadores mu

tilados pela operação de corte e desfibramento do rami, levou o 

prõprio presidente Ernesto Geisel, em 1975, a pedir providênci

as para que se acabasse com os problemas declarando, "o Brasil 

não precisa dos dÕlares ganhos com o rami ã custa do sangue do 

trabalhador." (44) 

Houve então grande movimentação nos altos escalões ·do governo 

com as conseqUentes providências surgindo em função de dois fa-

(4~) POSSAS, Cristina de Albuquerque - "Saúde e Trabalho: A Crise da Previdên 
cia Social - Rio de Janeiro, Edições Graar.. janeiro de 1982." . -

(44)) "O Estado de S.Paulo" - 9 de novembro de 1980 - Maiores detalhes no Apên 
dice II. -
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tores: primeiro, pelo comprometimento dos Õrgãos governamentais 

responsiveis pelo assunto. No caso, o principal seria o Minist! 

·rio do Trabalho e, segundo, para satisfazer i solicitação inco~ 

formada da Presidência da República. 

Realmente a situação era comprometedqra, nao sõ em termos de i

magem de alguns setores do governo como colocava o Pais em si

tuação constrangedora perante outras nações quanto a acidentes 

ocupacionais. 

A Tabela 9.2 mostra-no~ que de 1969 a 1975 os indices percentu

ais de ocorrência de acidentes se mantiveram acima de 14.5%. A 

Tabela 9.3, publicada por M. P. Abreu em seu trabalho~5), poe 

em evidência a posição desvantajosa do Brasil em relação a ou

tros paises, pelo alto indice de incidência de acidentes fatais 

em 1972. 

Com a preocupaçao de sair de tal situação, o governo emitiu a 

Portaria nO 3460, de 31.12.75, pela qual estabelecia a obrigatQ 

riedade da criação e manutenção de serviços especializados em 

segurança e em higiene e medicina do trabalho, com pessoal qua

lificado, em empresas com 100 (cem) ou mais empregados. Os ser

viços deveriam ser da prõpria empre~a ou contratados, como per

mite a lei, contando para tal com equipamentos, mêdicos, enge

nheiros, enfermeiros, supervisores, auxiliares etc. Em 3 de a

gosto de 1977, atravês da Portaria nO 3456 do Ministêrio do Tra 

(4!?) ABREU, M.P. - ''Acidentes do Trabalho: A Experiência Brasileira Recente", 
Pesquisa e Planejamento Econômico, vol. 8, n9 2 - IPEA - Rio de Janeiro,ago~ 
to de 1978. 



Tabela 9.2 

j 

ESTATíSTICAS DE ACIDENTES DO TRABALHO,OCORRIDOS NO BRASIL 
PERl 000: I 968 a 1980 

Ano 
NCJ de T lt.a oc::.tha.do 1LU N(} de Ac..<.den:te~ 

PoJt.c.e.n:ta.ge.m 
Segu;~r.a.do~ Oc.o 11.11..i.do~ 

1968 3.603.489 ' 454.097 12,60% 

1969 7.268.449 1.059.296 14~57% 

1970 7.284.022 I 1.220.111 16 '.7 5% I 

1971 7.5B.412 1. 330.523 t 17,61% j 

19 72 . 8.148.987 1 .• 504.723 
! 

18,47i .I 

1973 . I 10.956.956 1.623.696 i 14,82% ! 

1974 I !1.537.0Z4 1.796.761 ! 15,57% 

1975 IZ,996. 796 1 •. 916.187 14', 74% 

1976 14.945.489 1.743.825 I 1, 6 7% 

1977 16·.589.605 1.614.750 9. 7 3% 

1918 18.500.000 1.564.380 8,46% 

1979 20.322.500 1.444.627 7. 1 J% 

1980 22.761;200(*) 1.464.211 6,43% (,$) 

( *) e& :t.<.ma.:t.<. v a. 

FONTE: 1NPS 
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Tabela 9.3 

Incidência de acidentes fatais em diversos países - 1972 

Canadá .........•..•........... 
fndia .............. , ..•........ 
Coréia do Sul ......•...... • ... 
Paquistão .....•................ 
Espanha .................... : . . 

.França ....................... . 
Re~ú~lica Fed. Alemã .......... . 
Grcc1a ....................... . 
Itália . . ...................•.. 
Tcheco-Eslováquia ..•.....•..... 
Hungria .......•............... 
Polônia ...........•........... 
Turquia ....... , .............. . 
Reino Unido ........•.......... 
1 ugoslávia .................... . 
Brasil t ....•.••••.•..•.••••.•.. 

Fome: ABREU (1978). 

&I = acidentes reportados; 
11 = acidentes compensados; 

Bases 
&tatí.rticas o 

1/b, 1/c, 1/c 
l/c 
11/c 
1/b 
1/a 
I/a 
11/a 
1/b 
li/a 
1/b 
l/a 
1/c. 
11/a 
l/a 
v~ 
li/c' 

a = acidentes f:~tais por 1.000 homens·ano (de :;oo dias): 
b = acidentes fatais por 1.000 assal::riados; 
c = ~cidentes f:~tais por 1.000 pessoas empregadas. 

bt970. 
CJ97J. 
dlnciui eletricidade e gás. 

Extrativa lndiÍstria Mineral 

1,82 0,14 
0,44 0,15 
3,64 2,24 
1,07" O,l6b 
0,49 0,05 
0,51 0,13 
0,62 0,18 
0,42 O,J3b 
o,nc 0,09c 
0,47 0,08 
0,45 0,094 
0,<41b 0,081> 
3,10 0,17 
0,39 0,04 
0,19 0,10 

•. ,/0,89 0,20h/0,5lb 
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Construçã,, 
Civil 

------
0,90 

0,33 
0,47 
0,39 

0,53<' 
0,31 
0.27 
0,22c 
'?. 

.0,18 
0,26 

2,01/0,95 

eJnclusive processamento de miné.-iv3 e de metais . 
. tJndice de incidência de acidentes fatais estimados com base nos dados básicos do INPS (Mensário Estatístico) c da· 

dos setoriais britânicos p:~ra 1972 em Social Trends (Londres: HMSO, 197S). 
cPopulação coberta pelo INPS, irtclúindo acidentes de trajeto. 
bEstimada com base na suposição de que nenhum dos 594 acidentes fatais residuais ocorre na indústria . 

. · .. --- . - ·'··---·- ---·----~-- -~--- --.-------------- --·- ----------- ·----·- ------
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balho, o governo tomava outra provid~ncia dispersa, estendendo 

a obrigatoriedade de organização e funcionamento de CIPA's as 

empresas com mais de 50 (cinqOenta} empregados. 

Em ambos os casos nenhuma regulamentação especial ou estrutu

ra administrativa foi prevista para a competente fiscalização e 

orientação das empresas. 

Por pressao ainda do poder executivo foi elaborado o Plano de 

Pronta Ação, através do qual o INPS a partir de 1975 passou a 

permitir, por meio de conv~nio, qu~ as empresas assumissem, a

lem da assist~ncia medica aos acidentados, outros encargos como 

concessao de beneficios previdenciãrios e acidentãrios aos em

pregadds, inclusive a realização de perícias m~dicas e licenças. 

Ate então, todos esses encargos eram atribuição do INPS. 

"Portanto, por ~eio da Resolução nQ INPS-900.10, de 17.02.75 

do PPA, o INPS transferia para a responsabilidade das empresas, 

sob forma de conv~nios, a possibilidade de realizar todos ou pa! 

te dos seguintes serviços: 

a} processamento e pagamento dos beneficios requeridos por bene 

ficiãrios; 

.b} realização de perícias medicas e exames complementares neces 

sãrios para a percepção de prestação de beneficios que de~e! 

dam da avaliação da incapacidade laborativa; 

c} processamento e pagamento do auxilio-doença por acidente do 

trabalho; 
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d) atendimento imediato e de emergência em regime ambulatorial 

e/ou prestação de assistência medica global aos segurados a

c i de n ta dos do t r aba 1 h o . .. {46) 

Note-se que as preocupaçoes e providências todas surgiram do 

Executivo. Não se tem conhecimento de iniciativa do Legislati

vo Brasileiro. Os deputados federais não se deram conta da im

portância da matéria que defende a integridade fisica dos trab~ 

lhadores. r importante observar que existiam e existem ex-lide 

r e s s i n di c a i s entre- os deputados fede r a i s , e que a i n da mantêm 

s~us laços com as corporações trabalhistas. Contudo, visto que 

legislar em matéria ~e segurança e higiene ocupacional nao tem 

a mesma repercussao demagõgica de liderar greves ou de vir a p~ 

blico-lastimar as intervenções em sindicatos, os mesmos se omi-

tem ou não se interessam pelo assunto. 

Nos Estados Unidos, onde foi, iniciada a presente tese, as publj_ 

cações ao se referirem ã considerãvel participação do governo, 

na maioria das vezes estão se reportando ao Congresso que emi

tiu todas as leis. Houve lã também fases de.desentrosamento, o

correndo a superposição de atribuições em vãrios nive~s do go

verno como também de vãrias repartições dentro do mesmo nivel 

governamental. Segundo Follman { 4~, este fenõmeno muito parec.!_ 

do com o brasileiro, 11 0correu em decorrência de uma abundância 

de leis em um periodo de anos que, por alguma razão, falharam 

(46) Fonte: POSSAS, Cristina A. - 11 Saude e Trabalho, Editora Graal,, Rio de 
Janeiro - janeiro 1982 11 

~7) FOLLMAN Jr., Joseph F. 11The Economics of Industrial Health 11 ,1978,AMACON 
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na determinação das responsabilidades jã definidas na consolida 

çao das leis." Ainda, segundo o mesmo autor, "a implementaçãoda 

lei (OSHAct) permitiu ao governo federal assumir autoridade ma

is ~mpla e extensa em relação i segurança e safide do pessoal e~ 

pregado" e eliminando as interferências e preenchendo as lacu

nas das leis anteriores. 

A importincia dada pelo legislativo americano ao problema da se 

gurança e higiene do trabalho foi tão considerãvel que resultou 

na designação em carãter permanente de uma Secretaria - Adjunta 

do Ministério do Trabalho para supervisionar, coordenar e fisca 

lizar as providências para o cumprimento da OSHAct. A Dra. Eula 

Bingham? Secretãria-Adjunta durante a administração Carter, cos 

tumava vir a pfiblico para denunciar os riscos de safid~ nas in

dfistrias, tais como no caso daquelas que trabalham com chumbo 

ou algodão. Trazia ao conhecimento do pfiblico que os acidentes 

e as doenças em 1977 foram praticamente os mesmos de 1976 e que 

as mortes.haviam aumentado .naquele.ano., perante-o l.nstituto Ame 

ricano do Ferro e do Aço a 6 de dezembro de 1978. Na mesma oca

sião declarava enfaticamente: "A OSHA não pode realizar a tare

fa sozinha, e nossa sociedade industrial continua a matar, muti 

lar e causar doenças em nfimero excessivamente alto de seus tra

balhadores, sendo que a maioria de tais d~enças e acidentes e e 

vitãvel". 

·a sistema político e social americano e evidentemente diferente 

do vigente no Brasil, mas ~ã existem vozes dentro do pr5prio go, 

verno que denun~iam as irregularidades no campo da higiene e se 

gurança ocupacional. t bom lembrar que embora o governo se pre~ 
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cupe pelo bem estar dos seus governados, ele nao e o agente 

causal dos acidentes e nem estã diretamente envolvido, como e o 

cáso do empresariado. Em outras palavras, o governo nao e o res 

ponsãvel direto pelo acidente do trabalho e nem tem necessida-

de de justificar de publico os indices baixos ou altos. A ele 

compete tomar as providências para proteger a vida dos emprega

dos. 

No Brasil houve uma movimentação apos o descontentamento expre~ 

so do Presidente da República. E, como que para justificar e e

naltecer sua pr5pria atuação, dois anos ap5s, em 1977, surgiram 

os dados otimistas para demonstração geral da eficiência de al

guns setores governamentais. 

A FUNDACENTRO, atravis de sua publicação "Saude Ocupacional" nO 

25, vol. 7, de 1979, apresentou a sua Avaliação Anual do Progr~ 

ma Cumprido. A introdução do referido relat5rio menciona: 

" O s a c i de n te s do t r a b a 1 h o , no· B r a s i 1 , no per iodo. c o m

'preendido entre 1974-1978, oferecem elementos subs

tanciais de anãlise, permitindo destacar, e com en

tusiasmo proclamar a educação como ~m dos principais 

fatores determinantes senão o principal (grifo do 

autor) - do declinio dos acidentes do trabalho." 

Em continuação afirma: "Enquanto o numero de trabalhadores seg~ 

rados proporcionou um crescimento constante e significativo em 

torno de 12% ao ano, o numero de acidentes decresce, no sen~ido 

inverso e com rapidez, conforme demonstram os dados a seguir a

presentados": 



Tabela 9.4 

Tabela ·g. 5 

. ·NOMERO DE ACIDENTES OCORRIDOS 
. NO PERlODO DE 1974/77·-• 

. 'ANOS NQ DE ACIDENTES .. DIFERENÇA -- .... OCORRIDOS . ·. . . . . 
·-

1974 1. 796.761 -
1975 1.916.187 + 119.426 

1976 1. 743.825 - 172.362 

1977 1.614. 750 - 129.075 
- ... 

. .. 

PERCENTUAL DE ACIDENTES OCORRIDOS NO.PERlODO DE 
. '1974/77': EM RELAÇAO ·Ao NOMERO DE EMPREG~DOS SEGURADOS * 

. . .ANOS .. ..... PERCENTUAL ..... DIFERENÇA 

1974 15,57 . -

1975 14,74 - 0,83 

1976 11 ,66 - 3,08 

1977 9,73 - 1,93 
. . . . . . . ' . . .... . . . .... . . . . . ........ 

* Fonte: FUNDACENTRO 
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Um te~nico medianamente esclarecido, analisando os dados apre

sentados, não pode aceitar essa argumentação. E foi o que ocor-

reu durante o encontro entre representantes de sindicatos ameri 

canos e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos ·de .. são Pau

lo, Joaquim dos Santos Andrade, em 23 de agosto de 1977, quando 

lhes foi apresen·tado o quadro dos acidentes no Brasil. 

O llder sindical norte-americano, Kén Morris, diretor regional 

da Federação dos Trabalhadores na Indústria Automobilistica, d~ 

clarou: 11 Estivemos na FUNDACENTRO e nos mostraram os dados esta 

tisticos relativos a acidentes do trabalho, e nao cremos que 

possamos confiar neles ... (
48

) A duvida provinha do fato da redu

ção ter sido muito grande em curto perlodo de tempo. 

As pessoas que vivem no ambiente industrial conhecem as dificul 

dades, sobretudo. de mentalização e motivação para a prevençao 

de acidentes e doenças profissionais em todos os nlveis da em

presa. Infelizmente, não são tris o~ quatro anos de entusiasmo 
-

e investimento em equipamentos que iriam trazer resultados tão 

positivos nesse campo. 

O relatõrio da FUNDACENTRO omitiu que, apos a transferincia pa-

ra a empresa da responsabilidade de atendimento ao acidentado 

ou doente nos primeiros 15 dias apõs o afastamento do empregado 

~~' o 'INPS deixou de computar esses casos como acidentes. Eles 

são parcialmente relatados atraves dos boletins informativos e-

~) "Contestado o número de acidentes", Folha de São Paulo de 24.08.1977. 

~9) Decreto n9 79037 de 24.12.1976, Art. 12, § 19. 
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laborados pelas próprias empresas, que nao sofrem nenhum tipo 

de controle~ 

Durante as pesquisas feitas junto ã Coordenadoria de Informãti

ca do INPS, observou-se, nos relatórios de acidentes nos anos de 

1971, 1972 e 1973, conformé podem ser vistos nos Anexos IX, X e 

XI, são os seguintes números: 

Tabela 9.6 

ACIDENTES SEGUNDO A "LEI NQ 5316/67 

. ANO .. . ' . TAR lFA .1 TARIFA 2 

19 71 1.14?..082 228.730 
1972 1.037.775 304.398 
:1973 . 1.090 .. 873 399.510 

OBS.: Tarifa 1 -Seguro Integral 

Tarifa 2 - Seguro com pagamento de auxTlio-doen~a a par
tir do 15Q dia seguinte ao acidente.(*) 

A Tabela 9.6, acima, nos mostra que nos anos de 1971, 1972 e 

1973, jã ocorria o numero de acidentes com mais de 15 dias que 

(*) Os acidentes com a Tarifa 2 até 1973 inclusive, eram acidentes que nos 

primeiros quinze dias as despesas corriam por conta da empresa, porém, os 

cuidados médicos eram dispensados pelo INPS; por essa razão possuiam tarifa 

diferenciada, segundo a explanação do responsável do Setor de Informáticado 

INPS. 
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estão classificados na Tarifa 2. Contudo, dentro do um milhão 

de acidentes da Tarifa 1, também existiam acidentes graves, com 

mais de 15 dias de afastamento. 

Para efeito de cilculo, tomaremos somente os numeras de aciden

tes referentes i Tarifa 2, que refletem uma posição muito con

servadora. 

A Tabela 9.7 demonstra que para os três anos teriamos os per-

centuais de acidentes com Tarifa 2 em relação i massa segurada, 

ou seja, casos que se iniciaram na empresa e depois de 15 dias 

passaram para a responsabilidade do INPS. 

Tabela 9.7 

INDICES PERCENTUAIS DE ACIDENTES PARA TARIFA 2 

ACIDENTES Cav1 NQ TOTAL DE INDICE PERCENTUAL Cav1 
MAIS 15 . DIAS EMPREGADOS MAIS DE 15 DIAS 

ANO AFASTAMENTO .. SEGURADOS 
' 

1971 228.730 7.553.472 3.02 
1972 304.398 8.14f?.987 3.73 
1973 399.510 10.956.956 3.64 

PERCENTUAL M[DIO 3.46% 

Se considerarmos o percentual médio do~ acidentes registrados 

com mais de 15 dias pelo INPS e aplicarmos sobre o numero de em 

pregados segurados, teremos uma projeção de numero de acidentes 

com mais de 15 dias para os anos seguintes. Poderemos assim com 



191 

parar os numeras projetados com as estatisticas dos anos de 1978 

e 1979 e teremos uma diferença de valores. 

Tabela 9.8 

COMPARAÇAO ENTRE NUMERO DE ACIDENTES PROJETADO E 
·oFICIALMENTE "RELATADO; COM MAIS DE 15 ·orAS DE AFASTAMENTO 

NQ EMPREGADOS ACIDENTES COM ACIDENTES COM DIFERENÇA 
SEGURADOS + DE 15 DIAS + DE 15 DIAS EM NQS 

PROJEÇAO RELATADO ABSOLUTOS 
.ANO . (1} . (2}.. . . (3)* 

1978 18.500.000 640.100 499.814 140.286 
1979 20.332.500 703.504 485.274 218.230 

* Fonte: INPS 

Em outras palavras, como em poucos anos nao ocorre uma tranfor-

maçao significativa no perfil das composições dos acidentes, S! 

pomos que no minimo de 140 a 210 mil acidentes por anp nao es-

tão sendo relatados. Os números oficiais de acidentes ocorri-

dos, segundo o INPS, somados a esses valores, dariam um perçen-

tual anual de, respectivamente, 9.21% para 1978 e 8.18% para 

1979. 

A Tabela 9.9 nos dã uma comparação entre os indices divulgados 

e os obtidos pela projeção: 
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Tabela 9.9 

COMPARAÇAO ENTRE 1NDICES DIVULGADOS E PROJETADOS 

PERCENTUAL PERCENTUAL 
ANO OFICIAL PROJETADO DIFERENÇA 

I 

1978 8.46% 9.21% 0.75 (8.86%) 
1979 7.11% 8.18% 1.07 (15.0%) 

I 

Dessa forma, de 0.8 a 1.0% dos acidentes estariam sendo omiti-

dos ou realmente estaria ocorrendo esta melhoria? 

Vejamos outras considerações que possam nos esclarecer mais es

ta duvida. Detalhe bastante importante e que muito influenciou 

a redução artificial do numero de acidentes nas estatisticas, e 

o item ji mencionado anteriormente contido no Decreto 79037, de 

24.12.76, que transfere a responsabilidade do pagamento pelo 

INPS ãs empresas, dos beneficios ao empregado acidentado duran

te os primeiros quinze dias apõs o acidente. 

Pela nova legislação, o empregado acidentado sõ e encaminhado 

ao INPS a partir do 169 dia de inatividade. Dessa forma, o aci

dentado fica ã mercê da empresa. Como o auxilio-doença nos pri

meiros 15 dias corresponde a 92% do salirio total, convem ã em

presa que os empregados que sofreram acidentes de menor gravid~ 

de permane~am em atividade. A empresa, ao evitar abrir uma fi-
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cha de ocorrência, diminui a possibilidade do INPS enquadrã-la 

em grau de risco mais elevado(~), o que implicaria em pagar ao 

INPS taxa mais elevada, alem do que diminui as despesas burocr~ 

ticas de preenchimento de fichas, documentos e encaminhamento 

do acidentado. 

Em pesquisa feita junto a empregados, o jornal "Movimento", de 

São Paulo, de 11.07.77 mencionou casos de acidentados na fãbri-

ca que foram medicados no ambulat5rio da empresa, permanecendo 

em casa alguns dias e chamados novamente ao trabalh6 antes que 

estivessem totalmente restabelecidos e, evidentemente, sem que 

o INPS fosse n6tificado do ocorrido. 

Pela lei anterior, de n9 5316, qualquer que fosse o acidente, 

o empregado era encaminhado ao INPS, por menor que fosse o ris

co. Dessa forma, não havia como escapar ao registro do 5rgão fe 

deral. 

(*) As empresas estão classificadas em três graus de risco em tabela, se~ 
do o Artigo 15 da Lei 6367, organizada de acordo com a atual experiência de 
risco, na qual serão automaticamente enquadradas, segundo a natureza da res 
pectiva atividade. A classifica~ão da empresa na tabela é revista trienal ~ 
mente pelo Ministério da Previdencia e Assistência Social, de acordo com a 
experiencia de risco no período. São os seguintes os percentuais incidentes 
sobre o valor da folha de salário-de-contribuição dos segurados, a que as 
empresas estão sujeitas: 
I 0.4% para a empresa em cuja atividade o risco de acidente do traba

lho seja considerado leve; 

II 1,2% para a empresa em cuja atividade esse risco seja considerado 
médio; 

~II - 2.5% para a empresa em cuja atividade esse risco seja considerado 
grave. 

. . • • 
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Com a resolução nQ INPS - 900.10, anteriormente mencionada, que 

transferia para as empresas a responsabilidade do serviço medi

co, mediante uma dedução de 5% do recolhimento das contribui

ções ao INAMPS, as empresas passaram a contratar empresas de 

assistincia medica. Através desse· tipo de atendimento e sem 

comprom~timento, a empresa passou a· ter o controle de sua for

ça de trabalho sob todos os aspectos de saude e inclusive so 

cial, pois teve acesso a informações que, do ponto de vista eti 

co, deveriam ser confidenciais. 

As empresas de assistincia medica recebem um pagamento fixo por 

mis das empresas, em relação ao numero de empregados. Sua estr~ 

tegia, para conseguirem maio~ lucro, então, e realizar menor nu 

mero de exames, menos dias de internação hospitalar, menor ga~ 

to com médicos. 

Paralelamente, dando alta aos empregados o mais rãpido possi

vel e reduzindo o seu tempo de recuperação, elas estão servindo 

as empresas que as contratam. 

Por outro lado, os médicos empregados pelas empresas de medici

na de grupo, recebem baixos salãrios, sendo contratados na qua

lidade de aut6nomos e estão sujeitos a uma dispensa sem aviso 

prévio. A eles não resta senão sujeitarem-se ãs diretrizes da 

empresa medica de atender aos interesses da empresa contratan

te, se quiserem conservar sua posição. 

