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Resumo

A responsabilidade social  tem sido destacada como fator de enaltecimento da imagem das 

empresas no mercado e na sociedade. Desta forma, empresas trabalham para que suas ações 

empresariais  sejam  orientadas  pela  qualidade  ética  de  suas  relações  com  funcionários, 

clientes, fornecedores e com a comunidade. A preocupação com a segurança do trabalhador, 

além  de  constituir  uma  obrigação  legal,  torna-se  vital  às  empresas  que  almejam  ser 

socialmente  responsáveis.  As  conseqüências  da  má  gestão  em segurança  do  trabalho  são 

acidentes  e  doenças  do  trabalho  que  causam  lesões  e  morte  a  trabalhadores,  traumas  a 

familiares, perda de produtividade e custos imputados à sociedade. A empresa socialmente 

responsável  não  pode  gerar  dezenas  de  acidentados,  doentes  e  mortos.  Logo,  o  presente 

trabalho identificou a percepção e a conduta de funcionários e gestores, agentes das ações de 

segurança,  de  quatro  unidades  da  CORSAN  quanto  ao  cumprimento  da  legislação  de 

segurança do trabalho. O mesmo serviu como base diagnóstica para a implantação de uma 

Política de Segurança na Companhia, apresentada em reunião com superintendentes regionais 

em 2005 e colaborou para que a Unidade de Cachoeirinha obtivesse a premiação no Prêmio 

Gaúcho de Qualidade e Produtividade - PGQP em 2005.

Palavras chave: Relações de Trabalho, Responsabilidade Social, Segurança do Trabalho.

Abstract

The social responsibility has been detached as a factor to elevate the image of the companies 

both in the market and in the society.   In this way, companies works in order to have its 

enterprise actions guided by the ethical  quality of its relations with employees,  customers, 

suppliers  and with the community.   The concern with the security of the worker,  besides 

constituting a legal obligation, becomes vital to the companies who socially yearn for to be 

responsible.  The consequences of the bad management in security of the work are accidents 

and illnesses of the work that cause workers injuries and death, traumas to the family, the loss 

of productivity and costs imputed to the society.  The socially responsible company cannot 

generate hundred of victims,  sick and died people.   Soon, the present work identified the 

perception and the behavior of employees and managers, agents of the actions of security, 

from four units of the CORSAN Company in relation to the compliance with the legislation of 
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security of the work.  The same study served as disgnostical basis for the implantation of one 

Politics of Security in the Company, presented in meeting with regional superintendents in 

2005, and collaborated so that the Unit of Cachoeirinha got the awarding in the Gaucho Prize 

of Quality and Productivity - PGQP in 2005.

Key words: Relations of work; Social Responsibility; Security of work

1. Introdução

1.1 Cenário

O trabalho severo, como conseqüência da 1ª e 2ª Revoluções Industriais, transferiu o 

domínio do trabalho do homem ao capital industrial e o inseriu no mundo do trabalho em 

série e industrializado.  Desta forma,  criou-se à necessidade de intervenção do Estado nas 

relações entre empregados e empregadores ou trabalho e capital. Surgiram, então, no final do 

século XIX, as primeiras leis de proteção à integridade física e à saúde dos trabalhadores na 

Itália. No Brasil, a legislação sobre segurança e saúde do trabalho foi tratada com mais rigor e 

especificidade  na  década  de  1970,  quando  o  País  foi  considerado  pela  Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) o recordista mundial em acidentes do trabalho com mais de 

dois milhões de ocorrências.

1.2 Problema

O problema a que se refere o presente trabalho originou-se da resistência na prática de 

gestores em cumprir e fazer cumprir a legislação de segurança do trabalho; da resistência de

trabalhadores ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e à adoção de medidas que 

protegem a saúde e a segurança. Surgiu da inquietação quanto à realidade que contraria a 

lógica, pois a priori, tais resistências não deveriam existir, pois o cumprimento da legislação 

trabalhista por parte do empregador, o uso de EPI’s e a adoção de medidas de segurança no 

trabalho pelos trabalhadores visam à preservação da saúde e da integridade física, evitando 

acidentes  e doenças  do trabalho,  sendo benéficos  tanto  ao empregador,  como garantia  de 

produtividade e amparo legal, quanto aos trabalhadores, como garantia de saúde e qualidade 

de vida.
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1.3 Questão da Pesquisa

Tendo em vista essa preocupação,  este estudo apresenta a seguinte questão: qual a 

percepção e atuação dos gestores e funcionários  quanto ao cumprimento  da legislação  de 

segurança do trabalho na CORSAN?

