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Grandes empresas estão voltando as suas políticas de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) para 
programas de prevenção de acidentes e formação de lideranças responsáveis pela conscientização 
das práticas preventivas dentro das organizações. No Brasil, até meados da década de 90, todas 
as ações corporativas eram voltadas para o tratamento de doenças. Porém, a partir de 2000, 
houve uma mudança na percepção da cultura das companhias brasileiras. Hoje, todas estão 
centradas em práticas preventivas, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 
De acordo com Adriane Quelhas, engenheira de segurança do trabalho da Volkswagen do Brasil , 
fabricante de caminhões e ônibus, os programas de promoção de saúde e qualidade de vida 
ganham cada vez mais espaço nas políticas de gestão de saúde da multinacional alemã. “São 
processos de melhoria do ambiente de trabalho, onde os colaboradores passam a maior parte do 
seu dia”, diz. 
 
A montadora de automóveis, caminhões e ônibus passou a investir mais em saúde e segurança do 
trabalho quando percebeu que em 2000, o número de acidentes leves na empresa registrou cerca 
de 89 ocorrências. No intuito de reduzir essas ocorrências, a companhia, localizada em Rezende, 
no Rio de Janeiro, desenvolveu o Programa de Coordenadores de Diálogos de Segurança, que 
consiste em treinar lideranças e criar uma cultura educativa voltada aos colaboradores do 
chamado chão de fábrica.  
 
Para obter maior integração entre as equipes, todos os dias, antes da jornada de trabalho 
acontece uma conversa informal de 15 minutos entre líderes e equipes. “É uma tentativa eficaz de 
ter um feedback do trabalho que está sendo feito”, afirma a engenheira. 
Adriane garante que o número de acidentes de trabalho reduziu significativamente nos últimos 
anos. Em 2003, por exemplo, foram 126 incidências e em 2004, 25 ocorrências. Ela explica que 
esse resultado foi alcançado com o esforço do grupo e a atuação dos disseminadores de 
conhecimentos.  
 
Para atingir a todos os colaboradores, as empresa têm apostado em ferramentas de comunicação 
como boletins, jornais murais e palestras internas com especialistas. Em 2003, a companhia 
envolveu todos os trabalhadores administrativos no SST. Embora esse grupo de colaboradores 
executa tarefas mais simples tem acontecido caso de lesões por esforços repetitivos com o uso 
intenso do computador. Já no caso do pessoal da linha de montagem, os acidentes mais comuns 
são ferimentos dos dedos da mão durante o processo de produção e montagem. “São acidentes 
que resultam no afastamento do funcionário”, diz.  
 
Promoção 
 
Segundo Ricardo De Marchi, presidente do CPH Health Solutions , consultoria especializada em 
promoção da saúde corporativa, em um cenário competitivo, onde é exigido muito das pessoas, 
as corporações têm criado projetos de promoção de saúde para estimular seus melhores 
funcionários. Essa é uma tendência nas economias competitivas”, observa o executivo. 
 
Outra empresa que passou a investir na saúde e segurança dos colaboradores é a Sindus , 
especializada em gestão de contratos de manutenção de equipamentos de indústrias de processo 
contínuo como a Suzano Papel Celulose . No intuito de reduzir o índice de acidente de trabalho e 
os dias de afastamentos dos seus colaboradores, desde 2004 mantém um programa de educação 
corporativa para conscientização dos colaboradores. 
 
 
 



Na companhia localizada em Porto Alegre, de acordo com Marcelo Genro, gestor da área de 
segurança do trabalho da companhia, a maior incidência de acidentes da empresa ocorre por falta 
do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como capacetes, luvas, óculos de proteção 
entre outros. Ele explica que na campanha preventiva aplicada pela companhia, a comunicação 
transparente e o envolvimento das lideranças são fundamentais para o resultado positivo do 
trabalho de educativo de saúde e segurança.  
 
O trabalho educativo da Sindus é aplicado com o apoio instrumentos de comunicação como jornal 
mural e boletins com textos e ilustrações. “O conteúdo de todo esse material passam informações 
que chamamos de comunicação de risco. Ou seja, explicando a eles como alguns acidentes de 
trabalho podem ser evitados”, diz. 
 
Genro conta que o presidente da organização, os diretores e gerentes também são envolvidos no 
programa. Fica sob responsabilidade dos executivos a avaliação e o feedback dos resultados. 
A Sindus conta hoje com 500 colaboradores em todo o País. Em 2003, a empresa registrou cerca 
de 15 acidentes de trabalho. Isso resultou no afastamento de 290 dias da empresa. Em 2004, o 
número de acidentes pulou para 27, entretanto, dos dias de absenteísmo reduziu para 130.  
 
“Foram ocorrências leves. Não causou acidentes graves aos funcionários. A próximo passo do 
nosso trabalho é diminuir a ocorrência de acidentes, mesmo sendo causas leves como perfuração 
dos dedos da mão queimadura provocado por produtos químicos”, afirma. 

 
 
Leia Mais 
 
Piccadilly dribla esforço repetitivo 
 
A A. Grings S.A. , fabricante de calçados femininos, conhecidos no mercado pela marca Piccadilly , 
atualmente é considerada por especialistas da área de saúde e segurança no trabalho como a 
empresa pioneira no desenvolvimento de programas ergonômicos que visam a qualidade de vida 
e saúde no ambiente corporativo.  
 
Há três anos, a empresa iniciou seu projeto de alternância da postura durante a jornada dos 
colaboradores. O trabalho consiste na troca de posições entre os funcionários da linha de 
produção (costura e montagem) para evitar o esforço repetitivo e a rotina durante o dia. “O 
trabalho do operador que atua na indústria de calçados é repetitivo. Isso causa uma fadiga 
muscular, desconforto e estresse no colaborador. O que é prejudicial para o funcionário e para a 
empresa, pois os dois saem perdendo”, explica Luis José Coelho, consultor técnico e assessor da 
A. Grings S.A. 
 
O projeto foi desenvolvido em parceira com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e teve um investimento de cerca de R$ 400 mil.  
O primeiro passo do trabalho foi formar grupos de melhorias contínuas nas faixas de 
trabalhadores braçais, chefias, gerentes industriais e pesquisadores em saúde, para discutir os 
casos de acidentes e “doenças” causadas pelo trabalho repetitivo. O grupo montou um comitê de 
ergonomia chamado Coergo. Após analises e estudos dos casos de acidentes de trabalho por 
esforço repetitivo chegaram à conclusão de que fazer a alocação dos colaboradores redistribuindo 
as tarefas, permitiria a redução dos acidentes internos provocados por esse tipo de situação. 
 
De acordo com Coelho, a troca de máquinas entre os funcionários acontece a cada três horas. O 
retrabalho dos produtos foi reduzido em 10% e em 45% as horas não trabalhadas (licença 
médica).  
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