Esse esquema de se manipular oficialmente os dados dos aciden-
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tes ji foi · detetado p o r C r i s t i n a P o s s a s {50 ) q u a n do d o 1 e-

vantamento de dados junto ao INPS em Campinas. 

A Tabela 9.10 mostra a mudança da situação quando da introdu

ção dos convênios entre o INPS e as empresas: 

Tabela 9.10 

Estatísticas de acidentes do trabalho ocorridos - INPS, 
Agência Campinas, 1974, 1975 e 1976 

Tipo de Acidente Empresa Empresa Total i· Convenente Segurada 

1974 
Típico 670 20.021 20.691 
Doenças do trabalho o 03 03 
Trajeto 30 218 . 248 
Sem perda de tempo 13.700 42 13.742 
Retorno 29 471 ' soo 
Total 14.429 20.155 35.184 

1975 
Típico 45.5 19.808 20.263 
Doenças do trabalho o 01 01 
Trajeto 33 160 193 
Sem perda de tempo 8.395 131 8.526 
Retorno 25 .515 .540 
Total 8.908 20.615 . 29.253 

1976 
Típico 402 21.434 21.836 

I Doenças do trabalho o o o 
Trajeto 17 330 347 I Sem perda de tempo 5.912 117 6.089 

.I: 
Retorno 17 622 639 
Total 6.408 22.503 28.911. 

Fonte: INPS, Agência Campinas. 

A Tabela apresenta dois tipos de empresas, as conveniadas e as 

seguradas, que continuaram dependendo do atendimento proporcio

nado pelo INPS. 

(50) POSSAS, Cristi.rui Albuquerque, "SaÚde e Trabalho, A Crise da Previdên

cia Social" Ed. Graal - Rio de Janeiro, janeiro 1982. 
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Os acidentes classificados naquela ocasião como "sem perda de 

tempo .. , referiam-se ao simples atendimento medico e retorno ao 

trabalho, sem contagem de dias perdidos. 

Observe-se na Tabela o fenômeno ocorrido com as empresas con 

veniadas~ em que de um ano para o outro os acidentes sem 

perda de tempo sofreram drãstica redução. De 1974 a 1976 

reduziram-se em 44% do valor inicial, enquanto que as empr~ 

sas seguradas, d.epende,ntes do INPS, tiveram os acidentes 

sem perda de tempo aumentados em 178%. 

Uma outra amostra conseguida sobre a evolução do numero de 

acidentes foi levantada pelo Sindicato dos Metalfirgicos de 

Osasco, São ~aula, em partes dos municlpios ·abrangidos por 

sua· influincia: Osasco, Carapiculba, Jandira, Barueri, San

tana do Parnálba e Pirapora do Bom Jesus. 

Segundo essa pesquisa, cujos detalhes nao nos foram. da

dos a conhecer, constatou-se, naquela região, um aumento do 

numero de acidentes, conforme a Tabela 9. 11, a seguir: 
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Tabela 9.11 

ACIDENTES NA RESIAO DO SINDICATO DOS METALORGICOS DE OSASCO - SP 

NQ ACIDENTES NQ ACIDENTES 
ANO DE TRABALHO ANO DE TRABALHO 

. REGISTRADOS REGISTRADOS 

1974 1 o. 451 1977 11.295 

1975 10.492 1978 11.836 

1976 11.247 1979 12.589 

- 1980 13.434 .. . .. . .. 

Note•se que os acidentes cresceram em números-absolutos todos os 

anos~ em contraposição i informação oficial. 

A Tabela 9.12, tomando por base o ano de 1975, mostra a evolu

ção percentual dos acidentes no Brasil e na região de Osas~o: 

Tabela 9.12 

·coMPARATIVO ENTRE.A INFORTUN!STICA BRASIL E OSASCO 

.. NO .BRAS lL . ·· . Et4 .OSASCO i. 

. ANO .. .. % . · DIFER~ . ·%. . . ANO % DIFER . .% 

1975 100,00 .. ----- 1975 100,00 -----
1976 91 '00 - 9,00 1976 107,19 + 7' 19 
1977 84,27 - 15,73 1977 107,65 + 7,65 
1978 80,70 - 19,30 1978 112 '80 + 12,80 
1979 75,39 - 24,61 1979 119,-98 + 19,98 
.1980 .. 76,41 -.23,59 1980 128,01 + 28,01 
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Ao pesquisar esses dados, o Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco - SP quis demonstrar que a tendência dos aciden -

tes em sua região e aumentar, enquanto os dados e re

latórios da FUNDACENTRO continuam alardeando reduções drãs 

ticas .. 

Embora exista desde alguns anos, instrução de como se calcu 

lar os 1ndices de gravidade, os orgaos oficiais não se in 

teres~am por eles. Lembro-me que na dicada de ·60 eram envia

dos os relatõrios de acidentes para o Ministirio do Trabalho e 

ali constava o cãlcu1o dos ·coeficientes de frequência e de 

gravidade. O cãlculo obedecia ã norma NB-18 da ABNT. 

Na ãnsia de demonstrar a redução do numero de acident~s, 

os d~bates nao têm co~itado deste aspecto important1ssimo 
f 

do·problema. O midico Joaquim .Augusto Junqueira, dirigente da 

ASPA ( * ), reiter.adamente tem insistido neste item. Em entre -

v i s ta a o s em a n ã .r i o .. Mo v i me n to " ( * * ) p r e v i u q u e a r e d u ç ã o c o n s i -
. . 

derãvel do numero de acidentes seria acompanhada de um conside 

- (*~. *) ravel aumento em acidentes com gravidade. 

( * ) ABPA - Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes. 
(**) ~Semanário ''Movimento" de 11.7. 77. 
(***) Maiores detalhes sobre Coeficientes de Freqliência e gravidade no 

Brasil no Anexo III. 
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Para encerrarmos o assunto sobre pend~ncias estatlsticas, gost! 

rlamos de mencionar o lado mais drãstico dos acidentes do traba 
I 

lho, que são 'os Õbitos. 

O numero de Õbitos continua se elevando e seu lndice percentual 

também e crescente, tal como se pode observar a partir da Tabe-

la 9.13. 

Tabela 9.13 

ANO 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

OBITOS COM ACIDENTES DO TRABALHO 
OCORRIDOS NO BRASIL 

PERIODO : 1971 - 1980 

PERCENTUAL 
NQ ~ ACJDENTES. MORTES MORTES/ACIDENTES 

{%) 

1. 330.523 2.587 o, 19 
1.504. 723 2.854 o, 19 
1.632.698 3.173 0,20 
1. 796.761 3.833 o ,21 
1.916.187 4.001 o ,21 
1.743.825 3.900 0,22 
1. 614.750 4.445 0,28 
1.564. 380 4.342 0,28 
1.444.627 4.673 0,32 
1.464.211 2.282(*) o' 16 

. Fonte: INPS - Secretaria do Planejamento. 
(*) - Obitos no lQ semestre. 

A Tabela m~stra que a proporção de Õbitos sobre o nfimero de aci 

cidentes cresceu em 68% no perlodo 1979-1971. Este aumento, a-
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lem do crescimento absoluto, estã afetado pela manipulação do 

numero de acidentes que mencionamos anteriormente. Este fato e 

flagran~e na passagem de 1976 para 1977~ quando a p~oporção de 

mortes sobre acidentes aumentou em 27%, epoca em que foi impla~ 

tada a Lei nQ 6367, através de regulamentação do Decreto de nQ 

79037; de 24. 12.76. 

Consultado o Relatõrio de Acidentes e Doenças do Trabalho dos 

E s ta d os U n i d o s ( 5 1) d e 1 9 7 6 , e n c o n tramo s um v a 1 o r de O , O 8% p a-

ra os Õbitos. Segundo o mesmo relatErio, no ano de 1976, ocor

reram 4. 500 mo r te s p_a ra __ to.d os_ ...os- E-s-ta-dos-Uni dos. -----Desta-s-,· -4-..200,----

ou 93%, sao devidas a acidentes. Em 1976, as mortes por acide~ 

te do trabalho foram reduzidas de 11% em relação a 1975. 

Embora duvidando das estatlsticas oficiais, nao poderlamos ign~ 

rar o esforço feito pelo governo através da FUNDACENTRO na for

maçao do ~rande n~mero de técnicos que, de alguma forma, devem 

ter influenciado as condições de segurança e higiene nas empre-

sas. A FUNDACENTRO alcançou o. objetivo do governo federal de 

formar 13.893 especialistas na area, nos anos de 1973 e 1974, 

de fato conseguiu 13.423. Ate agosto de 1981 sairam dos .seus 

cursos(*) 77.209 tetnicos em segurança e medicina do trabalho. 

Talvez seja essa a razao da FUNDACENTRO divulgar tão enfatica-

(51) · "Occupational Injuries and Illnesses in the United States by Industry, 
1976 - U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 1979". 

( *) Maiores detalhes (Anexo _·TI). 



201 

mente o declinio dos indices dos acidentes do trabalho, promo

vendo a sua prõpia imagem perante os orgaos governamentais e 

o empresariado. 

Se bem que reconhecendo que a formação de técnicos no periodo ! 

cima citado possa de certa maneira ter cooperado na redução dos 

indices de acidentes e doenças profissionais, somos, forçados a 

apontar o desvirtuamento da atuação desses profissionais dentro 

das empresas. Estas, para cumprirem a lei contratam técnicos 

na quantidade prescrita, mas passam a utilizã-los em outras atl 

vidades. Os que vivem o ambiente de fãbrica encontram ~om reg! 

laridade engenheiros de segurança atuando em area de manuten

ção, o medico do tr~balho atuando como medico clinico e o super 

visor de segurança ser transformado em burocrata ou em chefe de 

portaria. 

A FUNDACENTRO padece de um elitismo exagerado e muito P9U~D ~e 

tem voltado diretamente para o empregado. SE em abril de 1978 

iniciou um programa de treinamento em cooperação com o SENAI, e 

mais recentemente, na area rural em Pernambuco e Santa Catari 

na. 

O seu envolvimento com os sindicatos ou federações de trabalha

dores e baixissimo, ao contrãrio da OSHA norte americana que 

não sõ educa os empregados como os esclarece sobre seus deve

res, direitos e fiscalização do cumprimento da lei. 
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Como exemplo desse elitismo, citamos o r.elatõrio do XVI Con -

gresso Nacional de Prevenção de Acidentes CONPAT, promovi-

do pela FUNDACENTRO em outubro de 1978 em São Paulo, no qual se 

constata que dos 2.947 participantes estavam _presentes apenas 

288 industriirios e 2 motoristas (provavelmente em serviço)( 52~ 
Em outras palavras, em um congresso cujó problema central e a 

prevençao de acidentes somente 8.5% dos presentes representa

vam os empregados, que são os maiores interessados. 

Em relação as empresas, a FUNDACENTRO ainda muito pouco tem a 

oferecer. Atrav~s de sua Divisão de Segurança do Trabalho pro

cura dar apoio ã pequena e m~dia empresa atrav~s de visitas e 

recomendações de melhorias a serem implantadas no setor de seg~ 

rança. Segundo o relatõrio interno das atividades desta Divi

são, sete supervisores realizaram 2.724 visitas no perlodo de 

janeiro a outubro de 1980. A estimativa da prõpria FUNDACENTRO 

~ de que existem cerca de 700.~00 pequenas empresas com menos 

de 100 empregados no Brasil para serem assistidas; este n~mero 

que, pela desproporcionalidade com o numero de visitas, dã id~ia 

da pequena extensão da assistência. 

Esta Divisão possui 5 engenheiros, como mencionamos no capltulo 

VIII, que teori~amente estão· ã disposição das solicitações que 

se fizerem de qualquer parte do Brasil. 

(52) Revista Brasileira de Saúde Ocupacional n<? 25, vol. 7- jan/fev/mar 1979. 
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A FUNDACENTRO, em nossa maneira ~e pensar, atua de forma in 

definida na solução de problemas que possam surgir ou ser 

despertados por um grupo empresarial ou social. A maneira 

dispersiva de atuação talvez seja 
11 

em parte consequência da 

prõpria falta de definição de objetivos do governo e em par

te devido ã imaturidade da instituição criada em 1966 e des

de o inicio contemplada com 0.5% da receita adicional do segu

ro cobrado pelo INPS, sem um programa-base de atividades es

tabelecido. 

Os gastos com acidentes do trabalho tambem.têm se apresentado 

de uma forma enigmãtica. O governo divulga dados dispares a

traves dos seus ministérios. Procuramos incluir nos gastos 

do INPS com acidentes do trabalho os seguintes itens: 

19 - Auxilio por invalidez da LOPS ( *). 

29 - Aposentadoria por doença da LOPS 

39 - Beneficios por Acidentes do Trabalho da LOPS. 

Utilizando-se este criterio teriamos a Tabela 9. 

( * ) LOPS - Lei Orgânica da Previdência Social. 
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Tabela 9 

DESPESA DO INPS COM ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO 

(em milhões de cruzeiros) 

ESPECIE I ANO 72 73 74 75 76 77 78 

Auxilio- Invalidez 1286 1594. 2510 4001 6280 10171 16209 
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79 

25864 

Auxilio - Doença 1822 2219 3051 4434 6109 8844 15057. ?.3882 

Beneficio Acidentãrio 431 632 981 1559 2978 .3379 5424 

Valor Total 3539 4445 6542 9994 14867 22394 36688 

Valor Total Reajustado 23672 26349 29089 35777 38781 44906 54000 

-

Nota~ - Os valores foram reajustados pela variação das ORTN's 
em relação a dezembro de 1979. 

7647 

57393 

57393 

Sobre este tõpico gostar1amos de concluir afirmando que apesar 

de todo o montante crescente de dinheiro que se tem dispendido 

com segurança e higiene, o prõprio governo não estã convencido 

dos resultados propalados pelos Õrgãos oficiais. 

A Câmara Federal, atrav~s da Comissão de Sa~de, patrociriou pe

la primeira vez em meados de 1931 um simpõsio sobre· o tema 

11 Sa~de e Trabalho 11
• Este movimento do Legislativo parece indicar 

que alguns setores governamentais se estão apercebendo dos de

sencontros das estruturas legais e administrativas em relação 

ã mat~ria. Como exemplo, podemos mencionar ser um contrasenso 

o fato da prevenção do acidente, representada pelas normas de 
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segurança, higiene e medicina do trabalho constar da CLT e ter 

sua aplicação na ãrea do Ministério do Trabalho, enquanto a re 

paração pelo acidente ou doença do trabalho consta de lei de 

natureza previdenciãria, com sua administração subordinada ao 

Ministério da Previdência e Assistência Social. Por outro la

do, a fiscalização e controle do cumprimento da lei em todo o 

Pais fica sob responsabilidade das Delegacias Regionais do Tra 

balho que estão subordinadas ao Ministério do Trabalho. t um 

dualismo que bloqueia o avanço das medidas de proteção, fisca

lização e prevenção do infortúnio. 

Faz-se mister a unificação das atividades acima mencionadas su 

bordinadas a um unico Õrgão, sob um unico Ministério, com po

der de decisão e ação para o desenvolvimento, implantação e co_!! 

trole da politica efetiva na prevenção de acidentes e doenças 

do trabalho. 

Atualmente existe também a duplicação da burocracia na elabora 

ção de dados inconsistentes, apurados sem objetivos definidos 

e não divulgados adequadamente segundo a conveniencia dos 

Ministérios. 

AS EMPRESAS 

Dentro de um sistema capitalista, para o empresãrio ou adminis 

tradores, o 'lucro ê o maior objetivo empresarial. O emprega-
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do e visto como um fator da produção. Diante desta colocação 

discutivel, porem realista, a maior preocupação empresarial em 

relação ao acidente e. doença do trabalho terã sido a mesma, e 

o que lhe preocupa mais; o montante do custo ocasionado por a

cidentes e doenças do trabalho e quais os aspectos negativos 

para a empresa ou para sua imagem externa. 

Ate 1967, ã semelhança do que ocorria nos Estados Unidos, os 

empregados das empresas estavam cobertos por seguros privados 

contra acidentes e doenças profissionais. Ao ocorrer um infor 

tunio ocupacional e verificadas pS suas circunstâncias, o em

pregado recebia uma quantia indenizatória como compensaçao p~ 

lo dano sofrido. 

Pela Lei nQ 5316, de 14 de setembro de 1967, houve uma verda

deira socialização do seguro dos acidentes urbanos, através da 

qual o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS passou 

a socializar o seguro do trabalho no Brasil. Tal lei teve 

origem "porque o seguro de acidente do trabalho por empresas 

particulares sofreu um colapso, face ã insolvência de algumas 

seguradoras, com graves prejuizos para os acidentados e empre

gadores, que tiveram de arcar com os custos dai decorrentes."(S3) 

Através da atual Lei nQ 6367, substituindo a anterior no arti

go 159, ficou eliminada a chamada tarifação individual do seg~ 

(53) Fonte: "Acidentes do Trabalho", Osvaldo e Silvia Opitz,Ed.Saraiva,l977. 
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ro do acidente do trabalho. Por este mesmo artigo, as empre

sas passaram a contribuir ao INPS com 0,4%, 1,2% e 2,5% sobre 

o salãrio do empregado até 20 valores de referência conforme 

fossem suas atividades classificadas, respectivamente, em ris

co leve, médio e grave(5~. 

Dessa forma, todas as despesas medicas inclusive hospitalar , 

cirúrgica, farmacêutica, odontológica, transporte, aparelhos 

de proteção, ·resultantes de acidentes do trabalho são de res

ponsabilidade exclusiva do INPS e não mais das empresas como 

ocorria com legislações anteriores. 

Apesar de a responsabilidade do custo ter ficado sob a respon

sabilidade do INPS, a empresa estã envolvida em custos de aci

dentes não tão evidentes. Senão.vejamos: e prãtica adotada elas 

sificar o custo de acidentes em direto e indireto. O custo ~i-

reto e o total das despesas decorrentes de obrigações para com 

os empregados e, portanto, representa as despesas com assistin 

cia medica e hospitalar dos acidentados e as respectivas inde

nizações, sejam diãrias ou indenizações por incapacitação tem

porãria ou permanente para o trabalho. Normalmente, como vi

mos acima, estas despesas são cobertas pelo INPS, com exceçao 

das diãrias dos primeiros quinze dias de afastamento, quando 

ocorrer, que são do encargo da empresa. Aliãs, este e o Ünico 

custo direto de acidente do trabalho de responsabilidade da 

firma, alem do Seguro Social pago ao INPS. 

~4)Apontamentos ã margem da Apostila do Curso aos Supervisores de Segur~ 
ça do Trabalho, FUNDACENTRO, 1979. 
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O custo indireto do acidente do trabalho, ou nao segurado, co

mo também e denominado, inclui todas as despesas adicionais de 

fabricação, despesas gerais, lucros cessantes e uma série de 
11 

outros fatores consequentes dos acidentes, que nem sempre inci 

dem da mesma maneira, seja na mesma empresa ou em empresas di-

ferentes. 

No capltulo ref~rente a custos indiretos de acidentes, Schoeps 

(s~. aponta os seguintes como os ~e maior consideração: 

1. Custo do tempo perdido por outros empregados, nao envolvi

dos no acidente, que paralisam o seu serviço seja por solida-

riedade, curiosidade, prestação de socorros e outros. 

2. Custo do tempo perdido pelos supervisores e por outras pes-

soas para: 

- prestar assistência ao acidentado, 

- investigar a causa do acidente, 

- selecionar e treinar substituto do acidentado, e 

- prestar informações ã CIPA e/ou autoridades. 

3. Custo dos socorros de urgência por enfermeiro ou medico. 

4. Custo devido a danos causados ao equipamento, ferramental o~ 

perda de material. 

(S$)SCHOEPS, Wolfgang e outros- ·~nual de Administração da Produção" 
Cap. XII, F.G.V., 2a. Ed., 1970. 
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5 . -Custo devido a reprogramaçao de serviços. 

6 • Eventual complementação salarial ou outra assistência ao a 

c i dentado. 

7. Maior custo da mão-de-obra, pela redução da produção devi

do ao baixo rendimento do acidentado durante certo tempo apõs 

seu regresso. 

8. Lucros cessantes pela menor produção, inclusive despesas 

indiretas de fabricação mais elevadas por trabalhador pr~ 

dutivo. 

Autores especializados costumam afirmar que o custo indireto ê 
. . . 

quatro vezes maior e ate mais, em algumas classes de empresas, 

que o custo direto. Isto significa que os gastos dos empresã

rios com acidentes ê quatro vezes maior do que os gastos com 

o Seguro Social_(*) 

De acordo com o Sr. Nildo Masini, recem empossado presidente 

da FUNDACENTRO, 11 as empresas onde ocorrem acidentes do traba

lho estão suportando cerca d~ t~ritd e sessenta bilhões de -cru

zeiros anuais em custo indireto com seus acidentes ... (**) 

(*) Deixou-se de fora os gastos com assistência médica e ambulatorial rea 
lizados com os acidentes de pouca gravidade. -

(**) Discurso de posse pronunciado a 10 de dezembro de 1981, em São Paulo. 
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Este argumento talvez seja o mais convincente para a motivação 

dos empresãrios brasileiros buscarem a redução dos acidentes nas 

s~as empresas. 

Apesar de reconhecerem que cumpre as empresas proteger a sau

de, a 'vida e a integridade fisica dos seus empregados, e ainda 

grande no Brasi 1 o numero de empresas desinteressadas pela prã

tica de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 

As empresas dispõem em nosso Pais de uma população ativa muito 

grande jã em tempos normais, economicamente falando. Na situa

ção atual de alto indice de desemprego a mão-de-obra disponivel 

possibilita a reposição imediata de qualquer baixa sofrida. A~ 

sim sendo, para o empresãrio capitalista a situação e bastante 

cômoda, pois as atividades da empresa podem não sofrer solução 

de continuidade, enquanto que o governo chama a si a responsa

bilidade da manutenção do acidentado. Para o empresãrio, amai 

or preocupação quanto ao acidente e a substituição de um traba 

1 h a do r e s p e c i a 1 i z a do , j ã adaptado ã empresa , por outro que a i n

da não esteja no mesmo nivel e integrado ao ambiente. 

Como o mercado lhe permite, o empresãrio brasileiro inclui üo.

das as despesas e encargos no custo, inclusive as relativas aos 

acidentes e doenças, e repassa no preço do produto, transferin 
. . 

do o custo adicional ao consumidor. 
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O empresãrio ou administrador americano demonstra o mesmo ti-

pode. atitude e insensibilidade com relação ao problema. Nas 

visitas is empresas por ocasião da pesquisa, todos os entrevis 

tados deram muita ênfase aos gastos com acidentes, seguros e 

compensaçoes. Lã a elevação de custos na empresa e de funda

mental importância., pois na maioria das vezes não se consegue 

transferir os aumentos de custos ao consumidor americano. A 

eficiência, diriamos, e uma exigência de sobrevivência econômi 

ca que se impõe ate no problema acidentãrio e doenças ocupaciQ 

nais ... Observou-se que geralmente as firmas mais lucrativas em 

um setor industrial são tambem as mais seguras .. , afirma Nicho

las A.Ashford (s~, confirmando nossa ideia. Conquanto se elo-

gie, os baixos indices de acidentes nos Estados Unidos não si~ 

nificam que as empresas tenham colaborado de forma espontânea. 

A respeito do assunto, Ashford diz: 11 A curto prazo o custo da 

adequação ao OSHAct (Lei OSHA) sera elevado e surgirão fortes 

pressões pare resistir ã imposição legislativa ... As multina

cionais (que operam nos Estados Unidos) procurarão determinar 

um lugar (pais) para sua produção onde a preocupação pela sau-

de e segurança seja menos acentuada e por esta razão, o produ-

to deste trabalho seja de custo baixo ... 