1.4 Objetivo Geral

Identificar o entendimento e os papéis assumidos por gestores e empregados sobre as 

ações de segurança do trabalho na CORSAN.

1.5 Objetivos Específicos

- Identificar a incidência da resistência ao uso de equipamentos de proteção individual e à 

adoção de condutas pré-estabelecidas de prevenção a doenças e a acidentes do trabalho; 

- Identificar os estímulos ao cumprimento das normas e uso de EPI’s;

- Coletar a percepção e a conduta de trabalhadores e gerentes quanto à importância dada ao 

cumprimento das normas e ao uso de EPI’s.

1.6 Justificativa

Além das esferas legais, no que tange às condições de conforto e bem-estar físico, 

torna-se cada vez mais presente o pensamento de que os trabalhadores de uma organização se 

constituem  num  dos  principais  elementos  para  o  alcance  e  a  manutenção  da  vantagem 

competitiva no mercado globalizado e, via de regra, concorrencial. Mas, para se pensar em 

RH estratégico,  é preciso obter o comprometimento e o pleno exercício da capacidade de 

produção dos funcionários.  Para que isso ocorra,  é  preciso antes  atender  às demandas  de 

saúde e segurança do trabalho que são fontes de doenças,  acidentes,  estresse entre outros 

males à saúde dos funcionários.

2 – Desenvolvimento

2.1- Revisão da Literatura
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2.1.1 RH – Subsistema de Saúde e Segurança do Trabalho

A legislação sobre saúde e segurança do trabalho no Brasil é oriunda da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, que teve o seu Capítulo V do Título II alterado pela Lei nº 

6.514, de 22 de dezembro de 1977. Um ano mais tarde, a Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 

1978, regulamentou a referida Lei, instituindo 28 Normas Regulamentadoras – NR’s sobre a 

atuação do governo, empregadores e empregados na prevenção de danos à saúde e segurança 

do trabalho. Dentre as Normas Regulamentadoras, a NR 1 estabelece as disposições gerais 

sobre  as  normas  regulamentadoras,  mencionando  em  seu  subitem  1.1  que:  as  Normas 

Regulamentadoras – NR relativas à segurança e medicina do trabalho,  são de observância 

obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos de administração direta 

e  indireta,  bem  como  pelos  órgãos  dos  poderes  legislativo  e  judiciário,  que  possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Na mesma NR 1, tem-se no subitem 1.7 os deveres dos empregadores, quais sejam:

a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho;

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência 

aos empregados, com os seguintes objetivos:

I – prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho;

II  –  divulgar  as  obrigações  e  proibições  que  os  empregados  devam  conhecer  e 

cumprir; 

III  –  dar  conhecimento  aos  empregados  de  que  serão  passíveis  de  punição,  pelo 

descumprimento das ordens de serviço expedidas;

IV - determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do 

trabalho e doenças profissionais ou do trabalho;

V – adotar medidas determinadas pelo MTE;

VI  –  adotar  medidas  para  eliminar  ou  neutralizar  a  insalubridade  e  as  condições 

inseguras de trabalho;

c) informar aos trabalhadores:

I – os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;

II – os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;

III – os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico 

aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;
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IV os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho;

d)  permitir  que  representantes  dos  trabalhadores  acompanhem  a  fiscalização  dos 

preceitos legais e regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho. Verifica-se na 

redação  da  NR  1  a  responsabilidade  legal  que  os  administradores  e/ou  seus  prepostos 

possuem sobre o cumprimento das Normas Regulamentadoras. Tal responsabilidade vai além 

do simples fornecimento de EPI’s ou emissão de Ordens de Serviço, pois a alínea “a” da NR 1 

é  explícita  em enfatizar  a  responsabilidade  que  o  empregador  tem de  fazer  com que  os 

empregados cumpram as determinações das Normas Regulamentadoras, cabendo-lhe o ônus 

da prova. O subitem 1.8 estabelece as obrigações dos empregados, afirmando que os mesmos 

devem:

a)  cumprir  as  disposições  legais  e  regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do 

trabalho, inclusive as ordens de serviços expedidas pelo empregador;

b) usar o EPI fornecido pelo empregador;

c) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras – NR;

d) colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras – NR.

