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1. RESUMO 

Este trabalho vem mostrar o estudo de caso e pesquisa bibliográficas em 

um ambiente fabril ao qual tínhamos um índice de acidentes de trabalho. Foi 

analisado e comparado com a introdução de métodos e pesquisa de campo para 

conter os mesmos tentando mitigar ou eliminar todos os afastamentos e custos 

relacionados a estes, aumentando neste caso a produtividade, fazendo com que 

não houvesse mais interferência por este motivo na planta. Iremos demonstrar 

neste artigo através de tabelas e gráficos como conseguimos a efetiva melhora. 

O estudo foi realizado em uma metalúrgica localizada em Guarulhos SP a qual 

estava com problemas de afastamento, queda de produtividade e despesas 

muito altas com tributação pelos acidentes e multas processos de afastamento 

parcial no qual o colaborador ficou ausente por 15 dias e integral por tempo 

indeterminado. O objetivo geral é diagnosticar as principais causas dos 

acidentes de trabalho nos últimos anos, verificar o papel da empresa e do 

colaborador na prevenção dos acidentes e adotar medidas de prevenção 

focadas na redução dos mesmos e assim tornar a empresa mais segura e 

eficiente.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As repercussões financeiras dos acidentes de trabalho têm sido objeto de 

estudo em diversos países. Acredita-se que a identificação e estimativa desses 

custos pode ser eficaz na sensibilização das partes envolvidas em saúde e 

segurança para a adoção de medidas que reduzam sua ocorrência (WEERD et 

al, 2014). Segundo pesquisa, o bem-estar e a segurança dos trabalhadores são 

elementos fundamentais para a gestão dos negócios na indústria por isso é muito 

importante investir na prevenção de acidentes do trabalho.  

 

3. OBJETIVOS: 

Este trabalho vem através de uma pesquisa bibliográfica com acidentes 

de trabalho em um período de 24 meses nos quais analisamos os dados e 

implantamos o estudo de campo e a metodologia para atenuação ou eliminação 

dos acidentes.  

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 



A metodologia de pesquisa utilizada para o presente estudo foi um estudo de 

caso para identificar as causas do número alto de acidentes de trabalho em uma 

metalúrgica em Guarulhos foi feito um levantamento histórico de acidentes 

ocorridos em 2015 e 2016, foi utilizado também uma pesquisa bibliográfica, com 

base em consulta a livros que dissertam sobre o tema. 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  

Em janeiro de 2017 levando em conta o histórico dos acidentes ocorridos 

de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 de uma metalúrgica em Guarulhos. Foi 

possível identificar que duas das principais causas foram relacionadas ao uso 

inadequado de celulares bem como a falta de atenção na execução de algumas 

atividades. Rodrigues (2014, p.18) destacou “A atenção é fundamental para 

realizar as atividades cotidianas. No entanto, algumas vezes nos distraímos com 

qualquer coisa”. Sendo assim, é fundamental estar sempre atento para evitar 

possíveis acidentes. 

Os dados presentes na tabela 1 apresenta o total de funcionários 

acidentados no período de 2015 e 2016. 

 

Tabela 1 – Histórico de acidentes e suas causas 

 

Fonte: Autor. 

 

Gráfico 1 – Histórico de acidentes 2015 e 2016 relacionados ao celular 

 

Fonte: Autor 



 

7. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Através do estudo realizado tomamos algumas medidas preventivas como 

realizar palestras sobre condições inseguras e o uso indevido do celular e 

elaborar algumas regras de conscientização como: não andar mexendo no 

celular e enquanto estiver subindo e descendo escadas.  

Gráfico 02 – comparamos 2015 e 2016 com resultados de 2017. Após as 

medidas preventivas aplicadas o número caiu para um total de 4 pessoas 

acidentadas, apresentando uma queda de 94%, como se nota. 

 

Gráfico 2 – Comparação 2015 e 2016 com resultados 2017 

      

Fonte: Autor 
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