Pudemos constatar este fato em uma das empresas visitadas no 

Brasil, que possuia fãbrica nos Estados Unidos, e que apesar 

de seu porte a situação de segurança e higiene em nosso Pais 

(SS) .Ashford, Nicholas A. - "Worker' s health and safety: .An area of conflict': 
Management Review, Feb. 1976 - AMACOM 
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era.simplesmente calamitosa. Sem declinar o nome, podemos di-

-zer que e uma das empresas que não nos forneceram estatisti-

cas sobre o assunto simplesmente porque não as possuiam. Não 

seria exagerado dizer que essa empresa estaria trànsferindo 

seus problemas de segurança e higiene de uma região onde as 

normas são mais rigidas para outra onde a regulamentação e con 

trole sejam mais frouxos. 

2. ·coNCLUSDES 

1. De forma gen~rfca, poderiamos concluir que a administração 

cientifica conduz as empresas a uma condição mais segura e 

tamb~m mais higiinica do trabalho. As empresas que se deram 

ao trabalho de realizar um ·estudo de custo-beneficios .na irea 

em questão poderão se surpreender com as perdas econômicas que 

-vem sofrendo sem que tenham tomado· cdnhecimento. Existem mui-

tas providincias ligadas ãs teorias administrativas que, quan

do aplicadas, trazem duplo beneficio em segurança e economia. 

Mais detalhadamente po~emos dizer, por exemplo, se a empresa 

se interessar em definir um grupo de não mais de vinte empre

gados subordinados a um Ünico supervisor, poderi estar contri

buindo para a segurança assim como teri um melhor controle da 

utilização da mão-de-obra. As empresas que treinaram seus em

pregados antes de os designar para nova atividade obterão efi-
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ciências mais altas, ao mesmo tempo que nao permitirão que 

eles sejam surpreendidos por situações inseguras. Uma regra 

elementar de segurança é a de que, quem não estiver treinado 

para uma determinada operação industrial não deverã executã-

la. Por outro lado, o empregado treinado produz com maior efi 

ciência. 

Nos Estados Unidos, onde existe uma tradição industrial mais J 
antiga do que a do Brasil, o conhecimento dos principies aci

ma mencionados é bastante divulgado entre os empresãrios, ge

rentes, supervisores e empregados e por este motivo é prãtica 

usual treinarem-se os principiantes e subdividir o trabalho -

em grupos não muito grandes de pessoas, como vimos na pesqui- _f 

sa apresentada na Parte III deste trabalho. 

2. Acreditamos que a tomada de consciência de um problema jã 

e um passo para a busca da solução. No campo da segurança e 

higiene ocupacional nada mais vãlido do que o envolvimento e 

a conscientização do empregado em relação aos ricsos a que se 

expõe. Existe mesmo, por parte dos responsãveis, uma obriga

çao moral de explanar-lhes sobre os perigos a que estão sujei 

tos na execução de determinadas tarefas. 

3. A administração cientifica preconiza o envolvimento res

ponsãvel do empregado na solução dos problemas da empresa~ As 
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experiências realizadas nos anos 20, na Western Electric(S7) , 

concluíram que os grupos de operarias em estudo se tornavam 

mais eficientes não pelas melhorias ambientais introduzidas 

·mas pelo tratamento diferenciado do ponto de vista social e 

humano, ou seja, pela consideração dispensada ao empregado 

como pessoa. 

4. Esclarecendo o empregado sobre as razoes pelas quais a se 

gurança deve ser praticada, e ate exigida se necessário for, 

estaríamos proporcionando uma satisfação parcial para as ne

cessidades sociais e psicológicas dos trabalhadores. Diríamos 

que a forma de tratamento personalizado encorajaria o traba

lhador a demonstrar seu potencial de iniciativa e criativida

de também em relação ã organização e controle da segurança.E~ 

ta forma de participação, em nossa opinião, encorajaria os tr~ 

balhadores a aceitar a responsabilidade e envolverem-se pes

soalmente em problemas como, por exemplo, os da c~missão de 

prevençao de acidentes. Assim sendo, o envolvimento acontece 

ria da unidade pessoal para o grupo de trabalho. 

5. Se o problema acidentaria for tratado, como vem ocorrendo 

no Brasil, com orientação de cima para baixo, sem o devido 

esclarecimento e instrução das bases, que são as maiores inte 

(57) BALCÃO, Yoland.a F. e CORDEIRO, Laerte L. - "O Comportamento Humano na 
Empresa" - F.G.V. 
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ressadas, estará se criando um meio coercitivo negativo ao 

qual normalmente é negada a adesão pessoal espontânea. 

Por essa razao, preocupamo-nos em denunciar a posição elitis- ~ 
ta da FUNDACENTRO, porque os dois setores principais direta

mente envolvidos no problema deveriam ser instruidos e'motiva 

dos sobre o assunto, ou seja, os empresários ou administrado-

res de empresas e os trabalhadores. De um lado estaria o res

ponsa~el pelo investimento em equipamentos de segurança e, de 

outro, os interessados em receber a necessária proteção para 

continuar trabalhando. Na maioria das vezes os empresários ou 

os administradores já têm a informação, enquanto que os trab~ 

lhadores ignoram totalmente o assunto. O desconhecimento dos 

riscos pode conduzir o trabalhador a cometer um ato insegu

ro(*). 

E mais uma vez o problema acidentário está sendo abordado pe

lo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, SP, em uma atitude 

inteli~ente e corajosa, procurando ressaltar aos seus afilia

dos a importância da participação no único Õrgão oficial den

tro da empresa através do qual os trabalhadores podem se mani 

(*)ATOS INSEGUROS são definidos como causas de acidentes do trabalho que 
residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da 
execução de tarefas de forma contrária às normas de segurança. 

v 
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festar: a CIPA. Observando a obrigatoriedade da CIPA nas empr~ 

sas, o Sindicato tem insistido para que os empregados atuem 

no controle do funcionamento da mesma. 

Aliãs, o tratamento dispensado por grande numero de empresas ã 

CIPA desestimula a participação do trabalhador na prãtica de 

segurança. De uma maneira geral, as empresas não obedecem ã lei 

no tocante ao critério da eleição, em escrutinio secreto, dos 

membro~ representantes dos empr~gados. Procedem a uma escolha 

unilateral e nomeiam os 11 eleitos 11
• Em outros casos as CIPAs 

nada mais são do que organismos fantasmas, existentes somente 

em atas forjadas para a satisfação da exigência legal. 

6. Genericamente falando, o sindicato poderia ser um õrgão de 

pressão a ser utilizado pelos trabalhadores, porem, cuidando-se 

para que não sejam desvirtuados os objetivos da segurança e hi 

giene industrial. Os sindicatos, tal como jã ocorreu nos Es;t~

dos Unidos, mobilizam os trabalhadores para reivindicar m~l~o

rias salarias e de ambiente de trabalho e, uma vez alcan~ada a 

primeira simplesmente esquecem a segunda(S~. Os sindicatos 

brasileiros na situação atual, em que são tolhidos em sua li

berdade de ação, sem fo~ça e nem tirocinio politico para sobr~ 

viver e discutir os interesses econômicos das classes trabalh~ 

doras, estariam muito predispostos a adotar atuação daquele ti 

po. 

(S 8) Fonte: "OSHA and the Unions, The Bureau o f National Affairs, Inc. 
Washington, D.C., 1973." 
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Os sindicatos poderiam realizar um trabalho de base serio pre~ 

cupando-se em proporcionar cursos sobre segurança para seus a

filiados, tal como ocorre nos Estados Unidos. Sugeririamos que 

esses sindicatos buscassem junto ãs universidades o necessãrio 

apoio para a instrução de seus afiliados. 

Os trabalhadores devidamente treinados e orientados quanto aos 

riscos dificilmente seriam culpados por atos inseguros, como 

usualmente concluem as investigações das empresas onde ocorrem 

os acidentes. (59) 

Seria bom ressaltar que o trabalhador brasileiro se expoe des-

necessariamente ao risco, deixando de utilizar proteções nas 

mãquinas ou equipamentos individuais de proteção por negligên

cia ou por um machismo tipico. A negligência pode advir do bai 

xo grau de instrução do operãrio e de outras deficiênci~s de 

formação pessoal. Infelizmente, o trabalhador vindo de regiões 

mais pobres e tendo um baixo grau de cultura, transpõe para o 

ambiente industrial os hãbitos que possui. Caberia no caso um 

acompanhamento de assistência social nem sempre viãvel e exis-

tente em nossas empresas. 

(59) "Durante muitos anos, os trabalhadores foram fatalisticamente conside 
rados responsáveis por 80% dos acidentes. Mas, ·em 1974, ao pesquisar a ill
fluência do fator humano nos acidentes do.traba1ho com dados colhidos pelo 
INPS nos quatro anos anteriores, a estudante de medicina Leda Leal Ferrei
ra chegou a conclusões diferentes. Pois seu levantamento comprovou que, de 
4.011 acidentes graves, 22% haviam sido provocados por falhas do trabalha
dor' 40% por ausência de proteção nas máquinas e 37% pela interferência 
conjugada homern-:-rnâquina."- Fonte: Revista "Vejà", 21 de abril de 1976. 



O machismo, atravês do qual o individuo procura se auto-afir

mar pela exposição ao perigo, nao e um fenômeno apenas brasi

leiro. Nos Estados Unidos verificou-se que a exibição dos ope

rãrios ao risco, especialmente os da construção civil, era uma 

das causas freqUentes de acidentes. (60) 

3. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Dentre todas as observações feitas em nossas pesquisas, duas 

particularmente nos pareceram extremamente importantes e efica 

zes: 

A primeira aconteceu na fãbrica da General Motors, em Panor~ 

ma City, California, onde, junto ao chefe de segurança indus 

trial encontramos trabalhando, em estreita cooperaçao, um re 

presentante do sindicato, ambos empregados hã mais de doze 

anos. O representante sindical,eleito dentro da fãbrica, ti-

nha atuação marcante. Os problemas surgidos bem como as 

soluções sugeridas eram discutidos entre as partes interessa 

das e propostas ã direção da empresa que dava urgência, se-

{6_0) Fonte: "OSHA and the Unions, The Bureau of National Affairs, Inc." -
Washington, D.C., 1973. 
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gundo o grau de prioridade estabelecido por ocasião da dis

cussão dos assuntos de cariter unicame~te de segurança e hi

giene do trabalho. Dessa forma, a empresa evitava que reivi~ 

dicações justas se tornassem causa de conflitos trabalhistas 

e proporcionava melhor ambiente de trabalho. 

- Uma segunda observação nos foi feita e confirmada quando da 

nossa entrevista com o Sr. Richard Drew, Gerente de Distrito 

da CAL-OSHA, em Panorama City, CaliforniiL Maior do que a fo.!:_ 

ça sindical' através da qual se fazem todas as denuncias e re 

clamações, a OSHA, persistindo em uma açao intensa de fisca

lização, e a estratégia estabelecida pelos sindicatos. 

Uma vez que toda politica de segurança e saüde ocupacional 

esti sob a égide da OSHA e isto interessa particularmente aos 

empregados, eles procuraram domini-la. Especialmente a Fede

ral OSHA, que controla as estaduais, foi pouco a pouco tendo 

dentro de seu quadro de administradores ex-lideres.sindicais. 

A ocupação da administração da OSHA por ex-lideres e ex-em

pregados a estã tornando altamente combativa no campo da hi

giene e segurança do trabalho. 

Os sindicatos brasil~iros talvez descubram, um dia, o seu p~ 

pel de defensor dos ·direitos de se~s afiliados, que nao se 

resumem necessariamente apenas a reivindicações salariais, e 

passarão a desempenhar um papel extremamente importante na 

defesa de uma politica seria "de higiene e segurança do traba 

lho. 
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ACIDENTES DO TRABALHO NO BRASIL 

ANO. 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL 
(1968·-1974) 

E!'-1PREGADOS ACIDENTES 
SEGURADOS OCORRIDOS 

3.603.489 454.097 

7.268.449 1.059.296 

7.284.022 1.220.111 

7.553.472 1.330.523 

7.773.374 1.504.723 

lO.RR4.ó40 l.ó~2.f:9ó 

12.954.297 1 1.796.751 

~========~============== 

FONTE: I NPS 
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o 
r, E}1PREGADOS 
ACIDENTADOS 

12,60 

14 '57 

16,75 

17,61 

19,36 

lS.OO 

13,87 J 
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ANEXO IV 

ESCRITORIOS REGIONAIS DA AGtNCIA DE ESTATISTICAS DO TRABALHO 

Bureau of L2~or S~~t;sUcs 
RegionQI Ci.~ices 

.• 

--• 

·, 

Reglonl 

o . 
• C=> 

~ 
-{> 

1603 JFK Federal Building 
· Governmcnt Ccnter 
Boston. Mass. 02203 
f'tlont'; !n17! 223-6761 

Region 11 
Suite3400 
1515 Broadway 
New York. N.Y. 10036 
f'hone: (212) 399·5405 

flevion 111 
3535 Market Street 
P.O. Box 13309 
f'hiladetphia. Pa. 19101 
f'hone:t21Sl 596-1154 

\ 

Reglon iv 
.1371 Peachtree Street. NE. 
Atlanta. Ga.-30309 
Phone; i4ü4) 6ôi-44iô 

RegionV 
9th Floor 
Federal Ollice Building 
·230 S. oCarborn Slreel 
Chicago. 111. 60604 

· Phone: (312) 353-1880 

Reglon VI 
Second Ftoor 
555 Grillin Souare Building 
Oallas. Tex. 75202 
Phone: (214) 749·3516 

REGIONII 

f\eglons VI! and VIII" 
911 Walnut Street 
Kansas City, Mo 64106 
Phone: (tltn! 31•-:>~Rt 

Revions IX and x·• 

., 

450 Goldcn Galc Avenue 
Box 36017 
San Francisco. Calo f 94102 
Phone; (415) 556·4678. 

•.Regions Vll and Vll are scrviced 
by Kansas C•ty 

·-Regions IX and X are scrviccd 
by San Francisco 

I 
I 

I 
I 

' ·I 

I 
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ANEXO V 

ORGANOGRAMA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS DA OSHA 
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DIAS DEBITADOS 

NATUREZA. 

Morte ...................•........••....••••..•.•. 
Incapacidade total e pennanente ........•......... 
Perda da visão de ambos os olhos .•.•.••..•.•.••.. 
Perda da visão de um olho ...•........•.•.•..•.... 
Perda do braço acima do cotovelo ••....•.......... 
Perda do braço abaixo do cotovelo •.•..•••••••.••. 
Perda da mão ..............•.......•.•.•..•••••.•.. 
Perda do lQ quirodãtilo (polegar) •.....•••••••... 
Perda de qualquer outro qu;rodãtilo {dedo} •...... 
Perda de dois outros quirodãtilos (dedos) ........ 
Perda de três outros quirodãtilos (dedos} .••••••• 
Perda de quatro outros quirodãtil os (dedos} ...... 
Perda do lQ quirodãtilo ~polegar) e qualquer outro 
quirodãti 1 o ( d~do) .................•....••.•••..• 
Perda do 19 quirodãtilo (polegar) e dois outros 
quirodãtilos {dedos) .......•.....•...•••••••••••. 
Perda ~o lQ quirodãtilo (polegar) e três outros 
quirodatilos (dedos) ............................ . 
Perda do lQ quirodãtilo (polegar) e quatro outros 
quirodãtilos (dedos) ..............••..••••••••••• 
Perda da perna acima do joelho ................. .. 
Perda da perna, no joelho ou abaixo dele ........ . 
Perdê' do pe ............................•..•••.... 
Perda do 19 pododãtilo (dedo grande) ou de dois 
outros ou mais pododãtilos (dedos do pê) ...•...•. 
Perda do 19 pododãtilo (dedo grande} de ambos os 
pes .........................................•..•• 
Perda de qualquer outro pododãtilo (dedo do pé) •• 
Perda da audição de um ouvido ................... . 
Perda da audição de ambos os ouvidos ............ . 

Avaliação 
percentual 

100 
100 
100 

30 
75 
60 
50 
10 
5 

12 1/2 
20 
30 

20 

25 

33 1/2 

40 
75 
50 
40 

6 

10 
o 

10 
50 

ANEXO VII 

Dias 
debitados 

6.000 
6.000 
6.000 
1 .800 
4.500 
3.600 
3.000 

600 
300 
750 

1.200 
1.800 

1.200 

1.500 

2.000 

2.400 
4.500 
3.000 
2.400 

31)3• 

600 
.o 

600 
3:090 

' ' A 

*Nota: Na publicação do Diãrio Oficial da União houve um erro 
de imprensa. O cãlculo exato leva a 360 dias a serem de

bitados. 
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ANEXO VIII.a 

SERVIÇOS PRODUZIDOS BOLETIM INFORMATIVO (frente) 
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ANEXO VIII.h 

SERVIÇOS PRODUZIDOS BOLETIM INFORMATIVO (verso) 



J 

I 

I 

' 

' 

~ 

Q'IIIJBO mil 

Im'S-IDP-~ lZ Em•T:tsnt.l 
Seguro de Acident.ee do Trebelho- Lei nt 5.31Y67 

Ac14eatee cc. Pcd8. 4e '1'-.po 
1971 

• l 'l'erita 1 (l.) Tarifa 2 (2) 'l'ota1 .()} Média de Dias Perd:idoe 
1hdcladee &I ledenção ,·· Nt de no ele c!ia1 de 110 de KO de dias ele no de P de dias De 1 e maie De 1 eü 

Acidentes beDet!cioe PIRO• Acideatee etaateaento Acidentes perdidos de lS dias 15 dia• 

lroR'I'E 
Amazonas ••••••••••••••• 6.~ 115.514 1.029 4.501 7.214 120.015 I 18 4 
Pará •••••••••••• ·-· ••••• 9.222 2lS.281 4.450 26.020 12.714 244.301 ·2.4 

I 
6 

Acre ••••••••••••••••••• 87 1.674 12 112 95 1.7S6 19 9 
!~ -1-lore~io •••••••••• ••• •• 2.198 53.628. ?62 6.1!31 2.923 St).~ 24 8 

Pia •••••••••••••••••• 1.250 )7.204 31/J 4.148 1.549 41.)52 30 I 12 
Ceará •••••••••• , ••••••• n.54~ 356.7l8 2-JI' 21.875 n.tiJ )79.~) 37 10 
Rio Gnnlie do !farte •• •• ).4,54 101.088 1. 3 16.~,30 4.'100 1)7.91.8 29 12 
Psro!be •••••••••••••••• 2.8Sj 92.~ 1.4)3 11.~39 4.0Sl l04.26) 32 a 
Peruembuco ••••••••••••• 22.~ &:xJ.m 7.2!0 51.289 29.0'15 651.616 27 7 
Alagoea •••••••••••••••• 4.'132 U9.6l0 989 6.095 s.sss ~-~5 2S 6 
Sergipe •••••••••••••••• 2.2)1 38.666 1.003 6.43) ).000 4~.099 17 6 
Bahia •••••••••••••••••• 44.5)9 58).944 7.P!19 62.7)6 44.041 W.6al 13 8 

SUIEST! 
lli~a Gsn~il ••• •• •••••• 56..488 lo40).E04 )0.648 2)4.609 ?6.584 1.6)3.21.) 25 8 
Eap!rit.o·Seato ••• •••••• 12.515 237.)84 ).IJC)O 24.964 ].).955 262.W\ 19 s 
Rio de JeDeiro ••••••••• 6).~2 1.292.!44 10.410 86.29) 69.951 1.)?9.1.)'7 20 ! 
Guanabara •••••••••••••• 139.641 2-249.008 ... ).676 138~1~ 2.252.6!-t4 16 -
São Paulo •••••••••••••• 52'7.2)'7 6.9$.242 87.6'1)4 ~ . .,., 528.009 '7.4?5.01'7 13 . 6 

SUL 
Paraná ••••••••••••••••• ~.S2S 9,.~1'7 ».4~ 8).558 49.6~ 1.01S.5'7"S 23 8 
Sente Caterim ••••••••• 44.,., ?27.388 '7.1.47 57.482 ,.~) 784.8"10 16 s 
Rio Gronde 4o Sul •••••• U).)26 1.9?9.20'7 ~.m 226.29) 156.)l2 2.1~.500 l4 ' CE':~RO OESTK 
Mato Grosao •••••••••••• 4.?67 82.U9 2~ 1.715 5.01) S).S)4 17 7 
Goiá• •••••••••••••• • •·• • ).499 68.W 2.]/,7 15.601 5.4l0 8).72.4 19 7 
Distrito Federel ••••••• 9.C?l4 260.14) 6.99) 4.).5)6 16.776 ~).~ 26 6 

BRASIL •••••••• 1.142.082 lS.U>.177 228."1)0 1.501.561 1.2)8.)68 19.921. '738. l6 7 

- ---- - . 
Fonte: Bol~i:l &stat.!etico de .Acidentes do 'trobelho. Ap.nçio reelhada na Aeeeeaaria de Planejamento da SSS. 
rota : (1) Seem-o ln~lJ (2) Seguro CG!I pe.,.111ento do auxfli~~ •_partir do 15t_cUa ee~nte ao do acidenteJ 

(J) Cmputados a:oluai.amente eoi48btel oas afaatae\o. Coaienyio: ••• Dado neo ibt01'11184o. 
~ - ----

-· ----- - ·-----·- ~ -
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---- -· ·-- --- -- - -·· -- -----, 
c;u,Ut.'JJ !..!I 

t::r.:-r.:::;;::-;~~!J, DF: rLt;:;~J,\l-'_::;:r,o - ASSESSCRIA DE f:STA'!'ÍSTICA 
!;~t;'~ro& !;ç.~iais - /,cic!e::t~ll do:> ':'rabel!-:.~ 

Ac!c;e:-~tcG cor: i-'..:r:!a co ':'er:-,Jv - Lei 5.;-lt:/67 
::: ;._:.; IL 
1~72 

I 
' I 
I 

T~ri!n 2 (Z) Total (J) ~éclie de Dins Perdido$ 
:; '2 C. e I;; :. de ti i ~-c-d·e·+--~~-~-d-a--.--1-i "::..:.~ ;..;d_e_d_ia-s-1--D-e _l_a_ca_· 1-s---.-D-e _l_a_t_&-: 

A~idc~tes pfastH~entc Acidentes ,erdidos de 15 diao 15 dlns 

; :.:.:.. : :.:.:.s 
:-a:- i. • • • • • • • •• • • • • • • • 
'::-s.:.$.a:..a:S:.ica •••••• 
:;~e ••••••( ••·•••••• 

~~~~! ·•············· 
C~ 3.r .::, ••••••••••••••• 
E:: ~:~~je do !:orte • 
.Fa:-::. :.t . .:t ••••••••••••• 

~~~=-~~b~cc ••••.••••• 
~lsc~as ••••·•·•·•·•• 
s~:--:tp~ ••••••••••••• 
E.1..:.!.a •• •• • •. • ••• • •• • 

~:;.:as Gr.::-o.is •••••••• 
~:;:~i~c Sa~to ••.••• 
R~o ~e Jcneiro •••••• 
G•~:1:-.a~ara ••••••••••• 
sã~ ?aulo ••••••••••• 

S:J!. • 
Parar ... a •••••••••••••• 
s~~t~ Cat~rina •••••• 
~1~ Gr~r.êe do Sul ••• 

c:-::;-:::w o:s-::;; 
P.~to ~ro~so ••••••••• 
Goiri.s ............... . 
t!~~ri~o Fedc~~l •••• 

3.~\.:~r: ••••• 

10.031 4eé.4>a 
ôGO 6.1·~8 
35 2.C55 

2,168 
l.5ó6 
9.195 
}.(;05 
3.031 

18.~67 
}.~73 
~.)O·:> 

39.33J 

5lr. 769 
13.368 
62.11? 