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto 

no item anterior.  O subitem 1.9 da NR 1 reforça a  responsabilidade dos administradores, 

conforme  descrição  a  seguir:  o  não-cumprimento  das  disposições  legais  e  regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades 

previstas na legislação pertinente. Finalmente, para se justificar a necessidade de adoção de 

medidas por parte dos administradores que eliminem a resistência dos funcionários ao uso de 

EPI  e  à  adoção  de  medidas  de  prevenção  é  preciso  citar  o  artigo  132  do  Código  Penal 

Brasileiro vigente, que determina o seguinte: “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo 

direto ou iminente: Pena – detenção de três meses a um ano se o fato não constitui fato mais 

grave”.  Sobre a responsabilidade dos gerentes,  Chiavenato (1999, p.  374) acrescenta  que: 

gerentes de linha e especialistas de RH estão envolvidos na Gestão de Pessoas. Além disso, 

ela envolve as responsabilidades legais e morais de assegurar um local de trabalho livre de 

riscos desnecessários e de condições ambientais que possam provocar danos à saúde física e 

mental das pessoas. Tachizawa (2001, p.229) enfatiza os ganhos de economia, produtividade 

e qualidade de vida, quando se investe em saúde e segurança do trabalho, ao mencionar que: 

criar e manter um ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental para as empresas que 

zelam pela sua imagem e preocupam-se com os crescentes custos decorrentes dos acidentes de 

trabalho e das doenças profissionais. Não resta dúvida de que o investimento aplicado à área 
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do ambiente de trabalho resulta em maior produtividade e melhor qualidade de vida para os 

empregados.

2.1.2 Riscos Ambientais e Equipamentos de Proteção Individual

Consideram-se  riscos  ambientais  os  agentes  químicos,  físicos,  biológicos, 

ergonômicos e os riscos de acidentes existentes nos ambientes de trabalho, capazes de causar 

danos  à  saúde  e  à  integridade  física  do  trabalhador  devido  a  sua  natureza,  concentração, 

intensidade, susceptibilidade e tempo de exposição. A boa técnica prevencionista recomenda a 

antecipação de possíveis riscos na fase de projeto e identificação e eliminação dos agentes de 

risco  pré-existentes.  Entretanto,  por  motivos  técnicos  e/ou  econômicos,  em alguns  casos, 

torna-se  inviável  a  eliminação  de  determinados  riscos.  Nestas  situações,  a  Norma 

Regulamentadora 06,  da Portaria  nº 3.214/78 determina aos empregadores  a  obrigação de 

fornecer  gratuitamente  EPI  adequado  ao  risco.  Como  se  verifica  a  seguir,  EPI  é  todo 

dispositivo de uso individual cujo uso destina-se à prevenção de lesões, tais como capacetes, 

botas, luvas, sapatos e óculos de segurança, e isso fica evidenciado da seguinte maneira:

6.1  Para  os  fins  de  aplicação  desta  Norma  Regulamentadora  –  NR,  considera-se 

Equipamento de Proteção Individual – EPI todo o dispositivo de uso individual, de fabricação 

nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador.

6.2 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

a) sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não, 

oferecerem completa  proteção  contra  os  riscos  de  acidentes  do  trabalho  e/ou  de  doenças 

profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;

c) para atender as situações de emergência.

O subitem 6.6 da mesma NR 6 estabelece as obrigações do empregador, enquanto que 

o subitem 6.7, as do empregado, como segue:

6.6 Obrigações do Empregador:

6.6.1 o à atividade do empregado;

a) fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo MTE e de empresas cadastradas 

no DNSST/MTE;

b) treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado;
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c) tornar obrigatório o seu uso;

d) substituí-lo imediatamente, quando danificado ou extraviado;

e) responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;

f) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada no EPI.

6.7 Obrigações do Empregado:

6.7.1 Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a:

a) usá-lo apenas para a finalidade a que se destina;

b) responsabilizar-se por sua guarda e conservação;

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.

