


m milhão de horas 
de trabalho sem 
acidentes com 

afastamento. O que pode 
parecer inatingível para 
algumas empresas foi 
alcançado recentemente pela 
Monroe Axios, companhia 
produtora de borrachas e 
componentes para 
suspensão da global 
Tenneco. Com cerca de 21 
mil colaboradores em todo o 
mundo, a empresa acaba de 
completar 224 dias 
ininterruptos sem ocorrência 
de acidentes de trabalho 
com afastamento. 
Para atingir esse marco, a 
empresa investiu em 
melhoria contínua, com 
proteção de máquinas, 
auditorias de seguranças, 
novos equipamentos, 
conscientização dos 
colaboradores e 
treinamentos. "Muito mais 
do que investimento em 
tecnologia e equipamentos, 
o fator principal para 
conquistarmos essa marca 
foi a dedicação e o empenho 
de todos os colaboradores 
na aplicação de 
metodologias de trabalho 
cada vez mais seguras. Para 
isso, a disciplina no dia a dia 
também foi fundamental", 
avalia Luiz Oya, gerente de 
manufatura da Monroe. 
A conquista permite alinhar 
o nível de segurança em 
toda a organização, 
seguindo a política mundial 
da Tenneco. "Nossa empresa 
possui uma política de 
segurança que é difundida 
com profundidade em todas 
as áreas, e atribuímos os 
ótimos resultados ao fato de 

que conseguimos incorporar 
a questão da segurança à 
cultura da companhia e dos 
colaboradores", acrescenta 
Oya. A meta da Monroe é 
dar continuidade ao trabalho 
já iniciado e atingir 2 
milhões de horas sem 
acidentes com afastamento 
em 2011. 

Horas perdidas 
Vale ressaltar, infelizmente, 
que o exemplo da Monroe 
destoa da situação geral das 
empresas brasileiras, que 
chegaram a perder cerca de 
32 mil dias com os acidentes 
de trabalho em 2009, 35% a 
mais que em 2008. É o que 
aponta a Pesquisa 
Experiência de Acidentes de 
Trabalho, realizada pela 
Marsh Risk Consulting, 
divulgada recentemente. O 
estudo aponta também que 
o número total de acidentes 
aumentou 11% no mesmo 
período, chegando a 2.213, o 
que não chega a ser tão 
grave, considerando que o 
número de trabalhadores 
subiu 30,5% de um ano para 
o outro. Os dados 
correspondem à situação de 
86 empresas brasileiras, dos 
mais variados setores, com 
relação à ocorrência de 
acidentes típicos e de trajeto 
(aqueles que ocorrem com 
pessoas a caminho do 
trabalho), não incluindo 
afastamentos por doenças 
ocupacionais. 

Para Sérgio Cruz, consultor 
sênior da Marsh, o 
crescimento de dias 
perdidos, maior que o 
aumento do número de 
acidentes, pode significar 



que as ocorrências de 2009 
tiveram maior gravidade. Em 
uma amostra de 10 empresas, 
houve perda de 
aproximadamente 2.559 dias de 
trabalho, o equivalente a 18,56 
dias por ocorrência, o que 
representa um custo médio por 
acidente de 6.879 reais. Esse 
custo chega a ser oito vezes 
maior quando são consideradas, 
também, as doenças 
ocupacionais, chegando a 55.425 
reais nas mesmas empresas. 

Fator polêmico 
De acordo com informações do 
mercado, o aumento nos custos 
das empresas com acidentes teve 
dois grandes fatores. De um lado, 
as doenças ocupacionais e, de 
outro, a aplicação do Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP), 
que desde janeiro de 2010 vem 
provocando elevação nas 
alíquotas do Seguro de Acidentes 
de Trabalho (SAT) em algumas 
companhias. Embora o cálculo 
do FAP possa resultar em 
aumento ou diminuição da 
contribuição, a maioria das 
empresas de médio e grande 

porte teve aumento de 
alíquotas, o que onera 
os custos produtivos. 
Segundo a pesquisa da 
Marsh, em um 
universo de 64 
empresas, 53 (80% do 
total) tiveram suas 
alíquotas 
sensivelmente 
agravadas. Apenas 11 
companhias do total 
obtiveram reduções, 
porém sempre 
inferiores a 15%. "A 
metodologia de cálculo 
é de difícil entendimento, 
principalmente pelo fato de não 
haver divulgação sobre os 
resultados acidentários dos 
diferentes segmentos de 
trabalho", contesta Cruz. 
Embora exista possibilidade de 
contestação do índice do FAP, é 
preciso comprovar que as 
políticas de redução de acidentes 
deram resultados. "Somente com 
a total integração entre as áreas 
de segurança e medicina do 
trabalho e total suporte da 
empresa pode-se esperar a 
obtenção de índices aceitáveis de 

acidentes e saúde no 
trabalho", diz o 
consultor. Nesse 
sentido, as áreas de 
RH e os gestores de 
benefícios de saúde 
precisam estar atentos 
para seu papel 
estratégico nas 
organizações. 
Segundo Sheila Clezar, 
diretora da Marsh 
Gestão de Benefícios, 
é papel do RH dar 
suporte às demais 
áreas e fazer com que 

as informações cheguem às áreas 
internas da empresa, mesmo que 
os acidentes de trabalho sejam 
responsabilidade de uma área 
específica. "Áreas de saúde e 
segurança, qualidade de vida e 
gestão de benefícios precisam 
estar integradas, com foco no 
colaborador, para uma melhor 
gestão da informação. A grande 
pergunta para as empresas, 
independentemente de onde 
esteja a gestão é como gerir 
melhor para que a empresa tenha 
controle desses benefícios", 
conclui a executiva. 
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