13L.. 304 
441.351 

/+6.187 
:~7.143 

117.6)8 

4.359 
3.736 

10.979 

1.037.775 

5~.232 
37.<::54 

3El.45.S 
131.200 

93.156 
l. 6ê6.393 

113.4.3.3 
45.G24 

1.:)9.834 

1. 225.405 
l.Ob7.3S4 
1.)23.784 
2.023.C45 
4,857.G33 

1.875.658 
9)7.035 

1 .. 945.164 

363.552 ' 
100.795 
45.433 

20. 5:>3.ú·W 

~ ,Sc3 
4.184 

35 

1. 2'~0 
325 

3-339 
1.305 
1.676 
8.358 

597 
1.244 
8.007 

40.569 
).323 

11.123 
1.043 

1}0.702 

15.226 
8.540 

49.008 

780 
2. 768 
8.128 

}04.398 

17. hl6 
. ~-'9. 31 c 

1?.962 
3.11::> 

21.516 
19.158 
15.397 
73.129 

6.663 
9.881 

70.923 

312.655 
}0.031 

100.fl51 
6.559 

862.097 

1G2.384 
73.051 

324.850 

G.45ó 
23.'+29 
69.149 

2. 257. C')l+ 

8.6~6 
14.2.15 

ü_Ço 
70 

3.458 
1.891 

12.534 
5.110 
4.707 

27.525 
4.)70 
3. 5'14 

47.337 

95.338 
17.191 
73.C.45 

135-347 
572.053 

61.413 
55.G133 

166. 6't6 

5.!39 
6.564 

19.107 

1.342.173 

198.398 
511.-740 

6.1é8 
2.367 

71.194 
40.394 

38<:.974 
150.358 
.103.553 

1.899.522 
120.096 

55.505 
1.230.762 

1.333.060 
1.11? ,lfl5 
1.684.635 
2.030.204 
5.720.530 

2.0}8.042 
1.03a.136 
2. 270.014 

3?0.0o8 
124.2~4 
114.6.!t2 

22.816.941 

23 10 
36 7 

7 -
34 9 

2l 
21 
31 
29 
2.3 
69 
26 
16 
26 

16 
65. 
2.3 
15 
lO 

3.3 
19 
14 

72 
19 

6 

17 

14 
lO 

6 
15 

9 
8 

11 
8 
9 

8 
8 
9 
6 
7 

11 
9 
7 

8 
8 
9 

7 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
' 

' 
I 

I 
I 

I 
i 

I 
I 

----------------------~---==~-~============~==========~-~====~==============~================= 
.?c:-~~e: eol'ltir: i:::t~~bt.icc ~t .\c!í!entcs do Trc.1:;;lho 
U~tn : ;,j:J'-<-:a;i':c. :-e".li:t.:!'l. na /,:a;eo:;orla C:.o Plr.a'!jr .. :r.rmto dn Secretaria de s,c,:ros Soe.i.aio 

(1) 5c!;:..:·o ::::1~ec,rd ; (ê.) S•,t.;;~ro coo:1 par,:,Jt',<;nto do nu::íllo-d.Jença a pnl·~-ir do 15~ dia sesuinte ao do acidente; 
(3) c~~;~t~~l3 exc:ulivue,nt~ acidentes ca~ nf~ct~~onto 
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QUADRO LXI 
UPS-DIRETORIA DE PLA.N'EJA..'íZlfl'O - COORD&.'U.Çio DE. EST.l'l'tSTICA 

Seguro• Soo1aia - Ao1den\ea do Trabalho 
Acidentes OOM Perda de Tempo - Lei n• 5·316/67 

BRJ.SIL 
1913 

Unidade• da Federa9ão 
Tarifa 1 (1) Tarifa 2 (2) 'I' o tal 
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APENDICE I 

OSHAcr ~ "OccuPATIONAL SAFETY AND HEALTH Ac~" · 

(LEI DE.SEGURANÇA E HIGIENE OCUPACIONAL) 
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:an:an 
To assure safe and healthful worklng condltlons for wurklng num and women ; 

·· by authorlzlng enforcement of the standards develáped under the Act; by 
asslstlng and encouragtng the States In thelr elforts to assure safe and health
ful worklng condltlons; by provldlng for research, lnfonnatlon, educatlon, and 
tralning In the ftcld ot occupatlonal safety and health; and for other purposes. 

Be it enacted by the Senate and Iiouse of Representatives of the 
7Jnited States o! America in Oongress assembled, That this Act may 
be cited as the "Úccupationul Safety and Héalth Act of 1970". 

CONGRESSION AL FINDINGB AND PURPOSE 

SF;c. (2) The. Congress fin.ds that ~rsonal injuries ànd iÜnesses aris
ing out of work situations impcse a substantial burden upon, and are 
a liindra.nce to, interstate commerce in terms of lost production, wage 
loss, medicai expenses and disability compensation payments. 

(h) The Congress declares it to be its purpose and policy, through 
the exercise of its l>owers to regulate commerce among the severa! 
States and with fore1gn nations and to provi de for the general welfare, 
t~ assure so far as possible every working man and woman in the 
N ation safe and healthful workmg conditions and to preserve our 
human resources--

(1) by encouraging employers and employees in their efforts 
to reduce the number of occupational safety and health hazards 

· at their places of employment, and to stimulate employers and 
employees to institute new and to J.>erfect existing programs for 
providing safe and healthful workmg conditions; · 

·'I . (2) by providing that employers and emJ.>loyees have separate 
but dependent responsibilities and rights Wlth respect to achiev
ing safe ·and healthful working conditions; 

(3) by authorizing the Secretary of Labor to set mandatory 
occupational safety and health standards applicable to businesses 
afl'ecting interstate commerce, and by creatmg an Occupational 

' Safety and Health Review Commisswn for carrying out adjudi
catory functions under the Act ; 

· • ( 4) by building UJ.>On advances already made through employer 
and employee initlatlve for providing safe and healthful working 
conditions; 
' ( 5) by providing for research in the field o f occupational 
safety and health, mcluding the psychological factors involved, 

· ' and by · developing innovative methods, techniques, and 
r approaches for dealing with occupational safety and health 

· problems; . 
·. . · (6~ by exploring ways to discover latent diseases, establishing 
· : causal connections between diseases and work in environmental 

conditions, and conducting other research relating to health prob
lems, in recognition of the fact that occupational health standards 
present problems often difl'erent from those involved in occupa-

84 STAT. 1590 

Oooupa. ti ona.l 
Safety and 
Hea.lth Aot of 
1970. 

tional safety ; · 
(7) by providing medicàl criteria which will assure insofar as, 

practicable that no employee will sufl'er diminished health, func- · 
tional capacity, or life expectancy as a result of bis work 
exl>erience; 

(8) by providing for training programs to increase the num
ber and competence of personnel engaged·1 in the field of occupa
tional safety and health ; 
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(10) by providing: an effective enforcement program which 
shall include a proh1bitio,n against.giving advance notice of any 
iJ~sl?e.ction and sanctions f?r any individual violating this pro-

. : lubition · ' ·· · · · - · 
. (11) by encouraging the States to assume the fullest responsi
. · bihty for the administration and 'enforcement of their occupa
, tional snfety and health laws by providing grants to the Stntes 

to assist in identifying their needs and responsibilities in the area 
of occupational safety and health, to develop plans in accordance 

; with the provisions o f this Act, to improve the administration and 
enforcement of State occupational safety and health laws, and 
to conduct experimental and demonstration projt>.cts in connec-
tion therewith; · ' -· 

(12) by providing for appropriate reporting procedures with 
respect to occup1\tional safety and health which procedures will 
help .achieve the objectives of this Act and accurately describe 
the nature of the occupational safety and health problem; 

(13) by encouragin~ joint labor-management efforts to reduce 
injuries and disease ar1sing out of employment. · 

I . . 

:' DEFINITIONS 
. . 
. SF~. 3. For the purposes of this Act-. · 

( 1) The term "Secretary" mean the Secretary of Labor. 
(2) The term "Commission" means the Occupational Safety 

and Health Review Commission established under this Act. 
· (3) The term "commerce" means trade, tra.ffic, commerce, trans

portation, or communication among the sever!ll ~tates, or: be~-ween 
a Sta~ and any place outside thereof, or w1thm the DistriCt of 
Columbia, ora possession of the United States (othe~ th~~;n the 
Trust Territory of the Pacific Is1ands), or between pomts m the 
same State but through a yoint outside thereof. · 

( 4) The f:en_n "person'· m~ans one ?r more individuais, partner
ships, assoCiations, corporattons, busmess trusts, legal representa-
tives, or any organized group o f persons. . 

. . ( 5) The term "employer" means a person engaged m a 
business a.ffecting commerce who has employ~, but d~. ~ot 

· ·include the United States or any State or pohtical subdivision 
o f a. State. -. .. · · · 

(6) The term "employee" means an. employee of a11: employer 
' · who is employed in a business of h1s employer wh1ch affects 
. .. commerce. . 

(7) The term "Stl!-te" includes a State ~f t~e United States,. the 
District of Columbia Puerto Rico, the V1rgm Islands, Amencan 
Sa.moa Guam and the Trust Territory of the Pacific Islands. 

(8) The te'rm '-'~upatio11:al safet:y. and health stan~ard" 
means a standard wh1ch reqUires condi bons, or· th~ adopt10n or 
use of one or more practices, means, meth.ods, operatio_ns, or proc
esses, reasonably nece.ssary or appropr1ate to prov1de safe or 
healthful employment and places of employment. 

(9) The term "national consensus standa.rd" J?eans any occuJ?a
tional safety and health standard or mod1ficat10n thereof wh1ch 
(1) has been adopted and promulgated by a nationally recog
niz~d standards-producing orgailization under procedur:es where
by it can be determined by the Secretary that persons mterested 
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;i;'.;s -~ be-~~;;-~ide~~~r-;~cl(ãYh~s bee~ ·designated as such a 
standard by the SeCI·etary, after consultation with other _appro-
priat.e :Federal agencies. . . 

( 10) The term "established Federal standard!' me~~;ns any oper
a tive occupational safety and health standard estabhshed by any 
agency of the United St~tes and presently in effect, or containe.d 
in any Act of Congress m force on the date of enactment of tlus 
Act. 

(11) The term "C~mmitt,ee" means the Nationa~ Advisory 
Committee on Occupnhonal Safety and Health estabhshed under 
t.his Act. -

(12) The te.rm "Director" means the Director of the ·National· 
Institute for Occupational Safety and Health. . . 

(13} The term "Institute" means the National Instttute for 
Occupational Safetv and Henlth established under this Act. 

(14) The term "'Vorkmen's Compt>nsation Commission" me~ns · 
t.he National Commission on State 'Vorkmeu's Compensation 
Ln.ws established under this Act. 

APPLICABILITY OF THIS ACT 

SEc. 4. (a) This Act shall apply with respect to employmentper
formed in a workplace in. a State, th.e J?istrict of Colum~ia, the Com
monwealth of Puerto RICo, the V1rg?l Islands, Amer1can Samoa, 
Guam, the Trust Territory of the PaCific Islands, Wake Island, Outer 
Continental Shelf lands defined in the Outer Continental Shelf Lands 
..\.ct, Jolmston Island, ~nd the C!Lnal Zo11:e. '_f~e Secreta.ry of the In~
rior shall, by regulaho~, prov1de for .JUdiCI.al enforcement of ~h1s 
Act by the courts estabhshed for areas m wh1ch there are no Umted 
States district courts having jurisdiction. 
. (b) (1) Nothing in this Art. shall apply to working. conditions of 
employees with respect t~ wh1ch other Fede~l agenc1es, and St~te 
agencies acting under sechon 274 of the Atom1c EneriZY Act of 19o4, 
as amended ( 42 U.S.C. 2021), exercise statutory a'!lthority to pre
Scribe or eu force standards or regulations affecting occupational safety 
orhealth. · ·· 

67 Stat. 462,' 
43 me 1331 
note. 

73 Stat. 6BBo 

' (2) The safety and health standards promul~?:ated under the Act 
of June 30, 1936, commonly known as the Walsh-Healey Act (41 
U.S.C. 35 et seq.), the ServiCe Contract Act of 1965 (41 U.S.C. 351 49 Stat. 2036, 
et seq.), Public Law 91-54, Act of August 9, 1969 (40 U.S.C. 333), 79 stat. 1034, 
Public Law 85-'742, Act of August 23, 1958 .(33 U.S.C. 941), and the 83 Stat. 96. 
National Foundation on Arts and Humanities Act (20 U.S.C. 951 et 72 Stat. 835• 

· - . d' t d d 79 Stat. 845; r>eq.) are superseded on the effechv'e date of correspon mg s an ar s, . Ante, P• 443• 
promulgated under this Act, wh~ch are determined by t~e Se~retary . 
to be more effective. Standards tssued under the laws h~ted m thts 
paragraph and in effect on or after the effective date of t~Is Act shall 
be deemed to be occupational safety and health standards tssued under 
this Act, as well as under such other Acts. · · . . 

(3) The Secretary shall, within tht:ee years after t~e effective ~ate 
of this Act, report to the Congr~ ~Is recommend~~;tions for ~egi~la
tion to avoid nnnecessary duphcatwn and to ach1eve coordmatton 
behveen t.his Act nnd other Federallaws. 

Report to.· 
Congress. 
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rights, duties, or liabihties of employers and employees under any 
la''" with respect to injuries, diseases, or· death of employees arising 
out of, o r in the course of, employment. . . . · 

,·, .. 
DUTIES 

SEc~ 5: ( n) Ench em.Ployer- . ; · 
( 1) shall furmsh to each of lus en1ployees employment and a 

plaee of employment which are free from recogmzed hazards 
that are ~using or are likely to cause death or serious physical. 
harm to h1s employees; . 

(2) shall comply with occupntional safety and bealth standards 
· promulgated under this Act. · ' 
(b} Each employee shall comply with occupational safety and 

healtb standards and nU rules, regulations, and orders issued pursuant 
to this Act which are applicable to his own actions and conduct. 

OCCUP.\TION.\L SAFETY AND HEALTH STANDARDS 

SEc. 6. (a) '\.Yithout regard to chapter 5 of title 5.1. United States 
Code, or to the other subsections of this section, the ;:;ecretary shall, 
as soou as practicnble during the period beginning with the effective 
date of this Act and ending two years after such date, by rule promul
gate as an occupational safety or health standard any national con
sensus standard, and any established Federal standard, unless he deter
mines that the promulgation of such a standard would not result in 
improYed safe~y or heafth for specifically designated employees. In the 
event of confbct among any such standards, the Secretary shall pro~ 
mulgate the standard which assures the greatest protection of the 
safety or health o f the affected employees. 

(b) The Secretary may by rule promulgate, modify, or revoke any 
occupational safety or health standard in the following manner: · 

(1) Whenever the Secretary, upon the bàsis of information sub
mitted to him in writing by an interested person, a representativa of 
any organization of employers or employees, a nationally recognized 
standards-producing organization, the Secretary of Health, Educa
tion, and Welfilre, the National Institute for Occupational Safety and 
Health, or a State or political subdivision,· or on the basis o f informa
tion developed by the Secretary or otherwise available to him, deter
mines that a rule should be promulgated in order to serve the objec
tives of this Act, the Secretary may reque&t the recommendations of 
un advisory committee appointed under section 7 of this Act. The Sec
retary shall provide such an advisory committee with any prOJ>OSals 
of his own or of the Secretary of Health, Education, and Welfare, 
together with all pertinent factual information developed by the Sec
retary or the Secret.ary of Health, Education, and W elfare, or other~ 
wise ~vailable1 inclu~mg the reffi.Ilts of researcht demonstrations, and 
expenments. An adv1sog committee shall subm1t to the Secretary its 
recommendations regardmg the rule to be promulgated within ninety 
days from the date of its appQintment or w1thin such longer or shorter 
period as may be prescribed by the Secretary, but in no event for a 
period which is longer than two hundred and seventy days. · .. 
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Where ·an advisory committee is appointed and the Secretary deter
mines that a rule should be issued, he shall publish the proposed rule 

. within sixty days after the submission of the advisory committee's 
recommendations or the expiration of the period prescribed by the 
Secretary for such submission. . 

.(3) On or b~fore the last day of the period provided for the sub
miSSion of written data or comments under paragraph (2), any 
interes~ed person may file with the Secretary written objections to the 
proposed rule, stating the grounds therefor and requesting a public 
hearing on such objections. Within thirty da~s after the last day for 
filing sue~ object?on~, the Secretary .shall pubhsh in the Federal Regis
ter a notiCe spee1fymg the occupatwnal safety or health standard to 
~hjch .objections have been filed a.nd a hearing requested, and specify
mg a time and place for such hearmg. 

( 4) Within sixty days after the expiration o f the period provided 
for,t~e.~ubr~lission of written data or c~mments under J?aragraph (2), 
or withm s1xty days after tbe completwn of any hearmg held under 
paragraph (3), the Secretary shall 1ssue a rule promulgatmg, modify
mg, or revoking an occupatwnal safety or health standard or make a 
de.terminati?~ that a r';Ile s~ould no~ be issued. Such a rule may con
tam a .prov1s1on delaymg 1ts effective date for such period (not in 
~xcess of ninety days) as the Secretary determines may be necessary to 
ms\.lre that affected employers and employees will be informed of the 
existence of the standard and of its terms and that employers affected 
are given an opportunity to familiarize themselves and their employees 
with the e.xistence of the requirements of the standard. · 

(5) .The Secretary, in p~omulgating standards dealing with toxic 
materm]s or harmful phys1cal agents under this subsection, shall set 
the sta~dard which most .adequat~ly assures, to the extent feasible, on 
the b~s1s ?f the best ava1lable evidence, that no employee will suffer 
m9;terml 1mpairment of health or functiona] capacity even if such 
employee hasregular exposure to the hazard dealt with by such stand
ar.d for the :period of his working life. Development of standards under 
th1s subsectlon shall be based upon research, demonstrations, experi-

. m~nts, an~ such other inf?rmntion as may be appropriate. In addition 
to ,the 11ttamment of the h1ghest degree of health and safety protection 
fo: t~e employee, other considen~.t~o?s shall be the latest available 
SClentific data m the field, the feas1b1hty of the standards, and experi
enpe gained under this and other health and safety laws. vVhenever 
pr~cb~able,. th~ standard promulgated sha11 be expressed in terms of 
obJectlve crlterm and of the performance desired. 

(6) (A) 4-ny empl?yer may apply to the Secretary for .a .temporary 
order grantmg a varlimce from a standard or any prov1s1on thereof 
prom_ulgated under this section. Such temporary order shall be granted 
only 1' the employer files an application which meets the requirements 
of cla;use (B) and establishes that (i) he is unable to comply with a 
standard by 1ts effective date beca use of unavailability of professional 
?~ technica.l personnel or of materiais and equipment needed to come 
mto comp_hance wit!t. t!te standard or beca use necessary construction 
o~. a]ter::atlon. of fac1hb!ls cannot be completed by the effective date, 
(u) he Is takmg all ava1lable steps to safe~ard h1s employees against 
the hazards co~ere~ by the sta~dard, ~~;nd (iii) he has an effective pro
gram for commg mto comphance w1th the standa.rd as quickly as 
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~hlchAthe ~P.fo'"y~-;~~~t ~d~pt'a~d-~s~ whilê the order is in effect and 
state in detall his program for coming into compliance with the 
standard. Such a temporary order may be granted only after notice to 
employees and an opportunity for a hearing: Provided1 That the Sec
retary · may issue one inte:rim order to be effective untll a decision is 
made on the basis of the hearing. No temporary order may be in effect 
for lon~er than the period needed by the employer to achieve compli
ance w1th the standard or one year, whichever 1s shorter, except that 
such an order may be renewed not more than twice (I) so longas the 
requirements of this paragraph are met and (II) if an application for 
renewal is filed at least 90 days prior to the expiration date of the 
order. No ínterim renewal of an order may remain in effect for longer 
than 180 days. . 

(B) An application for a temporary order under this paragraph 
( 6) shall conta in : 

{i) a specification of the standard or portion thereof from 
which the employer seeks a. variance, · 

(ii) a representation by the emJ.>loyer, supported by representa
tions from qua.lified persons havmg firsthand knowledge of the 
facts re{>resented, that he is unable to comply with the standard 
or portwn thereof and. a detailed statement of the reasons 
therefor, · 

(iii) a statement of the steps he has taken and will take (with 
specific dates) to protect employees against the hazard covered by 
the standard, 

(iv) a statement of when he expects to be able to comply with 
the standard and wha.t steps he has taken a.nd what steJ>S he will 
take (with dates specified) to come into compliance with the stand-
ard,and · 

(v) a certification that he has informed his employees of the 
application by giving a copy thereof to their author1zed repre
sentativa, posting a statement giving a summa17 of the applica
tion and specifying where a copy may be exammed at the placa 
or places where notices to employees are normally posted, and by 
other appropriate means. 

A description of how employees have been informed shall be con
tained in the certification. The information to employees shall also 
inform them of their right to petition the Secretary for a hearing. . 

(C) The Secreta.ry is a.uthorized to grant a. variance from any 
standard or portion thereof whenever he determines, or the Secretary 
of Hea.lth, Educa.tion, and Welfa.re certifies, that such variance 1s 
necessa.ry to permit a.n employer to pa.rticipa.te in a.n experiment 
approved by him or the Secretary o f Health, Educa.tion, and W elfare 
designed to demonstrate or validate new and improved techniques to 
safeguard the health o r safety o f workers. 

(7) Any standard promulgated under this subsection shall prescribe 
the use of la.bels or other appropriate forms of warning as are neces
sary to insure that employees are apprised of ali haza.rds to which 
they are exposed, relevant symptoms and appropriate emergency treat
ment, and proper conditions a.nd preca.utions of safe use or exposure. 
Where appropriate, such standard shall also prescribe suita.ble pro
tective equipment and control or technologica.l procedures to be used 
in connection with such hazards and shall provide for monitoring or 
measuring employee exposure at such locations and intervals, and in 
such manner as may be necessary for the protection of employees. In 
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to such hazurds m order to most effectively determine whether the 
hea.lth of such ~mployees is adversely a.ffected by such exposure. In the 
e':ent such med1cnl examinations are in the nature of research, as deter-

. ~m~d by the Secretary o f Health, Education, and W elfa.re, such exam
matlon~ may be furmshed at the expense of the Secretary of Health, 
Educahon, a~d 'Velfare. The results of such examinahons or tests 
shall ~ furmshed only to the Secretary or the Secretary of Health, 
E~u~a~10n, and Welfare, and, at the request of the employee to bis 
phys1C1!ln· The Sec!etary, in consultation with the Secretary o f Health, 
~ducahon, a~d Welfa~e, may by rule promulgated pursuant to sec
t~on 5?3 of tltle 5, _Umted ~tates Code, make appropriate modifica
bons m the foreg01!lg reqm!em.ents relating to the use of labels or 
oth~r forros of warmng, momto. rmg or measuring, and medicai exami
natlons, as ~ay be warranted by ex,Perience, information, or medicai 
Q! technologiCnl deve)opments acqmred s~bsequent to the promulga
hon o f the relevant standard. 
. (8) Whenever a. r~le pro~ulgated by the Secretary differs substan

tu11Iy from an ex1~tmg natl~na~ consensus standard, the Secretary 
sha.ll, at the same time, pubhsh m the Federal Register a statement 
of the reas~ns why the rule as adopted will better effectuate the pur
po,ses of th1s Act than the national oonsensus standard 

;(c) (1) The Secre~ry shall provide, without regard t~ the require-' 
ments o f chapter 5, tltle 5, p nited. States Code, for an emerl;6nc.y tem
pora.ry stan~ard .to take 1m~ed1ate effect upon publicatwn m the 
Federal Reg1ster lÍ he determmes (A) that employees are exposed to 
gra_ve da.nger.from exposure to substances or agents determined to be 
to~nc or phys1eally ha~mful or from new hazards, a.:nd (B) that such 
ell)-ergency standard 1s necessary to protect employees from such 
danger. 