Apesar de estar bem explícito na NR 06, complementada pela NR 1, os deveres de 

empregador e empregado quanto ao EPI, o que se verifica é o descumprimento da lei por 

ambos.  De  um  lado,  verifica-se  a  deficiência  na  disponibilização  do  EPI  por  parte  do 

empregador, em virtude da adoção de equipamentos impróprios, quantidades insuficientes e

falta  de  treinamento;  de  outro,  a  recusa  sem motivo  do  uso  do  EPI  por  parte  do 

trabalhador.

Enfatiza-se  que  a  negligência  a  estes  aspectos  legais  pesa  muito  mais  sobre  as 

responsabilidades do empregador a quem cabe o ônus da prova. Sobre a cultura empresarial 

brasileira,  Tachizawa  (2001,  p.  229)  afirma  que:  no  Brasil,  até  recentemente  a  cultura 

empresarial  não  privilegiava  a  segurança  e  saúde  dos  empregados,  sendo  eles  próprios 

responsáveis por sua conduta no trabalho. Considerada paternalista, a legislação de proteção 

ao trabalhador esteve voltada principalmente para os aspectos pecuniários e de benefícios, 

sem  se  preocupar  em  criar  e  manter  um  ambiente  de  trabalho  sadio  e  seguro,  fator 

indispensável para as boas relações entre empregado e empregador. Além da NR 6, que está 

diretamente  relacionada  com  a  conduta  do  empregado  em  utilizar  os  equipamentos  de 

proteção individual, a NR 17 sobre ergonomia visa prevenir doenças do trabalho, tais como as 

Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho - DORT e, estando o ambiente em boas 

condições  ergonômicas,  também  necessita  da  conduta  individual  do  cumprimento  de 

procedimentos preestabelecidos.

2.1.3 – Ergonomia

A  ergonomia  visa  adaptar  os  processos  e  elementos  do  trabalho  as  condições 

psicofisiológicas dos trabalhadores, estabelecendo, por exemplo, limites de peso e maneiras 
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de transporte  de materiais,  evitando a  ocorrência  de doenças  e  acidentes  do trabalho.  Os 

cuidados inerentes à ergonomia no Brasil estão contidos na NR 17, como segue:

17. 1 Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer os parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 

modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

17.1.1  As  condições  de  trabalho  incluem  aspectos  relacionados  ao  levantamento, 

transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais 

do posto de trabalho e à própria organização do trabalho.

2.1.4 - Acidentes do Trabalho

Os acidentes de trabalho constituem-se num problema social que afeta diretamente os 

trabalhadores e seus familiares, pelas lesões sofridas ou perda da vida no trabalho, e também à 

sociedade, pelos custos relacionados as conseqüências desses acidentes e pela transformação 

na vida dos incapacitados que se tornam pessoas portadoras de deficiência física e acabam 

não encontrando recolocação no mercado de trabalho. Mendes (2003) considera esse assunto 

tão importante que dedica atenção especial em sua obra incluindo no mesmo diversos relatos 

de familiares de vitimas sobre os traumas causados pelos acidentes de trabalho. E, Clemente 

(2003)  relaciona  os  acidentes  de  trabalho  como  geradores  de  pessoas  portadores  de 

deficiência que acabam não conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Portanto, as 

ações  legais  que  visam  à  prevenção  de  acidentes  por  parte  das  empresas  são  de 

responsabilidade social. Conforme o estabelecido pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

da Previdência Social “acidente de trabalho é o que ocorre no exercício do trabalho, a serviço 

da  empresa  ou  pelo  exercício  do  trabalho  dos  segurados,  provocando  lesão  corporal  ou 

perturbação  funcional  que  cause  morte,  perda  ou  redução  permanente  ou  temporária  da 

capacidade  para o trabalho”.  Chiavenato (1999) considera que o acidente  “é um fato não 

premeditado do qual resulta dano considerável. Por sua vez, o National Safety Council define 

acidente como uma ocorrência numa série de fatos que, sem intenção, produz lesão corporal, 

morte ou dano material”.