(2) Such s~andard shall be ~ffective until superseded by a standard 
promulgated m. accordan.ce w1th the procedures prescribed in para
gr!l-ph ( 3) of th1s subsect10n. 
S 1{3) Upon publica.tion of such standard in the Federal Register the 

(
ebretary ~hall commence a proceeding in accordance with section 

6 . ) of th1s Act, and the standard as published shall also serve as a 
proposed rule for. the proceeding. The Secretary shall promulgate a 
s!-t}ndard under th1s paragraph no Inter ~han six months after publica
tlon o f _the emergency standard as prov1ded in paragraph ( 2) o f th · 
subsectlon. 1s 
à d) fAny affe.cted employer may apply to the Secretary for a rule or 

or er or a var1ance from a standard promulgated under this secf 
Affected em~loyees sha~l.be given notice of each such application ~~d 
nn h_Pl)rtumty to.part1c1pate _in a hearing. The Secretary shall issue 
sue. ru e <?r order lf he deterl!lmes on the record, after opportunity for 
an ms~tlon where appropnate anda. hearing, that the pro onent of 
t~e var1~~e has demop.strated by a preponderance o f the evidence that 
t ~ cond1tlons, practlces, means, methods, or.erations or rocesses 
usel oÍ proposed to be used by an employer wlll provid~ em$loyment 
an P aces of employ~ent to his employees which are as safe and 
healthful as those wluch woul~ prevail if he complied with the 
::andarf. The rule o~ or~er so 1ssued shall prescribe the conditions 

_1e emp oyer must mau?-tam, and the practices, means, methods 0 era
bons, nnd processes wh1ch he must adopt and utilize to the ext~ntthey 
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Secretary on hís own motwn, ín the manner prescrweu Ior m; 1ssu~~ouc" 
tmder this subsection at any time after six months from its issuance. 

(e) Whenever the Secretary promulgates nny standard, makes any 
rule, order, or decision, grants any exemption or extension of time1 or 
compromises, mitigates, or settles nny pennlty assessed under this Act, 
he shall include a statement of the reasons for such action, which shall 
be published in the Federal Register. 

(f) Any person who may be adYersely affected b:y a standard issued 
under this section may at any time prior to the sixtleth day after such 
standard is promulgated file a petition challenging the validity of such 
standard with the United States court of appeals for the· circuit 
w~e~i~ such {>erson resides or has his principal place o~ ~usiness, for 
a JUdicial rev1ew • of such standard. A copy o f the petltwn shall be 
forthwith transmitted by the clerk of the court to the Secretary. The 
filing o f such petition shall not, unless otherwise ordered by the court, 
opera te as a stay o f the standard. The determinations of the Secretary 
shall be conclusiva if supported by substnntial evidence in the record 
considered as a whole. 

· (g) In determining the priority for establishing standards under 
this section, the Secretary shnll give due regard to t.he urgency of the 
need for mnndatory snfety nnd health standards for particular 
industries, trades, crafts, orcupations, businesses, workplaces or work 
environments. The Secretnry shall nlso give due regard to the recom
mendations of the Serretary of Henlth, Education, and 'Welfare 
regarding the need for mandatory standnrds in determining the pri-' 
ority for establishing such standnrds. 

· ADVISORY COM:Ml'I'TEES j ADMINISTRATION 
' .' ' 

J} 

' SJo:c. 7. (a) (1) There is h~reby estnb1ished a National Advisory · 
Committee on Occupntionnl Safety and Health consisting of twelve 
members nppointed by the Secretnry, four of whom are to be·desig-' 
nuted by the Sccrctnry of Health, Edurntion, nnd 'Velfare, without· 
regard to the provisions of title 5, United States Code, governing 
a.rpointments in the competith·e servic~, and composed of repres~nta·-' 
tlves of mannngement, Tabor, occupatwnal safety and occupatwnal 
health professions, nnd of the public. The Secretary shall designate; 
one o f the public members as Chairman. The members shall be selected 
upon the basis of their experience and competence in the field of occu-· 
pntional safety and health. · ·\; · 

(2) The Committee shnll advise, consult with, and make recom
mendations to the Secretary and the Secretary of Health, Education,' 
and 1Velfare on m<tt.te.rs relating to the admimstration of the Act. The 
Committee shall hold no fewer than two meetings during each calen-· 
dar year. All meetings of the Committee shall· be open to the public· 
and à transcript sha1l be kept and made available for public inspection. 

(3) The members of the Committee shall be comperisated in ac-· 
rordnnce with the provisions of section 3109 of title 5, United Statesl 
Code. . , .. 

(4) The Secrcturv shall furnish to the Committee an executiva sec-• 
1-etary and such seci·etarial, clerical, and other services as are deemed~ 
neceSsnry to t.he conduct o f it.<> business. ,., · · ' b 

(b) An advisory committee.may. be appointed by the Secretary to 
nssist him in his standard -settinj?; f1,mctions under section 6 o f this Act.! 
Each such committee shall consist of not more than fifteen members 

J 
f< 

I 

1 r 
f!. 

.. 

uens nu equat number of ·]'fi d b ----- ------•. .., .. ., "'"' .. ,. 
to J?resent the viewpoinro1f~hs qua 11 e y .experience nnd affiliation 
simllarly qualified to present tle e~p oye.rs uwoh·ed, and of persons 
'ns 'reli fiS one or more le .viewpomt of the workers involved 
,the ~tates. An ad,·iso represe~Itnhves of he~lth nnd snfety agencies of 
ns the Secretary mafaC:;~~tteÍ mny nlso m~!ude such other persons 
experience to mnke f 1 w 1? ar~ quahfied by knowledge and 
mittee, including on: o~~~ contributiOn. to the work of such com
~mtions of technidans or ~-iep~eseJjtntn.·~ o~ prof~ional organi
s~fe~y or health, and one or moessiOnn s spec~ahzmg m. occupatiOnal 
!llzed st.nndnrds-produring orgl~i~~f,resen~\tlres of natlonally recog
sl o nppou~ted to nny sue h nddsory con:~~~~t utj t lllÍ number of persons 
~er nppomted to such committee . I ee s la .not exceed the num
~tate agencies. Persons appointed ~s Ieg,r~sentnhves ?f Federal nnd 
ynte life shall be rom ensnted in o n VIsory romimttees from pri
t'xperts under sertion ~109 o f title tge l~:;he dn~nner as consultnnts or 
~.nry. shnll PI,\Y to nny. Stnte which is the eem:S\ntes Code. The Secre- ao Stat. 416, 
such n committee who lS a representnth·e of th ) oyletrl of a member of 
of thnt State reimbt t ffi . e 1en 1 or snfety agency 
the Stnte rest~ltin f;rsemen su Clent to. rorer the nrtual cost to 
c·~mrilittee. Any m!etino~fs~~\ repres~ntnhve's membership ou such 
nnd an nccurnte record ~hall b~ k~~~umátee ~lnll b~ open to the public Reoordkeeping, 
No member of such rommit.te ( 11 nn ma e n\·ailnb~e to the public. 
ers nnd employees) shall h ~ ot ler than. r~presentnhYes of employ-
rnle. 1\\ e an econonuc mterest in nny proposed 

(c) In cnrrying out h· 'b ')' · 
is nut/lOl'ized to-- IS respons1 1 Itles under this Act, the Secretary 

(1) use, with the·consent of F 1 1 
facilities, nnd personnel of su jny ec ern .ngency, ~he services, 
bhrsement nnd with the r l nfency,..., mth or Wlthout reim
vision the~of, nrcept and ~:~~lt 0 

• ~ny ~tn~e. ~r political subdi
o! any agency o f such State o r e stJ. .~~~s, nctl.Itles, !md personnel 
apd su 1\ ISJOll with reJmbursement; 

(2) employ experts nnd c lt t ' . . 
I nuthorized by section ~109 ~f~~tl RI~ \?..1' .0l'âlll~1ZntiOns thereof as 

tliat contrncts for surh em l e •>, . mte :Stntes C'ode, except. 
compensa te individuais so fmo)m?1~ ma! be ren~wed nnnually; 
rate specified at the tiro f P_?Ye at 1ntes not m excess of the 
5~~2 of title 5, United St!~~ 1(~ ft grnlled0'S-18 und~r section 
nl1ow them while away from tl . ~~c e, me u. mg traYelhme, and Ante, p. 198-1, 
ness, travei expenses (includi len .loi.nes ?r ~~guiar pla~es of busi-
nuth?rized by section 5703 otftfe~~ ~~~ mlsu of subs1stence) as 
sons In the Govern t · 1 e.>, mtec tates C'ode, for per- ao stat, 499; 

'_enwloyed. men. servtce employed intermittently, while so 83. Stat, 190. 

INSPF.C'TIONS~ INVESTIGATIONS, ,\ND RECORDKEEPING 

ta~~c~:~J111~r!!~~~·~er ~o cn.rry.~u~ the tll'J?oses of thisAct, the Secre
or agent. in charge, is ~uth~~f~~dnte rre enhnls to the owner, operator, 

(!1.) to enter without dela 1 t . 
plaJ_lt, establishment, constr~c~i~~~ ~it~-e~~o~tl~~: times anykfn

1
ctory, 

envtronment where work is perf . ' d b area, wor p ace or 
employer; and 01 me Y an employee of 1m 



Subpoena 
power. 

Recordkeeping. 

'Work-related 
deaths, eto.; 
reports. 

y;;~\ ·~e;~~;~bi;";~~·~~;;, ·~·;;y-~~-~i; plac~ o{ employment :t~ all 
pertinent conditions, structures, machmes, UP,paratl!-s, t jviCes, 
equipment, and materiais therein, and to quest10n prtva e Y any 
such employer, owner, operntor, ug~nt or. employee. . '·"""" 

(b) In making his inspections and mvestlgatt<?ns under t~us Act \'~. 
the Secretnry may require the attendance and t~tlmony of wttn~ 
and the production of evidence under oa~h. Wttn.esses shall be pa1d 
the same fees and mileage that are paid w.Itnesses m the courts of the ~ 
United States. In case o f a contu!fia~y, fatlure, o r ref~s~l o f Sny per
sou to obey such an order, any d1stnc~ court of the l ·.mted . ta:tes or 
the t::"nited Stutes courts of any terrltory or poss~10n, wlthm the 
·urisdiction of which such person is found, or resides or t!8-~sa~ts 
lmsiness, upon the application by the S~r~tary, shall have JUnsdiC
tion to issue to such person an order requmng such pe~on to a_Ppear 
to produce evidence if, as and when so orderea, and ~o g1ve testlmOI_lf
t·eiating to the matter under investigation or in queshon, an~ any fa1 -
ure to obey such order of the court may be pumshed by satd court as 
a contempt thereof. - d · ·k 

(c) (1) Each empioyer shall make, keep and preserve, a~ ma e 
nvailable to the Secretary or ~he S~creta:Y. <?f Healt~, Educa~10n, and 
\Veifare,' such records regard1~g lus actlv1tles relatmg to th1s Ac~ as 
the Secretary, in coopera~lOil w1th the ~ecretary of Health, Educat~on, 
and Welfare, may prescnbe by reguiatlon as l!ece~ary or ~~;ppropr1ate 
for the enforcement of this A~t or for develo~mg mfor~atwn rega~d
ing the causes and preventwn of oc~~patlonal ~cctdents and dl
nesses. In order to carry out ~~e proviSI?~s of th1s paragraph such 
reguiations may include provJswns requmng empioyers. to cond~ct 
periodic inspections. The Secretary shall aiS<? tssue regulahons req~ur-
1Jl<7 that employers, through.postmg of noti.ces or otl.1er appropr~ate 
m~ans, keep their emJ?loyees informed o~ !hetr protec~wns and obhga
tions under this Act mcluding the prov1s1ons o f apphcable standards.' 

(2) The Secreta;y, in cooreratim) with the. Secretary, of Health, 
Education, and Welfare, shal prescr1be reguiatwns ~qu~rmg employ
ers to maintain accurate records of, and to make perwdi? rep?r!s <?n, 
work-reiated deaths, injuries and illnesses. other than. mmor lDJU!'lesl.. 
reqüiring only first aid treatment and .w~ICh do not mvolve II_ledwall 
treatment }oss of consciousness, restriCtlOn of work or mobon, orl 
transfer ~ another job. · · il\ 

(3} The Secretary in cooperation with the Secretary of Heaith,. 
Education, and Welf~re, shall issue regulations requiring employe~rs 
to maintain accurate records of. employee exP.osures to P?tentiall 
toxic materiais or harmful phystcal agents whtch ~~:re reqmre4 to. 
monitored or measured under se~tion 6 .. Such regulatwn~ shall provtd~ 
employees or their represen.tatlves wtth an opportumty to observ~ 
such monitoring or measurmg, and to have acc~ to the. :ecord~ . 
thereof. Such regulations shall also make approprtate proviston f?l 
each empioyee o r former empioyee t? have ac~ to such records as ,~,1~ 
indicate his own exposure to toxtc mater1als or harmful phys1c 
agents. Each employer shall P!Omptly. notify any employ~ who ha 
been or is being exposed to toxtc m!ltel'lals or harmful phy~1cal agen 
in concentrations or at leveis wh1ch exceed those prescr1bed by a 
applicable occupational safety and health standa~d pr?mulgated undei 
section 6 and shall inform any employee who ts hemg thus expose 
of the co~rective action being taken. · 

I . 

------- -- --··:···-.. ...... .. u•u•uuuu• uu•·u~u upun emp1oyers espectaHy 
those operatmg small businesses. Unn_ecessary duplication ~f efforts in 
obtaining information shall be reduced to the maximum extent 
feasible. . . . 

. 
1 

(e) SubJect to reguiatwns 1ssued by the Secretary, a representative 
of t~e employer anda. representative authorized by his employees shall 
be g1ven an. opport.umty to acc<?mP!!-llY the Secretary or his authorized 
repr.ese~tattve durm~ai mspection of any workplace under 
~ubSecbon (a). for the purpose of aiding such inspection. Where there 
ts no . authortzed employee representative, the Secretary or his 
authonzed representatlve shall consult with a reasonable number of 
employees concerning matters of heaith and safety in the workplace. 
, (f) (1) Any employees or representative of employees who believe 
that a violatwn of a safety or health standard exists that threatens 
phys~c~l harm, . o: t.hat. ~n imminent danger ex~ts, may request an 
1,nspec~10n by gtvt~g n?tlce to the Secretary or hts authorized repre
~nt';'t,n;e of such vwiahon or.danger. Any such notice shall be reduced 
to writlng,. shall set forth w!th reasonable particularity the grounds 
for the nottce, and shall be s1gned by t~e employees or representative 
of employees, and a copy shall be prov1ded the employer or his agent 
no }ater than a~ ~he time of ~nspe?tion, except t,hat, upon the request 
of the person gtvmg such notlce, hts name and the names of individual 
employees r!lferred to therein shall not appear in such copy or on imy 
r!)cord pu~hshe?, released, or m~de availabie pursuant to subsection 
(g) of .th1s sectwn. If upon recetpt of such notification the Secretary 
deter,mmes t~ere are reasonabie grounds to beiieve that such vioiation 
or dange: !lx1sts, he ~hall ~ake a speciai inspection in accordance with 
t~e llr?VlSt?ns of tlus sectl?n as soon as practicable, to determine if 
such ,vtolahon or danger extsts. If the Secretary determines there are 
no re,aso~able grounds. to believe that a vioiation or danger exists he 
~hall ,notify the e~pio;rees or representative of the employees in writ
mg o f such determmatwn. 

(2) Prior to or.during any inspection of a workpiace, any employ
e~ .or representaüve of empioyees employed in such workpiace may 
n~tify the S~cretarY. or anY. rep:esen~~-lve of the Secretary responsible 
for.conductmg the mspect10. n, m wrttmg, of any violation of this Act 
w:hwh they .have reason. to believe. exists in such workpiace. The Sec
retary shall, by reguiatwn, estabhsh procedures for informal review 
o~ any refusal by a representative of the Secretary to issue a citation 
w1th respect to any such alleged violation and shall furnish the 
etppl~yees or representative of employees requesting such review a 
wl'ltten statement of the reasons for the Secretary's final disposition 
of the case. · 

(g) (1) The Secretary and SE,\cretary of Health, Education and Reports, 
Welf11-re are aut~orized to compile, analyze, and publish, either in publication. 
summary or detaded form, ali reports or information obtained under 
this section. 

(2) The Secretary and .the Secretary of Health, Education, and Rules and 
Welfare shall each prescrtbe such rules and regulations as he may regulations. 
?eem ~ecessary to carry out their responsibilities under this Act 
mcludmg rules and regulations dealing with the inspection of ad 
employer's establishment. 



Lirni tation, 

SE<'. H. (a) If, upon inspection or im·estigution, the ~ecrdn.ry or his 
nuthorized representative believes thnt nu employer hns violated n. 
reqnirement of section 5 of this Act, of any standnrd, rule or order 
promulgnted pnrsuant to section 6 of this .\rt~ or of nny regulations 
prescribed pursnnnt to this Act, he shnll with rl'liSOllttble promptness •· 
1ssue a citation to the employer. Each citation shnU be in wr!ting ànd \ 
shall describe with paiticulnrity the nutm·e of the Yiolation, mcluding 1· 
a refere.nce to the provision of the .Act., standurd, rull', regnlation, m· 
order nlleged to have been ,·iolat~d. In nddition. the citation shn.ll fix t 
n. retlSOnnble time for the nbntemeut of the Yiolntion. The Secretnry 
may pl"l'scribe procednres for t.he issunnce of n notict' in licu of n citn
tion with respect to de minimis violations whieh hn,·c no direct or 
immedint~ reln.tionshiJ? to snfety or health. . 

(b) Ench citation 1SSncd under this section. o r tt copy m· copu1s 
thereof. shall be proruinently posted. ns prescribcd in re.gnlntwns 
ISSned by the St>cretnry, nt or near ench plnre a violntion rdetTcd to in ) 

the citation occurred. I (c) ~o citntion may be issued under this sectionaftet· the expiration 
of six months following the occnrrence of nny Yiobtion. . 

PROCEDt:RE FOR EX}'(\U('KME:ST I I 

SEc. 10. (a) If, after nn iuspcdion o r invesl;ig~ltion, thc Secret!lrY l 
issues n cit.ation u~der section ~ (a), h~ shnll, ~ntlm~ a r.ensonab~e time J 
after the terminat.lon of such mspectwn or mvestigntJOn, notify the 
e.mployer by cettified mail of the penalty, if any, proposed to. bej 
assessed nnder section 17 nnd t.hat the employer lu.\.s fift.een workmgl' 
dnys within which to notify the Secretary thnt he. w1_shes to contest ~he 
dtation or proposed nssessmt>nt of pennlty. If. w1tlnn fifteen workmg 
dayG ft·om the receipt of the notice issned by the Secretary the. 
employer fails to notlfy the Secretary that he intends ~o _c_ontest the! 
citation or proposed assessment of penalty, and no not1ce IS ~led byj 
1\llY employee or representative of employees under subsectlon ( c)l 
within such time, the citation and the nssessment., as proposed, shall be 
deemed a final order of the Commission nnd not snbjl•.ct to review byl 
any court or a!rency. · 

( b) 1f the 'Secretnr.v has rel\.80!1 to l~lie_ve that. an ~mployex: h!ls 
faiJed to correct n violatio~1 for whtc~l a cttnt~on has_been tssued wtth!~ 
the period permitted for It~ correct1on (wh1c,h per!o~ sh!lll not begll)\ . 
to nm until the entry of a final o~er by.the .C~>r~mnsston m the case Oljt 
nny review proceedmgs under th1s sectton 1~1t1ated by the e!llploye 
m good faith and not sole.ly for delay or av«:ndance 9f penaltles) .• th · 
::;eeretary shall notify the P.mployer by cettl11ed mall of such fallm 
tmd of the penalty proposed to be assessed under secti9n 17 by re.as~ 
of such failure, nnd that the employer h!ls fifte.en workmg days w1th\ 
which to notify the Secretnry that ht>. w1shes to cont{•st the. S~cretary 
notification or the proposed. assessme?-t of. pe~alty. If, w1thm fifteeJ 
working days from the rece1pt of notificattonissued_by the Secreta . 
the employer fnils to notify the Secretary that he mten~s to .cont 
the notification or proposed assessment of penalt.y, the notlficat10n an 
a.ssessment, as prop_osed, shal_l be deemed n final order of the Cord 
mission and not sub)ect to rev1ew by any court or agency. 1 

(c) If an employer nqtifi~ the SecretnrY, tha~ he ~ntends to conte~ 
a citation issued under section. 9 ( n) o~ not_tfic.nhon tssued m~der su~ 
section (a) or (b) of this sechon, or lf, wtthm fifteen workmg da~ 

I 

r!le v.er10n or nme fixed in the citation for the abateme~t -;;rtt;~·~i;;i;~ 
tH?ll .1s unrensonable, the Secretnry shall immediately advise the Com
llllSSIOll ?f such notifi~atio~, and the Commission shall afford an 
Õt~ortumty for a hearmg (m accordance with section 554 of title 5 
m~ed States Code, ~>U~ without regard to subsection (a) ( 3} of such 80 stat. 384, 

sect~on). The CommlSSI?n shall _th~reafter issue an order, based on 
fi;'ld1!lgs of fact, affirmmg, modlfymg, or vacating the Secretary's 
Clta~IOn r proposed penn}ty, 01' directing other appropriate reJief and 
~~c >on er shnll become final thirty days after its issuance. Upon a 
:s: lO\\ mg by nn. employer of a good faith effort to comply with the 
abatement reqmrements of a citation, and that abatement has not been 
completed because of f~ctors beyond his reasonable control the Secre-
tary, ~fter nn opportumty f?r a hearing as provided in this'subsection 
shall J~sue nn ?rd~r affirmmg or modifying the abatement require~ 
m~n~s m such ctta~10n. The rules of procedure prescribed by the Com-
mlsston shall pronde affected employees or representatives of affected 
e1~ploybsees t~n opportunit.y to participate as parties to hearings under 
t us su echon. 

JUDICIAL REVIEW 

SEc. 11. (a) .A~ty p~rson adversely affected or aggrieved by an order 
of t~e Com_nusswn Jssued under subsection (c) of section 10 ma 
obtai;'l a :e\:Iew o~ suchor~er i~ an_y United States court of a peals f~ 
the c1rcmt m whlC~l the )'IO_latwn 1s alleged to have occurrej or where 
the e~pl?yer has 1ts p:mcipal _office, o~ in the Court of Appeals for 
tjte D1str1ct .. of Colu_mbm C1rcmt, by fihng in such court w1thin sixty 
< ays followmg the 1ssuance of such order a written petition praying 
that t~~ order be !JlOdified or set aside. A copy of such petition shall be 
fortlm 1th transm~tted by the clerk of the court to the Commission. and 
to the other pn~hes, nnd the~upon the Commission shall file in the 
. C?u.rt the record m the proceedmg as provided in section 2112 o f title 28 
Ufmhted Stntes Ç'ode. Upon such filing, the court shall have jurisdictio~ 72 stat, 941; 
o t e proceedmg and of the questwn determined therein and shall 80 stat, 1323, 
ltve P?wer to grant such temporary relief or restraining 'order as it 
< ee!lls Jnst nnd proper, and to make and enter upon the pleadin 
testJ!llo~y, and pr~ceedi~gs ~et forth in such record n decree affirmi;s' 
m?d~fymg, or setti_ng as1de m whole or in part, the order of the Co~~ · 
mlSSlon. and enforcmg the snme to the extent that such order is affirmed 
or mod1fied. The commencement of proceedings under this subsection 
shallnot, l_lnl.ess ordere~ b_y the court, operate as a stay of the order of 
th~ Çomm1ss10n. No ~bJechon that has not been urged before the Com-
mJSSion shall be. co~s1dered by the court, unless the failure or neglect . 
to urge such obJecho? shall be excuse~ ~cau~ of extraordinary cir-
cumstan~es. The findmgs of the Commisswn W1th respect to questions 
of fac~i If su~ported by sub~tnntial evidence on the record considered 
as a "1o e, s 1nll be conclusiVe. If nny party shnll apply to the court 
f?r lea;-e to ndduce ndditional evidence and shall show to the satisfac-
~hon o the court that such additional evidence is material and that 
. e{h here _reas:nble grounds f?r _the failure to ndduce such evidence 
~~ Í ~~drmg fore the CommiSSion, the court may order such nddi-
wna eH ence to be taken before the Commission and to be made a 

~art. of the record. The.Commission may modify its findings as to the 
acts, or make !lew findmgs, by reason of additional evidence so taken 

!md fi~~d, and 1t shall file. such modified or new findings, which find
mgs "1th respect to quest.Jons of fact, i f supported by substantial evi-
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~riginal order. Upon the'filing of t~e ~cord with it, the jurísdiction 
of the court shall be exclusive and 1ts .JUdgment .and decree shall be 
final except that the same shall be sub]ect to rev1ew by the S~preme 
Courl of the United States, as provided i!l section .1254 of title 28, 
United States Code. Petitions filed under th1s subsect10n shall be heard 
expeditiously. . · f · t f 

(b) The Secretary may also obt~m rev1e_w. or en orceme1~ o. any 
final order o f the Commission by filmg a p~titi?n. for Sl~ch rehef m the . 
U nited States court o f appeals for the c1rcmt m. w h1c~ t~e alleged 
violation occurred or in which the employer has 1ts prmCipa~ office, 
a.nd the provisions of subsectio~I.(a) shall govern such proc~edmgs ~ 
the extent applicable. If no petition for rev1e~, as provtded m ~u~~ 
tion ·(a) is filed within sixty days after serv1ce of the CommlSSlO!l s 
order, the Commission's findmgs of fact and order s~all.be conclustve 
in connection with any petition for enfo~·cement wht?h 1s filed by the 
Secreta.ry after the expm1.tion of such stxty-day ~r10d. In ~ny s1;1ch 
case as well as in the case of a noncontested c1tat10n or nottfic.at~on 
by the Secretary which has become a final order of the Commtssion 
under subsection (a) or (h) of section 10, the_clerk of the court, unless 
othérwise ordered by the court, shall forthw1th enter a decree enforc
in the arder and shall transmit a copy of such decree to the Sec
retary and the employer named in the petition. In any contempt 

roceeding brought to enforce a. decree of a court of appeals entered 
. p ursuant to this subsection or sub~tion (a), the ~~urt of. appe~_tls may 

issess the penalties provided in sect10n 17, m add1tion to mvokmg any 
other-available remedies. . . d' · · t 

(c) (1) No person shall discharge or m any manner tscrm~ma e · 
a ainst any employee beca use such employee has. filed any complamt or 
i!stituted or caused to be instituted any p_roc~dmg under o r rela_ted to 
this Act or has testified or is about to test1fy m any sue~ proceedmg or 
beca.use of the exercise by such employee on behalf of htmself or others 
of any right afforded by this Act. · . ·h . 

(2) Any employee who believes that he h~~;s b~n di_scharged. or ot er-
wise discriminated against by any person m v~olat~on of this subsec
tion may, within thirty days afte~ such viOl.atH~n . OCC'}rs, file a 
complaint with the Secretary allegmg such discrimm.atiOn .. U~m 
receipt of such complaint, the Secretary shall cause s.uch I~yes~Igatihn 
to be made as he deems appropriate. If upon such mve.stigatiOn, t e 
Secretary determines that the provisions of thi~ subsec~IOn have be~n 
violated he shall bring an action in any appropri.ate Umted .States dts
trict co~rt against such person. In any such act1on the Umted .Sta~es 
district courts shall have jurisdiction, for cause shown to restram yiO
lations o f paragraph ( 1) of this subsection and arder all apph.Prtte 
relief including rehiring or reinstatement of the employee to IS or-
mer rsition with back pay. . . . fil d d th' 

(3 Within 90 days of the rece1pt of a complamt e. un er . IS 
subsection the Secreta.ry shal.lnotify t~e complamant of hts determma.
tion under paragraph 2 of th1s subsection. _ 

THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 

Establishne nt; 
membership. 

SEc 12 (a) The Occupational Safety and Health Review Co~mis
sion i~ he~eby established. The Commission shaJI be cobmposedd o!t~hfu 
members who shall be appointed by the Pres1dent, y an Wl e 
a.dvice a.nd consent of the Senate, from among persons who by reason 
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nare one or tne members of the <Jommissíon to serve as Chairma.n. 
(h) The terms of members of the Commission shall be six years 

except that (1) the members of the Commission first taking office shall 
serve, as destgnated by the President at the time of appointment, one 
for a term of two yea.rs, one for a term of four years, and one for a. 
term of six years, and (2) a. vacancy caused by the death, resignation, 
or remova! of a member prior to the expiration of the term for which 
he was appointed shall be filled only for the remainder of such 
unex~ired term. A member o f the Commission may be removed by the 
Pres1dent for inefficiency, neglect of duty). or malfeasance in office. 

(c) (1) Section 5314 of title 5, United ::;tates Code, is amended by 
adding at the end thereof the following new paragra.ph: 

"(57) Chairman, Occupational Saíety and Health Review 
Comm1ssion." 

(2) Section 5315 of title 5, United States Code, is amended by add
ing at the end thereof the following new paragra ph : 

"(94) Members, OccupatiOnal Safety and Health Review 
Commtssion." 

( d) The principal office o f the Commission shall be in the District 
of Columbia. Whenever the Commission deems that the convenience 
of the public or of the parties ma.y be promoted, or delay or expense 
may be minimized, it may hold hearings or conduct other proceedings 
at any other place. . 

(e) The Chairman shall be responsible on behalf o f the Commission 
for the administrativa operations of the Commission and shall appoint 
such hearing examiners and other employees as he deems necessary 

Terms. 

80 Stat, 460, 

Ante, P• 776, 

Location, 

. to assist in the performance of the Commission's functions and to 
fix their compensation in· accordance with the provisions o f chapter 
51 and subchapter III of chapter 53 of title 5, United States Code, 5 use 5101, 
relating to classification and General Schedule pay rates: Pro'Vided, 5331. 
That assignment, remova.} and compensation of hearing examiners ·Ante, P• 198-1, 
sha.ll be in accordance with sections 3105, 3344, 5362, and 7521 o f title 5, 

· United States Code. 
. (f) For the purpose o f carrying out its functions under this Act.t. two 
members of the Commission shaU constitute a quorum and omcial 
action can be taken only on the affirmative vote of at least two 
members. . · 

ür) Every official act of the Commission shall be entered of record, 
and'tts hearings and records shall be open to the public. The Com
mission is authorized to make such rules as are necessary for the orderly 
tra.nsaction of its proceedings. Unless the Commission has adopted a 
different rule, its proceedings shall be in accordance with the Federal 
Rules of Civil Procedure; 

(h) The Commission may order testimony to be taken by deposition 
in any proceedings pendin~ before it at any state of such proceeding. 
Any person may be compeJled to appear and depose, a.nd to produce 
books, papers, or documents, in the same manner as witnesses may be 
compelled to appear and testify and produce like documentary 
evidence before the Commission. Witnesses whose depositions are taken 
under this subsection, and the persons taking such depositions, shall be 
entitled to the same fees as are paid for Iike services in the courts of 
the United States. 

(i) For the .purpose of any proceeding before the Commission, the 
provisions .of sect10n 11 o f tlie National Labor Relations Act ( 29 
U.S.C. 161) are hereby made applicable to the jurisdiction and powers 
of the Commission. 

Quorum, 

Public reoords, 

28 use app. 

61 Stat, 150; 
Ante, p. 930. 
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Ante, p. 198-1. 

28 use app. 
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Commission and any motion in connection therewith, assigned to such 
hearing examinet· by the Chairman of the Commission, and shall make 
a report of aPy such determination which constitutes bis final disposi
tion of the proceedings. The report of the hearing examiner shall 
become the final order of the Commission within thirty days after such 
report by the hearing examiner, unless within such period any Com
!lllSSion member has directed t hat sue h report shall b6 reviewed by the 
Commission. · · 

(k) Except as otherwise provided in this Act, the hearing examiners· 
shall be su:bject to the laws governing employees in the classified civil 
ser,,ice, except that appointments shall be made without regard to 
section 5108 of title ·5, United States Code. Each hearing examiner 
shall receive compensation at a rate not less than tha.t prescribed for 
GS-16 under section 5332 of title 5, United States Code. 

PROCEDURES TO COUNTERACT IMMINENT DANGERS 

SEc. 13. (a) The United States district courts shall have jut·isdic
tion, upon petition of the Secretary, to restrain any condttions or 
practices in any place of employment which are such that a danger 
exists which could reasonably be expected to cause death or serious 
physical harm immediately or before the imminence of such dan~er 
can be eliminated through the enforcement procedures otherw1se · 
provided by this Act. Any order issued under tlu~ section may require 
such steps to be taken as may be necessary·to avo1d, correct, or remove 
such imminent danger and prohibit the employment o r presence o f any 
individual in locations or under condit10ns where such imminent 
danger exists, except individuais whose presence is necessary to avoid, 
(~orrect, or remm·e such imminent danger or to maintain the capa.city 
of a continuous process operation to resume nonnal operations w1thout 

. n complete cessation of operations, or where· a. cessa.tion of operations is 
· necessary, to permit. su<'h to be accomplished in a safe and orderly 

manner. · 
(h) Upon the filing o f an_y such petition the district court shall have 

jurisdichm~ to grant such mjunchve relief or tempor!lry restraining 
order pendmg the outcome of an enforcement proceedmg pursuarit to 
this A.ct. The proceeding shall be as provided by Rule 65 of the Fed
eral Rules, CIVil Procedure, except that no temporary restraining 
order issued without notice shall be effective for a period longer than 
fi\'e days. · . 

(c) \Yhenever andas soon as an inspector concludes that conditions · 
or practices described in subsection (a) exist in any place of employ- · 
ment, he shall infol'!ll the affecte~ employees and employers of the 
danger and that he 1s recommendmg to the Secretary that relief be 
sought. · . 

(d) If the· Secretary arbitrarily or capriciously fails to seek relief 
under this section, any employee who may be injured by reason of 
such failure, or the representative of such employees, might bring an 
action against the Secretary in the United States district court for the 
district m which the imminent danger is alleged to exist or -the 
employer has its prinCipal office, or for the District of-Columbia, for a. 
writ of mandnmus to compel the Secretary to seek such an orâer and 
for sue h further relief ~s may be appropriate. . : 

~· 
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SEc. 14. Except as prov1ded m secHon iJ.lo \ u. 1 v L ...... ., .. v, ......... w~ 
States Code, relating to litigation before the Supreme Court, the 
Solicitor of Labor may appear for and represent the Secretary in any 
Civillitigation brou~ht under this Act but all such litigation shall be 
subject to the directlon and control of the Attorney General. 

CONFIDENTIALITY OF TRADE SECRETS 

. SEc. 15. All information reported to or otherwise obtained by the 
Secretary or his représentative in connection with any inspection or 
proceeding under this Act which contains or which might reveal a 
trade secret referred to in section 1905 of title 18 of the United States 
Code shall be considered confidential for the purpose of that section, 
except that such information may be disclosed to other officers or 
employees concerned with carrying out this Act or when relevant in 
any proceeding under this Act. In uny such proceeding the Secretary, 
the Commission, or the court shall issue such orders as may be 
o.ppropriate to protect the confidentiality of trade secrets. 

VARIATIONS, TOLERANCES1 AND EXEMPTIONS 

· SEC. 16. The Secretary, on the record, after notice o.nd opportunity 
for a hearing may prov1de such reasonable limitations and may make 
such rules and regulations allowing reasonable variations, tolerances, 
and exemptions to and from any or all J>rovisions of this Act as he may 
find necessary and proper to avoid senous impairment of the national 
defense. Such action shall not be in effect for more than six months 
without notification to affected employees and an opportunity being 
afforded for a hearing. 

PENALTIES 

'SEC. 17. (a) Any emJ>loyer who willfully or repeatedly violates 
the requirements of sect1011 5 of this Act, any standard, rule, or order 
promulgated pursuant to section 6 of this Act, or regulations pre
seribed pursuant to this Act. may be assessed a civil penalty of not 
more than $1.0,000 for each violation. 

(b) Any emi?loyer who has received a. citation fcr a serious viola-
. tion of the reqmrements of seetion 5 of this Act, of any standard, rule, 
or order promulgated pursuo.nt to section 6 of this Act, or of any 
regulations prescribed pursuant to this Act, shall be assessed a civil 
penalty o f up to $1,000 for each such violation . 

(c) Any employer who has received a citation for a violation of the 
reqmrements of section 5 of this Act, of any standard, rule, or order 
promulgated pursuant to section 6 of this Act, or of regulations 
prescribed pursuant to this Act, and such violation is specificall;y 
determined not to be of a serious nature, may be assessed a civ1l 
penalty of up to $1,000 for each such 'violation. · 

(d) Any employer who fails to correct a violution for which a citu
tion has been issued under section 9(a) within the period permitted 
for its correction ( which period shall not begin .to run until the date 
of the final order of the Commission in the case of nny review proceed
ing under section 10 initiated by the employer in ~ood fa.ith und not 
solely for delay or avoidance of penaltles), may be assessed a civil 
penalty of not more than $1,000 for each duy during which such 
bilure o r violation continues. 

80 Stat. 513. 
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tfons prescribed pursuant to this Act1 and that violation caused death 
to any employee, shall, upon convictwn, be punished by a fine of not 
more than $10,000 ot· by 1mprisonment for not more than six months, 
or by both; exce.pt that if the conviction is for a violation committed 
after a first conv1ction of such person, punishment shnll be by a fine of 
not more than $20,000 or by imprisonment for not more thnn one year, 
or byboth. 

(f) Any person who gives advance notice of any inspection to be 
conducted under this Act, without authority from the Secretary or 
his designees, shall1 upon conviction, be punished by a fine of not more 
than $1,000 or by 1mprisonment for not more than six months, or by 
both. 

(g) Whoever knowingly makes any false statement, representation, 
or certification in any application, record, report, plan, or other docu
ment filed or required to be maintained pursuant to this Act shall, 
upon conviction, be punished by a fine of not more than $10,000, or by 
imP.risonment for not more than six months, or by both. 

(h) (1) Section 1114 of title 18, United States Code, is hereby 
amended by striking out "designated by the Secretary of Health, 
Education, and Welfare to conduct investigations, or inspections 
under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act" and inserting in 
!ieu t~ere?f "!lr of ~he Department of Labor as:'igned to perform 
mvestlgat1Ve, mspectwn, or law enforcement funcbons". · 

(2) Notwithstanding the provisions of sections 1111 and 1114 of 
title 18, United States Code, whoever, in violation of the provisions of 
section 1114 of such title1 kills a person while engaged in or on account 
of the performance of mvestigative, inspection, or law enforcement 
functions added to such section 1114 by paragraph (1) of this sub-· 
section, and who would otherwise be subject to the penalty provisions 
of such section 1111, shall be punished by imprisonment for any term 
o f years or for life. 

(i) Any employer who violates any of the posting requirements1 as 
prescribed under the provisions of this Act, shall be assessed a civil 
penalty of up to $1,000 for each violation. · 

(j) The Commission shall have authority to assess all civil penalties 
provided in this section, giving due consideration to the appropriate
ness of the penalty with respect to the size of the business of the 
employer being charged, the gravity of the violation, the good faith of 
the employer, and the hist?ry of.previous.viola~ions: 

(k) F?rpurposes of th1s sect10nt a seno~s vwlatlon s~all be dee~ed 
to exist m a place of employment 1f there 1s a substanbal probab1hty 
that death or serious physical harm could result from a condition 
which exists, or from one or more practices, means, methods, opera
tions,.or processes which have been adopted or are in use, in such place 
of employment unless t)l~ employer d1d not, and could not '_Vith .the 
exercise of reasonable d1hgence, know of the presence of the v10lat1on. 

· (l) Civil penalties owed under this Act shall be paid to the Secre
tary for deposit into the 'l'reasury of the United States and shall 
accrue to the United States and may be recovered in a civil action in the 
name of the United States brought in the United States district court 
for the district where the violation is alleged to have occurred or 
where the employer has its principal office. ' . 
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SEc. 18. (a) Noth.ing .in .thi_s ~ct shall prevent any State agency 
or tçourt from assertmg JU~lsdiCtlon under State law over any occu
pa_ Ionffal safety or ~ealth 1ssue with respect to which no standard 
1s me .ect under secbon 6. 
(~ Any State which, at any time, desires to assume responsibilit 

{or1 hvelopment and e!lforcement therein of occupational safety anã 
l~a t standards ~latmg to any occupational safety or health issue 
w1t~ respect to whtcp. a Federal standard has been promulgated under 
secdbond6 sh~~;ll submtt a State plan for the development of such stand
ar s an the1r enforcement. 

(c) The St;eretary shall approve the plan submitted by a State 
~ndder subsectiOn (h)' or any modification thereof, if such plan in his 
JU gment-- · 

( 1). designa te!! a State ag~n?y or agencies as the agency o r 
a.genmes respons1ble for admmtstering the plan throug•hout the 
State, 

(2) provides for the dev~lopment and enforcement of safety 
!'nd healt~ standards relatmg to one or more safety or health 
1ssues, w~tch standards (and the enforcementof which standards) 
are or wdl be at least as effective in providing safe and healthful 
employment and. place~. o~ employment as the standards promul
gated under sect10n 6 .whtch relate to the same issues, and which 
stand~rd~, when apphcable to products which are distributed oi· 
used. 1!1 mterstate commerce, are required by compelling local 
cond1t10ns ~d do not .unduly burden interstate commerce, 

(3) proy1des for a nght ?f e!ltry and inspection of all work
p~aces .subJec~ to the Ac~ whiCh IS at least as effective as that pro
VJ~ed m ~ect10n 8, and mcludes a prohibition on advance notice 
of mspections, · . 
. ( 4) contai~ satisfactory assurances that such a~ncy or agen

mes nave or wdl have the 1egal authority and quahfied personnel 
necessary for the enforcement of such standards 

( 5) gtves satisfactory assurances that such' State will devote 
lldequate funds to the administration and enforcement of such 
standards, 

(6) conts;ins satis.factory assur!lnces that such State will, to the 
extent s:rm~tted by 1ts !aw, estabhsh and maintain an effective and 
comf]re ens1ve occupat10~al safety and health program applicable 
to a ~ ~ll,lployees .of pubhc agenCies of the State and its política] 
su?d1V~Sl0ns, whtch program is as effective as the standards con
tamed m an approved plan, 

(7) ~quires employers in the State to make reports to the Sec
retary m. the same manner and to the same extent as if the plan 
were not m effect, and 

(8) provid~ that the State agency will make such reports to 
the Secret.ary m such form and containin~ such information as 
the Secretary shall fr.om time to time reqmre. ' 

( d) If the Secretary reJects ~ P.lan subm1tted under subsection (h) Notioe of 
he ~hall afford ~he State subm1ttmg the plan due notice and oppor~ hearing. 
t.umty for a hearmg before so doing. 

~e) ~fter the Secretary approves a State plan submitted under 
su sect.10n (h), he !llay, but shall not be required to, ·exercise his 
authonty under sect10ns 8, 9, 10, 13, and 17 with respect to com arabl 
standards promulgated under section 6, for the per10d specifiea in th: 
next, sent~nce. The S~cretary may e~ercise the authority referred to 
abo\ e untd he determmes, on the basts of actual operations under the 



Continuing 
evaluation, 

Plan rejection, 
review, 
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\'e:\rs nfter the plnn's npprovnl under su~sectwn (c). LJpon mn.k~ng tlle 
cletermination referred to in the precedmg sentence,, tlie proV1Sl011S. of 
sections 5 ( n) ( 2), 8 ( except for the purpose o f cnrrymg out snbsectwn 
(f) of this section), 9, 10, ta, nnd 17, nn~ stnndn1'ds promulgated ~nder 
,.;ection 6 of this .-\.d, shnll not npply w1th respect to nn~ occupatlonal 
safety or health issues covered under th~ ,plnn,, but the :Secret!lry may 
retnin jurisdiction under the nbove prov1s1ons m nny }~roc~edmg com
menced under section 9 or 10 before the date of determmnt10n. 

(f) The Secretary shnll, on tl~e basis o f repor.ts ~ubmitted ~y the 
Stnte agency and his own ins,pechons !unke n contnnung eVI\luahon ~f 
the manner in which ench ~tate hnvmg n plnn npproved under th1s 
section is carrying out such plnn. ~Vhenever th~ Secretn1:Y finds, af~er 
:ttfordin(l' due notice and opportmuty for n henrmg, thnt m the ad~m
istratim~ of the Stntej)lan there is n fnilure to comply substnnt~ally 
with nny provision o the Stnte plnn ( or nny ns~urn1~ce contamed 
therein) he shall notify the State ngency of lus wlthdrawal o f 
appro\·ai of such plan nnd upon.receipt of ~uc~ n?ti~e ~uc~ plan shall 
l'ense to be in etl'ect, lmt the State may retam JUrt~dtctwn 111 nny case 
I'Onunenced before the withdrawn.l of the plan m order to enforce 
~tandnrds under the plnn whenever the issues involwd do not relate 
to the rensons for the withdrnwal of the plan. . 

(g) The State may obtain a _rev!ew ?f a decision of t11e. Secretary 
withdrawing npprovnl of or reJectmg 1ts plan by .the l1mt.ed Stfi;tes 
conrt. of nppenls for the circuit in wluch. the Stn~ 1s locat~d by fihng 
in such court within thirty days fol~ow~ng rece1pt ?f nohce of s~ch 
deeision a petition to modify or set ast~e. m whole or m p~trt the act10n 
of the Secretnry. ~\. copy of such petltlon shall fortlnntl~ be served 
upon the Secretar)', nnd thereup01~ the Secret.ary shall cer!lfy and file 
in the court the record upon. wh1ch the dectston complnmed o f was 
issued ns provided in section 2112 of t!tle 2~,. U~ited. St~tes Code. 
{Tnless the conrt finds that the Secretnrys deCiswn m re1ectmg a pro
posecl Stnte plnn or withdrawing his approval o f such a plan is not su~
ported by substantial evidence the court shall a!firm t.he ~ecretary s. 
decision The judO'ment of the court shall be sub]ect to rev1ew by the 
Suprem~ Court. of the United States up~n certiorari or certification 
ns provided in section 1254 of tit~e 28, Umted States .Code. 

(h) The Secretary may enter mto an ngreement w1th a St.ate under 
which the Stnte will be permitted to conti.nue to e~force one or m01:e 
occupntional henlth nnd snfety standards m effect m sue h St.ate ~ntll 
tiunlnction is tnken by the Secretary with respect to a plan subm1tted 
by a State under subsect.ion (b) o f this eection, or two years from the 
date of ennctment of this Act, whichever is earlier. . 

n:DER.\L .\(U:XCY SAI''ETY PROOR..\1\IS AND RESPONSIBJLITIF..S 

Sl:c. 19. (n) It shall be the responsibility of the hencl of en:ch F~d
ernl ngency to estnblish and maintain an eff~cti~e nnd .comprel~enstve 
occupntional snfety and henlth program wh1ch 1s cons1stent w1th the 
st!mdnrds promulgated under section 6. The hend of each agency shall 
(nfter consultation with repreEentatives of the employees thereof)-

( 1) provi de safe and healthful places and conditions o f employ
ment, consistent with the standnrds set under section 6; 

(2) acqui.re, mnintain, nnd require the use of safety equipment, 
personnl protective equipment, and devices rensona~ly necessary 
to protect. employees; 
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( 4) consult with the l::Secretary wun regara w tne aaeq-uacy as 
to form and content of records kept pursuant to subsection (a) ( 3) 
o f t.his section; and 

(5) make an a1mual report to the Secretary with respect to 
occupational accidents and injuries nnd the agency's pro~ram 
under this section. Such report shall include any report subm1tted 
under section 7902(e) (2) of title 5, United States Code. 

(b) The Secretary shall report to the President a summary o r digest 
o f reports submitted to him under subsection (a) ( 5) of this section, 
together with his evaluations of and recommendations derived from 
such repl)rts. The President shall transmit annually to the Senate and 
the Housé of Representatives a report of the activities of Federal 
agencies under this section. 

(c) Section 7902(c) (1) of title 5, United States Code, is amended 
by inserting after "agencies" the following: "and o f labor organiza
tions representing employees". 

( d) The Secretary shall have access to records and reports kept 
and filed hr Federal agencies pursU:ant to subsections (a) ( 3) and ( 5) 
of this sectlon unless those records and reports are specifically required 
b_y Executive order to be kept secret in the interest of the national 
defense or foreign policy1 in which case the Secretary shall have access 
to such information as wlll not jeopardize national defense or foreign 
policy. 

RESEARCH AND REJ,A'rED ACTIVITIES 

Annual report, 

80 Stat, 530. 
Report to 
President, 

Report to 
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Recorda, etc, 
availability. 

SEc. 20. (a) (1) The Secretary of Health, Education, and Welfnre, 
after consultation with the Secretary nnd with other appropriate 
Federal departments or agencies, shall conduct ( directly or by grants 
or contracts) research, experiments, and demonstrations relatmg- to 
occupational safety and health, including studies of psychological 
factors involved, and relating to innovative methods, techniques, and 
approac.hes for dealing with occupational safety and health problems. 

(2) The Secretary of Health, Education; and Welfare shall from 
time to time consult with the Secretary in order to develop specific \_ 
plans for such research, demonstrations, and experiments as are neces
sary to produce criteria, including criteria identifyin~ toxic sub
stances, enabling the Secretary to meet his responsibuity for the 
formulation o f safety and health standards under this Act; and the 
Secretary of Health1 Education, and W elfare, on the basis of such 
research, demonstratwns, and experiments and any other informntion 
nvailable to him, shall develop and publish at least annually such 
criteria as will effectuate the purposes of this Act. 

(3) The Secretary of Health, Education, and Welfare, on the basis 
of such research, demonstrations and experiments, and any other 
information available to him, shall develop criteria dealing with toxic 
materiais and harmful physical agents and substances which will 
describe exposure leveis that are safe for various periods of employ
ment, including but not limited to the exposure leveis at which. no 
emplo;ree will suffer impaired health or functional ,capacities or 
dimimshed life expectancy as a result of his work expe'rience. 

( 4) The Secretary of Health, Education, and Welfare shall also 
c.onduct special research, experiments, and demonstrations relating 
to occupational safety and health as are necessary to explore new 
problems, including those created by new technology in occupational 
safety and health, w,hich may require ameliorative action beyond that 
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to the field o f occupational safety and health. 

( 5) The Secretary o f Health, Education, and W elfare, in ?rder to 
comply with his responsibilities undet· paragra J?h ( 2), ~nd m order 
to develop needed information regarding P?tentially t<;>xlc subst'!-~ces 
·or harmful physical agents may prescr1be regulntwns requmng 
employers to mensure, record and make reports ou the exposure of 
employees to substances or pbysical agents which the Secretary of 
Health, 'Education, and Welfare rensonably believes may- endanger 
the health or safetr o f employees. The Se~retary of Health, Educat~on, 
and W elfare also 1s authorized to estabhsh such progr11;m~ of me~IC~l 
examinations and tests as may be necessary for determmmg the mci
dence of occupational illnesses and the susceptibility of employees to 
such illnesses. Nothing in this or a.ny other provision of this Act shall 
be deemed to authorize or require medicai examination, immunization, 
or treatment for those who object thereto on religious grounds, except 
where such is necessary for the protection of the health or safety of 
others. Upon the request of any employer who is requir~d to mensure 
and record exposure of employees to substances or physiCal agent~ as 
provided under this subsection, the Secretary of Health, Educabon, 
and ·w elfare shall furnish full financiai or other assistance to such 
employer for the purpose of defraying any additional e~pense 
incurred by him in carrying out the measurmg and recordmg as 
provided in this subsection. 

(6) The Secretary of Health, Education, and Welfare shall publish 
withm six months of enactment of this Act nnd thereafter as needed 
but at least annually a list of ali known toxic substances by generic 
family or other useful grouping, and the conc~ntrations !1-t which ~uch 
toxicity is known to occur. He shall determme followmg a wr1tten 
request by any employer or aut~orize~ representative of em~loyees, 
specifying with reasonable partJculanty the grounds o~ wh1ch the 

_ request is made, whether any substance normally found m the place 
· of employment has potentially toxic effects in such concentrations as 
used o r found; and shall submit such determination both to employers 
and affected employees as soon a~ possible. If the Secreta~y of He!llth, 
Education, and \Velfare determmes that any substance IS potentially 
toxic at the concentrntions in which it is used or found in a place of 
employment, and such substance is not covered by an occupational 
safety or health standard promulgated under section 6, the Secretary 
of Health, Education and Welfare shall ~mmediatelJ: submi~ su~h 
determination to the Secretary, together with ali pertment cri teria. 

(7) Within two years of enactment of this Act, and annually there
after the Secretarv of Health, Education, and Welfare shall conduct 
and publish industrywide studics of the effect of chronic or low-Ievel 
exposure to industrial materiais, proce~ses, and st1~s on _the poten
tial for illness, disease, m· loss of funct~onal capactty m ~_tgmg ad1_1lts. 

(b) The Secretary of Health, Educat10n, and Welfare IS author1zed 
to make inspections and question employers and employees as pro
vided in section 8 of this Act in order to carry out his functions and 
responsibilities under this section. 

(c) The Secretary is authorized to enter into contracts, agreements, 
or other arrangements with appropriate public agencies ?r priva~e 
organizat!~ns for the pu_rpose of conduc~mg stud1~s relatmg; ~o. l~IS 
responsib1hties under th1s Act. In carrymg out h1s responsibihtJes 
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( d) Information obtained by the Secre~ary ~~;nd the Secret.ary ~f 
Health, Education, and W elfare under thts sechon shall be dtssemi
nated by the Secretary to employers and employees and organizations 
thereof. 

(e) The functions of the Secretar-y of Health, Education, and Wel
fare under this Act shall, to the extent feasible, be delegated to the 
Director of the National Institute for Occupational Safety and Health 
established by section 22 o f this Act. 

TRAINING AND EMPLOYEE EDUCATION 

SEo. 21. (a) The Secretary of Health, Education, and Welfare, 
after consultation with the Secretary and with other appropriate Fed
eral departments and agencies, shall conduct, directly or by grants or 
contracts (1) education programs to provide an adequate supply of 
qualified personnel to carry out the purposes of this Act, and (2) 
informational programs on the importance of and proper use of ade
quate safetv and health equipment. 

(h} The Secretary is also authorized to conduct, directly o r by 
g1·ants or contracts, short-term training of personnel engaged in work 
related to his responsibilities under this Act. 

(c) The Secretary, in consultation with the Secretary of Health, 
J<~ducation, and Welfare, shall (1) provide for the establishment and 
supervision of :programs for the education and training of employers 
o.nd employees m the recognition, avoidance, and prevention of unsafe 
or unhealthful workin&" conditions in employments covered by this 
Act, and (2) consult w1th and advise employers and employees, and 
organizations representing employers and emploxees as to effective 
means of preventing occupational injuries and Illnesses. 

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

SEc. 22. (a) It is the purpose of this section to establish a National 
Jnstitute for Occupatiolll\l Safety and Health in the Department of 
Health, Education, and Welfare in order to carry out the policy set 
forth in section 2 of this Act and to perform the functions o f the Sec
re~ary o f H~alth, Education, and W elfare under sections 20 and 21 of 
th1s Act. 

(b) There is hereby established in the Department of Health, 
Education, and.Welfare a National Institute for Occupational Safety 
and Health. The Institute shall be headed by a Director who shall be 
1Lppointed by the Secretary of Health, Education, and Welfare, and 
who shaU serve for a term of six years unless previously removed by 
the Secretary of Health, Education, and W elfare. 

·(c) 1'he Institute is authorized to-
(1} develop and establish recommended occupational safety 

and health standards; and 
(2) pcrform ali functions of the Secretary of Health, Educa

tión, and W elfare under sections 20 and 21 o f this Act. 
(d) Upon bis 'own initiative, or upon the request of the Secretary 

or the Secretary of Health, Education, and Welfare, the Director IS 
nuthorized (1) tO conduct such research and experimental programs 
as he determines are necessary for the development of criteria for new 
nnd improved occupationa] safety and health standards, and (2) after 
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t.ional safety and health standards. Any occupational sâfety and hea1th 
standard recommcnded pursuant to this section shall immediately be 
forwardcd to the Sf'cretary of Labor, and to the Secretary of Health 
Education. and W elfare. ' 

(e~ .In áddition to any nuthority vested in the Inst.itnte bv other 
}>J'OVlSlons o f t.his sertion, the Director, in carrying out the funciions of 
the Iustitute. is authorized to-

(1) pÍ·escrioo such regulatious as he doems necessary governin()' 
tlte mnnuer in which its functions shall be Ct\rried ont · "' 

(2) .receh·e. money an~. other proEer~y donated, ~queathed, 
or dcv1sed, wtthout condtt.lon or restr1ct10n other than that it be 
u~d for the purposes o f the Institute and to use, sell, or otherwise 
d1spo~ of sueh prope1ty for the purpose of carrying out its 
fnnchons ; · 

. (3) receive (and use, sell, or otherwise dispose of, in accordance 
w1th paragraph (2) ), money a.nd other property donated 
bequeathed, or devised to the Institute with a. condition or restric~ 
tiou. including a condition that the Institute use other funds of 
the Ínstitute for the purposes of the O'ift; 

( 4) in accordance with the civil ~rvice laws, appoint and fix 
the compens!l~ion of su~h pe1;;onnel as may be necessary to carr)' 
out t.he prov1s1ons o f th1s sect10n; . · 

( ã) oht.nin the services o f expe1ts and consult.ants in accord
ance with the provisions of section 3109 of title 5, United States 
Code; 

(6) acccpt and utilize the services of voluntury and noncom
pensated personnel and reimburse them for travel expenses, 
~1cluding per diem, as authorized by section 5703 of title 5, United 
::itates Code; 

(7) entl\r into cont.rncts, gránts or other arrangcments, or modi
fications thereof to carry out the provisions of this section, and 
such contracts or modifications thereof may be entered into with
out performance or other bonds, and without regard to section 
3709 o f the ReYised Statutes, as amended ( 41 U.S.C. 5), o r auy 
other provision o f law relnting to competitiva bidding; 

. (8) make advance, progress, and other t.>ayments which the 
D1re<?t?r deems n~cessary under this title wtthout regard to the 
provtstons of sect10n 3648 of the Revised Statutes, as amended 
(31 U.S.C. 529); and 

( 9) make other necessary expenditures. 
(f) The Director shall submit to the Secretary of Health, Educa

tion, and W elfare, to the President, and to the Congress an annual 
report of the ?Perations of the Instit~\te under this Act, which shall 
mclnde a detailed statement of all pr1vate and public funds received 
and expended_ by it, nnd such recommendations as he deems 
nppropriate. 

. GRANTS TO TIIE STATES 

SEc. 23. (a) The Secretary is authorized, durinO' the fiscal year 
{'llding Jnne 30, 1971, and the two succeeding fisca1 years, to make 
grants to the States which have designated a State agency under 
St'Ction 18 to assist them_:_ 

( 1) in identifying their needs and responsibilities in the a.rea o f 
OCCUJ?ational safety and health, 
' (2) in developing State plans under section 18, o r 

\ ... "'1..., ~l:)ll\U(JI:)JJJllf:; t3Jo:li.'V&IU.o.J .&"''"' ",.,.....,. ----------• .,_ -·•-- ... ·----

concet:mng the natura and frequency o f occupational injuries 
and d1seases; 

( B) increasing the expertise and enforcement capabilities 
of their personnel engaged in occupational snfety and health 
programs; or 

( U) otherwise improving the administration and enforce
ment of Sta.te occupational safety and health laws, including 
standards thereunder, consistent with the objectives of this 
Act. 

(b) The Secretary is authorized, during the fiscal year endina 
.June 30, 1971, and ~he two succeeding fiscal yenrs, to make grants t~ 
t.he Stlltes for experimental and demonstration projects consistent with 
the objectives set forth in subsection (a) of this section. 

(c) The Gove!nor o f the State shall designate the a ppropriate State 
age~cy for rece1pt of any grant made by the Secretary under this 
sect1on. 

(d) Any- State ngency designated by .the Go,·ernor of the State 
desirmg a grant under this section shull submit an applicatio~1 there
for to the Secretary. 

(e) 'l'he Secretary shall review the application, and shall after 
consultation with the Secretary of Health, Education, and ·w'elfare 
approve o r reject such application. . ' 

(f) The Federal share for each State grnnt under subsection (a) or 
(b) of this section ma.y not exceed 90 per· centum o f the total cost o f 
the application. In the event the Federal share for all States under 

. either such subsection is not the same, the differences among the States 
shnll be established on the basis of objective criteria. . 

(g) The Secretary is authorized to make grants to the States to 
assist them in administering and enforcing programs for occupationul 
snfety and henlth contained in State plans approved by the Secretary 
pursunnt to section 18 of this Act. The Federal share for ench Stnte 
gmnt under this subsection may not exceed 50 per centum of the totul 
eost to the State of sue h a progrnm. The lnst sentence o f subsertion (f) 
shall be npplicable in determining the Federal share nnder this 
subsection . 

(h) Prior to .June 30, 197:1, the Secretnry shall, nfter consultution Report to 
with the Secretnry of Henlth, Educntion, nnd 'Velfare, tmnsmit a President and 
report to the Prestdent and to the C'ongress, describing the experience Congress. 
u'pder the gra.l1t programs authorized h,Y this section and making any 
I-ecommendationshe may deem appropnate. · · 

1'\TATISTICS 

SEc. 24. (a) In order to further the purposes of this Act, the Secre
tnry, in consu]tation with the Secretnry of Hea1th, Edncntion, nnd 
'Velfare,-shnll develop nnd maintain an effective progrnm of co11ec
tion7 compilation, and annlysis of occupationnl snfety nnd henlth 
statlstics. Such program may cover all employments whether or not 
subject to any other provisions of this Act but shall not rover employ
ments excluded by section 4 of the Act. The Sec.retnry shnll compile 
accurate statistics on work injuries nnd iBnesses which shnll inc]ude 
nll disnbling, serious, or significant injuries nnd illnesses, whether or 
not involving ]oss ·of time from work, other than minor injuries 
reqniring on]y first aid treatment. and which do not invoh·e medirnl 
treatment, loss of consciousness, restrirtion of work or mot.ion, or 
transfer to nnother job. 



Reports. 

(f) promote, encourage, or directly engnge in programs of 
studies, information and communication conceming occupational 
safety and health stntistics; 

(2) make grnnts to States or politicnl subdidsions thereof in 
order to assist them in developing nnd ndministering programs 
denling with occupntional safety nnd henlth stntistics; and 

(3) arrange, through grants o r contracts, for the conduct o f 
such research and investigntions as give promise of furthering the 
objectives of this section. 

(c) The Federal share for ench grant ünder subsection (b) of this 
sect.ion may be up to 50 per centum of the Stnte~s total cost. 

(d) The Secretnry may, with the consent of any State or political 
subdtvision thereof, accept. nnd use the services, facilihes, and 
employees of the agencies of such Stnte or political subdivision, with 
or withont reimbursement, in order to nssist him in carrying out his 
functions under this section. 

(e) On t.he basis o f the records made nnd kept pursunnt to section 
R( c) of this Act, employers shall file such reports with the Secretary 
nR he shall prescribe by regulntion, as necessnry to carry out his func
t ions under t.his Act. 

(f) Agreements between the Depnrtment of Labor and States per
tnining to the collection of occupational safety and health statistics 
already in effect on the effective date of this Act shall remain in effect 
until superseded by grants or contrncts mnde under this Act. · 

AUDITS 

SEc. 25. (a) Each recipieut of a grnnt under this Act shall keep such 
records as the Secrehuy or the Secretnry of Henlth, Education, and 
Welfa.re shnll prescribe, including records which fully disclose the 
nmount and disfositiou by such rectpient. of the proceeds of such grant, 
the total cost o the project or undertnking in connection with which 
such grant is mnde or used, imd the amount of that portion o f the cost 
o f the project or undertaking supplied by other sources, and such other 
records as will facilita te an effective audit. 

(b) The Secretary or the Secretary of Health, Education, and Wel
fare, nnd the Comptroller General of the United States, or any of their 
duly nuthorized rel?resentntives, shnll have access for the purpose of 
audit. and examiuatlon to nny books, documents, pape~, and records of 
the recipients o f any grnnt under t.hts A.ct thnt are pertment to any such 
gl'tlnt. 

ANl."'ti.AL REPORT 

SEc. 26. Within one hundred anel twenty dnys following the con
vening of each regular session of ench C'ongress, the Secretary and the 
Secretary of Health, Education, at?d '\Velfare shall each prepare and 
submit to the President for transmtt.tnl to the Congress a !Bport upon 
the subject matter of this Act., the progt-ess .toward a~luevement of 
the purpose of this A.ct, the needs nnd reqmrements m. the fiel~ of 
occupatlonal safet.y nnd health, nnd nny othe~ relevnnt l!lÍormatlon. 
Such reports shall include in~on~ation regnrdmg occu~atwnal sn.fety 
nnd health standards, and crtt~rta for such standards, âe_velope~ dur
ing the preceding year i evnluat10n of stnndards and crtterll!- prevwusly 
developed under this Aet, defin.ing nreas of emphas1s for new 
criteria and standards· an evaluatwn of the degree of observance of 
npplicnble occupationai snfety nnd health standnrds, and a summary 

t. 
I 

! 
i 
' ;. 

I 

i 
Ir 

~-
i 

I 

-----•4 -- _ _..,...__.,.v .. a "'"''-&" ... .., .. ...,o"''-".&. ••.a.a,.v.a& .I,Voõ;li\A.&......, &&~'f V U~~ll VU ... U..l.llt:Q U!lUer 

governmental and nongovemmental sponsorship; an analysis of major 
occupational diseases i evaluation o f available control and measurement 
technology for hazards for which standards or criteria have been 
developed during the preceding year; description of cooperativa efforts 
undertaken between Govemment agencies and other interested parties 
in the implementation of this Act during the preceding year; a 
progress report on the development of an adequate supply of trained 
manpower m the field of occupational safety and health, includinp; 
estimates of future needs and the efforts being made by Govemment 
a~d others to meet t_hose neE'-<!s; listing o f ali toxic .sub.stances in indus
trial usage for wh1eh labehng reqmrements, cnterta, or standards 
have not yet been established; and such recommendations for addi
tional legtslation as are deemed necessary to protect the safety and 
health of the worker and improve the adril.inistration of this Act. 

NATIONAL COMMISSION ON STATE WORKMEN'S COMPENSATlON LAWS 

SEc. 27. (a) (1) The Congress hereby finds and declares that-
(A) the vast majority of Amencan workers, and their families, 

are dependent on workmen's compensation for their basic eco
nomic security in the event such workers suffer disabling injury 
or death in the course of their employment; and that the full pro
tection of American workers from job-related injury or death 
requires an adequate prompt, and equitable system of workmen's 
compensation as weh as an effective program of occupational 
health and safety regulation; and 

(B) in.recent years serious questions have been raised concern
ing the fairness and adequacy of present workmen's compensation 
laws in .the light of the growth of the economy, the changing 

. nature o f the labor force, increases in medicai know ledge, changes 
in the hazards associated with various types of employment, new 
technology creating new risks to health and safety, and increases 
in the generallevel of wages and the cost o f Iiving. 

(2) The purpose of this section isto authorize an effective study and 
objective evaluation of State workmen's compensation laws in order to 
determine if such laws provide an adequate, prompt, and equitable 
system of compensation for injury or death arising out of or in the 
course of employment. 

(b) There is hereby established a National Commission on State Establishment. 
Workmen's Compensation Laws. 

(c) (1) The Workmen's Compensation Commission shall be com- Mambership. 
posed of fift.een members to be appointed by the President from among 
members of State workmen's compensation boards, representativas of 
insurance carriers, business, labor, members of the medicai profession 
having experience in industrial medicine or in workmen's compensa-
tion cases, educators having special expertise in the field of workmen's 
compensation, and representativas of the general public. The Secre-
tary, the Secretary of Commerce, and the Secretary of Health, Educa-
tion, and W elfare shall be ex officio members o f the W orkmen's 
Compensation Com.mission: 

(2) Any vacancy in the Workmen's Compensation Commission 
shall not affect its powers. 

(3) The President shall designa te one o f the members to serve as 
Chairman and one to serve as V1ce Chairman of the Workmen's Com
pensation Commission. 
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, "' , ... , .u•t: n orKmen s l ompensnt1on Commission shnll undertake 
1t comprehensiYe study nnd evnluntion of State workmen's compen
sation lnws in order to determine if such laws provide an adequate, 
prompt, and equitnble system of compensntion. Such study nnd evalua
tion shnll include, without. being limited to, the following subjects: 
(A) the amount. and duration of permanent and temporary disability 
benefits nnd the criteria for determining the mnximum limitations 
thereon, ( B) the nmount nnd duration o f medicai benefits and provi
sions insuring adequate medicai care nnd free choice of physician, (C) 
the extent o f co,·erage o f workers, including exemptions based 011 num
bers or type of employment, (D) standards for detel'mini11g which 
injuries or diseases should be deemed com.Pensable, (E) rehabilitation, 
(F) covernge under second or subseque11t mjury funds, (G) time limits 
on filing claims1 (H) waiting periods, (I) compulsory or elective cov
erage, (J) admuustration, (K) legal expenses, (L) the fensibility and 
des1rnb1lity of a uniform system of reporting information concerning 
job-related injul'ies and disenses and the operation of workmen's com
pensation laws, (M:) the resolution o f conflict of la ws, extruterritori
ality and similnl' problems arising from claims with multistate aspects, 
(~) the extent. to which privnte msurnnce cnrriers are excluded from 
snpplying workmen's compensation coverage and the desirubility of 
such exclusionary prnctices, to the extent they are found to exist, (Q) 
the relationship between "'orkmen's compensation on the one hand, 
nnd old-nge, d1sability, and survivors insurance and other ty.Pes of 
insurance, public or private, on the other hand1 (P) methods of Imple
mentincr the recommendatio11s of the Commisswn. 

(2) The Workmen's Compensation Commission shall transmit to 
the President and to the Congress not Inter than July 31, 1972, a final 
report containing a detailed stntement of the findings and conclusions 
of the Commission, together with such recommendntions as it deems 
advisable. 

(e) ( 1) The 'Vorkmen's Comvensation Commission or, .o11 the 
anthorization of the 'Vorkmen's Compensation Commission, nny sub
committee or members thereof, may, for the purpose of carrying out 
the provisions of this title, hold such henrings, take such testimony, 
nnd sit. and act nt such times and pinces as the 'Vorkmen~s Compensa
tion Commission deems ndvisnble. Any member nuthorized by the. 
'Vorkmen's Compensntion Commission may administer oaths or nffir-
1111\tions to witnesses appearing before the Workmen's Compensation 
Commission or any subcommittee or members thereof. 

(2) Each department, agency, and instrumentality of the executive 
brunch of the Go,·emment, including independent agencies, is author
ized and directed to furnish to the 'Vorkmen's Compensation Com
mission, upon request. mnde bv the Chairman or Vice Chairman, such 
information as the '\Vorkmenrs Compensation Commission deems nec
essary to cnrry out its functions under this section. 

(f) Subject to such rules nnd regulations as may be adopted by the 
" 7orkmen's Compenst\tion Commission, the Chairman shnll have the 
power to--

(1) nppoint and fix the compensation of a.n executive director, 
and such additional sta1f personnel ns he deems necessary, with
out regarei to the provisions of title ;i, 'United States Code, goY
et·ni11g nppointments in the competitive service, and without 
regard to the prodsions of chapter 51 and subchnpter III of chap
t~r 53 of such title relating to classification and General Schedule 

, 
• 

-··- d intermittent servlces to the same 
(2} procure tempordacyb an t'on 3109 of title 5, United States 

extent as is authonze y sec l 
Code. · : tion Commission is authorized to 

(g} The Workmen's.J;>F!dn:~ or State agencies, private firm;, 
enter into contracts Wl ' e h nduct of research or surveys, t e 
institutio_ns, and individuais frh:r :~tivities necessary to the discharge 
preparatl~n of reporta, a.nd o, . . . ali 
of its duties.b f the Workmen's Compensatlon C<?mmhtssionfso~-
. (h) Mem ers o . . h engaged m t e per . 
receive com{>'IDsati_on for each day t e{~reWorkmen's Comp~satwn 
ance of thelr duttes .as me~bers '?f for G8-18 under sectlOn 5332 
Commission at the datly éa~ presdrl:11 be entitled to reimbursement 
o f title 5, U nited States o eh an s r expenses incurred by them 

ao sta.t. 416. 
eontract 
a.uthorization. 

eomoensation; 
trave1 ex
penses. 

. for travei, subsistence,tn~ ?ti dr (!~: ~embers of the Workmen's 
1.11 the performance <? ~ etr: u 1 ti 

, C sston d h s as Appropria on. Compensation ommb ·u~ . d to be appropriate s.uc sum 
(i) There are here y au ~~h: rovisions of this. s~twn. . fi 1 Termination. 

may be necessary t<? carry ou lh d t of subm1SS10il of Its. !la 
(j) On the ninet.Ieth da. h a~r ~ e ~ eCompensation Comm1sston 

report to the ~restdent, t e . or men 
shall cease to e.x1st. 1 

ECONOMIC ASSIS~ANCE TO SMALL BUBINESSEs • 

S 2
8 (a) Section 7 (b) óf the Small Business Act, as amended, 1S 

EC. • l (5)" 
amended- 'k' t the period at the end of "paragrap l 

( 1) by ~trl. mg ou . f " . and" . and 
andinsertmg1~heuther~ ' h (5) a new paragraph as 

(2) by addmg after paragrap . . 
follows: . h cl'rectl or in cooperatwn wlth 

"(6) to make.such l?an~ ,(~lt er 1 h~ reements to participate 
bn.nks o: othet: lending t:{t1tP.~0b!:fsr)o~~ th~ Administration _may 
on an 1mmedlate or e er~e ate to assist any small busme;ss 
determil~e to be !leceddl ori~~p:;;í:erations in the equipment, fa~~h 
concern m effectmf a 1 ~?ns of such business in order to ~omply t~h 
it.ies, or methods o opera 10~ mul ated pursuant to sectwn 6 o -e 
the applicable standar~sJt)th .fct of 1970 or standards adopted by a 
Occupational Safety an ell' d under section 18 of the Occupa
State · pursuant to a. plnh af~[~fe 1970 i f the Administrati~n .d~ter
t.ional Snfety and Henlt. fik ly to suffer substantial economlC mJury 
mines that such concern 1s ,1, e h, 
wit.hout assistance under thl~ pa~!lgr7l(b') of he Small Business Act, as 

(h) The third sentence o 'k~ 1011 t "o (5)" after "paragraph (3)" 
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nmended, is a.mended by stq m8 bu "([} or (6)" . 
and inserti!lg a c(óm) (ia) !>Jl~hee sni'an Business .Áct, as amended, 18 ~~ ~~t 63;:2. 

(c) Sectwn 4 c " b'T( >) " ft r "7 (h) ( 5) ,". 
amended by inserting 7( ,., 6d, a euaranteed for the purposes set 

( d) Loans may also be ma e o r f Business Act as amended, pur-
forth in section 7(~) (6) ff thf· Sm~J2 of the Publi~ Works and Eco- 79 Stat. 556. 
suant to the provistons o sec lon d d 142 
~tomic Development Act o f 1965, as amen e · 42 use 3 , 

ADDITIONAL ASSISTANT SECRETARY OF LABOR 

S 29 ( n) Section 2 o f the Act o f April 17' 1946 ( 60 Stnt. 91) as 75 Stat. 338. 

ame~:ded (29 U.S.C. 553) is amended by-



(2) aading at the end thereof the following new sentence, "Une 
of such Assistant Secretaries shall be an Assistant Secretary of 
Labor for Occupationa.l Safety a.nd Hea.lth.". 

80 Stat. 462. (b) Paragra.ph (20) of section 5315 of title 5, United States Code, is 
amended by striking out "(4)" and inserting in lieu thereof "(5)". 

ADDITIONAL l'OSITIONS 

SEc. 30. Section 5108(c) of title 5, United States Code, is amended 
by-- . 

(1) striking out the word "and" at the end of paragraph (8) i 
(2) striking out the reriod at the end of paragraph (9) and 

· inserting in heu thereo a semicolon and the word "and"; and 
(3} by adding immediately after paragraph (9) the following 

new paragraph: . · 
" ( 10) (A) the Secretary o f Labor, subject to the standards 

and procedures prescribed by this chapter, may place an addi
tional twenty-five positions in the Department of Labor in 
GS-16, 17, and 18 for thepurposes of carrying out his respon

. sibilities under the Occupational Safety and Health Act 
of 1970; 

" ( B) the Occupationlll Safety and Health Review Com
mission, subject to the standards and procedures prescribed 
by this chapter, may place ten positions in GS-16, 17, and 18 
in carrying out its functions under the Occupational Safety 
and Health Act of 1970." 

EMERGENCY LOCATOR BEACONS 

72 Stat. 775. SEc. 31. Section 601 ofthc Federal A viation Act o f 1958 is amended 
49 use 1421. by inserting at the end thereof a new subsection as follows: 

"EMERGENCY LOCATOR BEACONS 

" ( d) (1} Except with respect to aircraft described in .Paragraph (2) 
of this subsection, minimum standards pursuant to tlus section shall 
include a requirement that emergency lccator beacons shall be 
installed-

"(A) on any fixed-wing, powered aircraft for use in air com
merce the manufacture of which is completed, or which is 
imported into the United States, after one year following the 
date o f enactment of this subsection; and 

· "(B) on any fixed-wing, powered aircraft used in air commerce 
after three years following such date. 

"(2} The provisions of this subsection shall not apply to jet
powered aircraft ; aircraft used in ai r transportation ( other than ai r 
taxis and charter aircraft); military aircraft; aircraft used solely for 
training purposes not involving flights more than twenty miles from 
its base; and aircraft used for the aerial application of chemicals." 

SEPARABILITY 

SEC. 32. If any provision of this Act, or the application of such pro
vision to any person o r circumstance, shaH be held invalid, the remain
der of this Act, or the a·pplicntion of such J>rovision to persons or 
circumstances other than those as to which it 1s held invalid, shall not 
be affected thereby. 

EFFECTIVE DATE 

SEc. 34. l'his Act shnll tnke effert one hundred nnd twenty clays 
nfter the dnte of its t>nnc.tment. 

Approved December-.29, "! 970. 

o 
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UM CASO DE ACIDENTE DO TRABALHO NO BRASIL 

"Nada se produz pela força das coi -
sas 3 senão pela responsabilidade 3 a 
inteligência e a vontade dos ho
mens". 

CLEMENT, Marcel - "Le chef d'entreprise 
1956, Nouvelles Editions Latine. 

A afirmação acima estaria sendo corroborada pelos empresãrios 

e entidades governamentais? 

A 21 de abril de 1976 a revista Veja publicou o artigo 11 ARo-

tina dos Acidentes .. no qual apresentava o problema da cidade 

de Urai, no Paranã, onde cerca de 3.000 homens haviam sido mu-

tilados no periodo de 1951 a 1976. 

O Delegado Regional do Trabalho na ocasião, o general Adalber

to Massa, homem de carãter e temperamento fortes, tomou a defe 

sa dos trabalhadores que ao desfibrarem o rami mutilavam maos 

e braços em· uma media de 15 acidentes por mês. Por iniciativa 

do Delegado Regional do Trabalho, foram desenvolvidas algumas 

proteções que resultaram em quase total eliminação de aciden

tes no ano de 1976. Foram impostas aos produtores de rami mo

dificações nas mãquinas desfibradoras, que consideravam exces

sivo o custo da modificação e 11 Um absurdo prejudicar a produ

çao por causa de uns peões analfabetos ... 

\. 
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Na ocasição, em 1975, a situação era tão grave que o então pr~ 

si dente, General Ernesto Geisel, solicitou providênciás urge~ 

tes, declarando que 11 0 Brasil não precisa dos dÕlares ganhos 

com o rami ã custa do sangue do trabalhador ... Em agosto de 

1975, o ministro Arnaldo Prieto determinou: "f4udar a mãquina 

ou parar a produção... As mãquinas foram modificadas. 

Contudo, em 9 de novembro de 1980, o 11 0 Estado de S.Paulo 11 pu

blicava na pãgina 38 o artigo 11 Urai' onde trabalhador perde a

te os seus braços... Dizia o artigo que as mãquinas estavam 

voltando ao sistema antigo, que rendia mais fibras, e que se -

gundo den~ncia de vereadores e trabalhadores jã havia 12 muti

lações. 

O presidente da Associação Paranaense de Ramicultores, Susumo 

Itimura, assegurava que não havia ocorrido nenhum acidente. Jã 

o Juiz de Direito da Comarca informava que entraram no Forum 

local de três a quatro casos de trabalhadores mutilados pedin

do indenização aos patrões. O FUNRURAL relatava que no ano de 

1980, de janeiro a outubro, ocorreram 10 acidentes em rami. 

Segundo o vereador Severino Ara~jo, 11
0S 12 casos que apuramos 

ainda nao representam a realidade, pois os patrões estão esco~ 

dendo os trabalhadores mutilados nas fazendas e tratando-os em 

um hospital da região, para que as autoridades não tomem conhe 

cimento dos acidentes. Isso com o apoio de medicas locais que 

sõ aplicam uma anestesia no mutilado, para que ele suporte a 
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dor ate chegar a um outro hospital. Assim, se alguém fizer um 

levantamento nos hospitais locais, não encontrarã o registro 

de nenhum acidente nos Ültimos anos". O repõrter confirmou a

traves de fatos essa versão. 

Depois que os acidentes voltaram a acontecer o mesmo verea

dor denunciou em maio de 1980 ao mesmo Delegado Regional do 

Ministério do Trabalho, general Adalberto Massa, que os rami

cultores não estavam respeitando as modificações exigidas nas 

mãquinas. O delegado declarou ã imprensa que enviaria dois 

fiscais para verificar as irregularidades. Segundo o vereador 

Severino Nunes, ao serem informados, os ramicultores voltaram 

a mudar algumas mãquinas, escondendo a maioria delas dos fis

cais. Os fiscais nada constataram e nada fizeram. Estiveram 

no dia 28 de maio de 1980 na Fazenda de Pedro ito, ramicultor, 

e disseram que as mãquinas estavam em ordem. E, no dia segui~ 

te, o trabalhador. Jose Irso Barbosa perdeu a metade de dois de 

dos em uma mãquina dessa mesma fazenda fiscalizada. A conclu

sao do vereador era de que, ou houvera ••muita displicincia dos 

fiscais do Ministério, ou houvera conivincia". 



APÊNDICE.III 

, . 
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ESTATTSTICAS DE FREQUtNCIA E GRAVIDADE 

Schoeps, em 1969, jâ exprimia a dificuldade em conseguir esta

tisticas completas e corretas em relação a acidentes do traba

lho no Brasil todo. Dizia ele, 11 apenas parte dos acidentes são 

registrados e muitos dados, assim mesmo, não chegam aos orgaos 

incumbidos de elaborar as respectivas estatisticas.••~l) O pro

blema de falta de informações estatisticas ~antigo no Brasil 

e atribuimos esta falha ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica, que por vãrias decadas manteve-se passivamente e

laborando mapas geográficos e algumas estatisticas regionais.

Apenas recentemente (em 1980), por interesse do Governo Fede-

ral, em especial da Secretaria do Planejamento, estã se movi-

mentando para elaborar os indices do custo de vida, inflação 

etc. Ainda são poucos os dados colhidos por esse Õrgão em rel! 

ção ãs atividades industriais e não se tem conhecimento de le-

vantamentos de dados a respeito de acidentes do trab~lho em am 

bito nacional por setor industrial. 

Os controles estatisticos de freq~ência e gravidade sao extre-

mamente importantes para as empresas pois quando registrados 

mes ames e comparados aos resultados ano a ano, se tem um qu! 

(61) Schoeps, Wolfgang e Outros - "Segurança e Higiene Industrial, Manual 
de Administração da Produção", Rio.de Janeiro,--f.G.V., J~(>9. 
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dro da evolução dos acidentes ao longo do tempo, quanto ao nu-

mero de vezes que poderiam ocorrer os acidentes em relação a c~ 

da milhão de horas-homem trabalhadas (coeficiente de freqtl~~ 

cia) ou numero de dias computados'por acidentes com afastamen

to (coeficiente de gravidade). 

Mais interessantes ainda, seriam as estatisticas se pudessem 

comparar anualmente os resultados da empresa com o resultado 

médio do setor industrial a que pertence. Esta informação for

neceria ã empresa a possibilidade de comparar o seu desempenho 

em relação ãs demais do mesmo grupo. 

Nos Estados Unidos tal procedimento e factivel pois os dados, 

principalmente os de freqtl~ncia, são compilados pelo "Bureau 

of Labor Statistic~'~. Anualmente este órgão publica um Sumãrio 

onde são apresentados os indices de dois anos consecutivos dos 

acidentes e doenças ocupacionais do setor privado, por setor 

industrial nos Estados Unidos. Apenas a titulo de ilustração 

foi adicionada cópia de uma pãgina do referido sumãrio ao fi

nal deste Ap~ndice. 

No mencionado sumãrio· consta também uma tabela de indices de 

freqtl~ncia de casos com dias perdidos de trabalho do setor pri 

vado, por grupos industriais tais como Agricultura, Manufatur~ 

Construção etc., nos Estados Unidos. Utilizando-nos dessa pu~ 
l ... 

bl i cação nos foi possivel cons,truir a Tabela III- Aval i ação do 

Desempenho de Segurança em relação ao Setor Industrial, mostra 
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da no Capitulo 6, item 2.3, referente as pesquisas realizadas 

nos Estados Unidos. 

No Bras i 1 , o Se r v i ç o S o c i a 1 da I n d ú s t r i a - S ES I , em esforço 

pioneiro, realizou nos anos de 1959 a 1961 um levantamento es

tatistico dos acidentes do trabalho junto ãs empresas industri 

ais do Estado de São Paulo, cujos registros foram revisados e 

considerados completos. (62) 

O numero de indústrias incluidas no levantamento ao longo dos 

tr~s anos variam da seguinte forma: 

Ano 

1959 

1960 

1961 

NQ de Indústrias 

48 

65 

89 

r importante ressaltar que as 89 indústrias utilizadas nos le

vantamentos estatisticos no ano de 1961, possuíam cerca de 

90.800 empregados, ou seja, 13,7% de toda a população operãria 

empregada nas l .673 empresas com mais de 100 operãrios existen 

tes no Estado de São Paulo. 

(62) Schoeps, Wolfgang e Outros - "Segurança e Higiene Industrial, Manual 
de Administração da Produção", Rio de Janeiro, F.G.V., 1969 
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A Tabela 1 - Estatlsticas de Acidentesi apresenta os coeficien 

tes de f~eqtlência e de gravidade dos acidentes ocorridos nos 

anos de 1959, 1960 e 1961 

Tabela l 

ESTATTSTICA DE ACIDENTES DO TRABALHO 

COEFICIENTES 

'RAMOS DE IND'ÜSTRIA Freqüência Gravidade 

1959 1960 1961 1959 1960 1961 
--- ---------

Transformação de minerais njlo 
metálicos ............. : ....... 88 85 89 580 490 1.537 

Metalúrgica ..................... 55 53 71 1.728 1.363 1.333 
Mecânica ....................... 65 55 66 3.869 3.790 1.303 
Material elétrico e de comunicações 69 43 39· 1.420 383 786 
Construção e montagem do ma-

teria! de transporte ............ 30 35 45 1.638 994 986 
?1-Iobiliário ...................... 166 95 53 •1.568 1.218 636 
Borracha ....................... - 3 32 - 160 401 
QlÚillica ........................ 17 17 24 304 492 556 
Têxtil .......................... 28 21 16 269 288 271 
Vestuário e artefatos de tecido .. 21 ia 47 190. 82 228 
Produtos alimentares ............ 73 68 75 3.669 4.690 1.775 
Bebida.s ........................ - 128 105 - 669 526 
Fumo .......................... 65 66 91 652 523 1.323 
Editorial e gráfica ............... 48 30 32 628 1.595 1.295 
Brinquedos .................. : .. 100 85 93 819 3. ()(Y., 862 
Instrumentos de música ......... 143 133 178 5.853 1.423 1.810 
Indústrias farmacêuticas; ........ 11 10 8 496 146 101 
Perfumarias, sabões .... ;, ..•.... - 27 18 - 299 214 
Construção civil.. ............... 180 121 99 4.431 4.273 1.641 
Produção e distribuição de energia 

elétrica ...................... , 20 15 15 8.916 1.255 793 
Armazenamento e distribuição de 

petróleo e derivados ........... · 34 53 63 316 671 823 
Serviços portuários ............. ·. - - 44 - - 1.204 

TODAS AS IND'OSTRIAS .. 46 39 44 2.532 1.-i20 970 

. FONTE: Serviço de Segurança. da Subdivisão de Higiene e Segurança Industrial 
do SESI - São Paulo. . . 
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Uma rãpida comparaçao da Tabela 1 com a folha do Sumãrio ameri

cano nos mostra a pobreza de informações no Brasil. Por exem-

plo, na Tabela L temos o item 11 Mecânica 11 com uma Única classe 

enquanto que na tabela do Sumãrio dos Estados Unidos, para o 

item 11 M.aquinãrio 11
, exceto o elétrico, aparecem cerca de 52 sub

itens desta classificação. 

11 

Se calcularmos os coeficientes de frequência e gravidade para 

as 7 empresas brasileiras apresentadas em nossas pesquisas no 

Capitulo 7 e montã~los sob a forma de tabela, daremos origem 

Tabela 2. 

Tabela 2.-

11 

COEFICfENTES DE 'FREQUtNCIA E GRAVIDADE 

NQ de Dias Horas Coef. Coef. 
CÕd. Pesq. Acidentes Debitados Trabalhadas Frequênc i a. Gravidade 

01 56 570 1.898.000 29,50 300,3 

02 38 456 805.872 47 '15 565,8 

03 104 - * 693.326** 150,00 -
04 52 1 .824 4.171 . 749 12,46 437,2 

05*** - - - - -
06 2.498 8.129 25.688.039 97,24 316,4 

07 129 2.411 4.542.896 28,24 530,4 

* A empresa {03) não possuia dados sobre dias debitados. 
** - Dado calculado em função da Media de ·Horas Trabalhadas das demais 

seis companhias por operãrio. O dado fdrnecido pela empresa (03) 
foi de 200.000 HT. · 

*** - A empresa (05) não forneceu dados. 

-a 
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Nota: FErmulas utilizadas: 

C f . . 11 - • NO A c i dentes c/ Afastamento x 1 . 000.000 o e 1 c 1 ente F r e que n c 1 a = -· _____ ....:.._ ______ __:_ _ __:__ 
Homens-horas trabalhadas 

Coeficiente Gravidade (Dias Perdidos+ Debitados) x 1.000.000 
=~----------~-__:_-~--

Homens-horas trabalhadas 

Na falta de melhor referência, podemos esboçar um estudo comp~ 

rativo dos coeficientes de freqt.lência e gravidade utilizando-

se a Tabela 1 levantada pelo SESI. Para melhor aproximação us~ 

remos os coeficientes mêdios dos três anos (59,60,61) do Setor 

Industrial (ou Ramo da Ind~stria). 

Note-se que a empresa (02), por pertencer ao setor de transfor 

mação de plãstico, não possui correspondente classificação e, 

portanto, não tem dados para comparação. 

Desta ·forma, construimos a Tabela 3, que nos dã uma grosseira 

referência da evolução dos coeficientes de freqÜência e gravi

dade entre os Ramos de Ind~stria no Estado de São Paulo nos 

anos de 1959 a 1961 e as empresas pesquisadas na Grande São 

Paulo no ano de 1980. 



Tabela 3 

EVOLUÇAO DOS COEFICIENTES DE FREQÜtNCIA 

E GRAVIDADE NA INDOSTRIA PAULISTA 

TAB~LA SESI ( .1959 - 1961 ) EMPRESAS PESQUISADAS 

Coef. Coef. 
Med. Med. Coef. 

Ramo da Indústria Freq. Grav. Cõd. Freq. 

Editorial e Grãfica 36 1 .173 01 29,5 

I SEM C( RRESPONDEN E 02 47,15 

Ed itori a 1 e Grãfica 36 1 . 173 03 150,0 

Editaria 1 e Grãfica 36 1 . 173 04 12,46 
... 

- - - 05 -
t~ecânica 62 2.987 06 97,24 

Metalúrgica .59' 7 1.474,7 07 28,40 

Da anãlise dessa tabela conclui-se que: 

246 

- 1980 

Coef. 
Graf. 

300,3 
565,8 

-
437,2 

-
316,4 

530,7 

lQ) A empresa 01 tem coeficientes de freq~ência 22% e de gravi 

dade 191%, inferiores ao do Setor (1959-1961); 

2Q) A empresa 03 possui coeficiente de freq~ência 317% superi

or ao do Setor, porem convem lembrar que o numero de horas 

trabalhadas foi assumido hipoteticamente; 



39) A empresa 04 possui coeficiente de freq~~ncia 189% 

gravidade 168% inferiores ao Setor Industrial; 

49) A empresa 06 possui coeficiente de freq~~ncia 60%, 
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e de 

maior 

que o do Setor Industrial, porem seu coeficiente de gravi

dade ~ 845% inferior ao do Setor; 

59) A empresa 07 possui coeficiente de freq~ência 485 inferior 

~- do Setor Indu~trial e o coeficiente de gravidade 36% in 

ferior ao Setor; 

69) Com exceção do coeficiente de freqU~ncia da empresa 06 to

dos os coeficientes de todas as empresas foram significati 

vamente inferiores ao levantamento feito pelo SESI em 1961 

o que nos poderia sugerir uma evolução positiva do proble

ma acidentãrio, caso pud~ssemos testar a estruturação da 

Tabela 1 e ampliar a nossa amostra pesquisada. 

Este foi o único relacionamento de coeficientes que pudemos 

realizar, pois não foi encontrada nenhuma outra tabulação me

lhor do que a elaborada pelo SESI. 

Outras fontes foram pesquisadas e encontramos em ••saúde e Tra

balho .. , de Cristina Possas, refer~ncias a um levantamento rea

lizado por R. Mendes em sua dissertação de mestrado na Faculda 

de de Higiene e Saúde Publica, São Paulot em 1975, sob o titu-
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lo ''Import~ncia das Pequenas Empresas Industriais no Problema 

do Acidente do Trabalho". 

Nesse trabalho, Mendes, utilizando-se de uma amostra de 6.310 

acidentes ocorridos entre 1969 e 1975 na Grande São Paulo e 

classificados como "graves" pela Coordenadoria Regional de Aci 

dentes do Trabalho do INPS, constatou que cerca de 3.122 dos 

casos nao possuíam "cõdigo de atividade". Devido ao equivoco 

do autor ao ''incluir grupos como Estamparia de Metais, Artefa

tos de ferro e de metais em geral, Serralheria, Ferraria e Fe

chaduras, Galvanoplastia, Niquelação e Cromagem, no gênero In-

d~stria Mecânica'', segundo Cristina Possas, resolvemos desqua

lificar a informação para este tipo de anãlise. 

Ao terminarmos esta breve abordagem, gostariamos de observar o 

descaso com que o INPS vem tratando o problema de classifica

çao dos acidentes por setor industrial, pois, dos 6.310 aciden 

tes graves, em cerca de 49% simplesmente os seus inspetores não 

lançaram a informação. A identificação do setor industrial na 
I 

elaboração de estatisticas de acidentes e doenças do trabplho 

são s~mamente importantes na identificação dos setores que a

presentam maior n~mero e/ou riscos mais graves e que,portanto, 

devem ser mais intensamente fiscalizados e orientados. 
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