Tachizawa (2001, p. 104) elenca como causas dos acidentes do trabalho:

a)  características  pessoais  inadequadas,  devido  a  problemas  relacionados  à 

personalidade, inteligência, motivação, aptidões sensoriais e motoras, experiência, etc;
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b)  comportamentos  disfuncionais  como  desatenção,  esquecimento,  negligência  e 

imprudência;

c) degradação do ambiente de trabalho, devido a fatores potencialmente causadores de 

acidentes, como equipamentos mal projetados ou em precário estado de conservação, lay-out 

(arranjo  físico)  mal  definido,  etc.  Assim  como  os  acidentes  do  trabalho,  as  doenças  do 

trabalho  originam-se  ou  no  não  cumprimento  da  legislação  ou  no  desconhecimento  dos 

possíveis danos à saúde, causados por produtos químicos e situações críticas de trabalho por 

parte dos trabalhadores.  As doenças do trabalho também provocam prejuízos a saúde dos 

trabalhadores, traumas a familiares e custos à sociedade.

2.1.5 Doenças do Trabalho

As  doenças  do  trabalho  são  disfunções  que  acometem  o  trabalhador  e  que  estão 

diretamente relacionadas ao trabalho a exemplo das Doenças Osteomusculares Relacionadas 

ao  Trabalho  (DORT),  também  conhecidas  como  LER,  que  comprometem  a  saúde  dos 

trabalhadores  e são reconhecidas  pela Previdência  Social.  Conforme Pizza (1997):  a  sigla 

LER significa Lesões por Esforços Repetitivos e foi criada para identificar um conjunto de 

doenças de trabalho que atingem os músculos, tendões e nervos e que têm relação direta com 

as exigências das tarefas dos ambientes físicos e da organização do trabalho. São inflamações 

provocadas  por  atividades  de  trabalho  que  exigem  do  funcionário  movimentos  manuais 

repetitivos, contínuos, rápidos e vigorosos durante um período de tempo. Conforme Wagner 

III  (2002, p124-125) apenas  o estresse e  a insatisfação já são responsáveis por custos de 

assistência médica, absenteísmo, rotatividade e baixo compromisso organizacional. Para que 

se possa orientar o estudo sobre o uso de EPI’s e à adoção de condutas préestabelecidas de 

prevenção, adotou-se, com base na literatura existente, as seguintes premissas:

a) o uso de EPI e a adoção de condutas pré-estabelecidas de prevenção dependem da 

conduta individual do trabalhador;

b)  A  conduta  individual  do  trabalhador  necessita  de  estímulos  que  ativem  a  sua 

percepção e o leve à aceitação da necessidade e à prática desejada;

c)  Entre  os  estímulos  necessários  à  adoção  do  comportamento  desejado,  estão  os 

contidos nos processos de comunicação e aprendizagem;

d)  Os  trabalhadores  devem  estar  motivados  a  utilizar  os  EPI’s  e  a  adotar  as 

determinações estabelecidas. A prevenção de efeitos danosos à saúde pretendida pelas NR 6 e 
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17 depende também da vontade e da conduta individual do trabalhador. É sobre esta vontade 

que  se  utiliza  também  conceitos  de  motivação,  para  a  análise  do  entendimento  dos 

empregados quanto as medidas de segurança do trabalho.

2.1.6 Motivação

Soto  (2002,  p.  118)  define  a  motivação  como:  a  pressão  interna  surgida  de  uma 

necessidade, também interna, que excitando (via eletroquímica) as estruturas nervosas, origina 

em estado energizado que impulsiona o organismo à atividade iniciando, guiando e mantendo 

a  conduta  até  que  alguma  meta  (objetivo,  incentivo)  seja  conseguida  ou  a  resposta  seja 

bloqueada.  O  uso  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  e  a  adoção  de  medidas  de 

proteção  à  saúde têm como um de seus  fatores  significativos,  o  motivacional,  ou seja,  o 

reconhecimento pelo indivíduo dos riscos existentes e a conseqüente vontade em satisfazer a 

necessidade de manter-se íntegro e saudável. Dentre as teorias motivacionais, talvez a mais 

importante  seja  a  de  Abraham Maslow  que,  embora  tenha  sofrido  muitas  críticas,  foi  o 

precursor  em alimentar  outros  pensadores  na  relação  entre  as  necessidades  humanas  e  o 

trabalho. Para Maslow (apud RODRIGUES, 1994, p. 40):

... as necessidades humanas estão organizadas numa hierarquia de valores 

ou premência, quer dizer, a manifestação de uma necessidade consciente ou 

inconsciente  se  baseia  geralmente  na  satisfação  prévia  de  outra,  mais 

importante ou premente. O homem é um animal que sempre deseja. Não há 

necessidade que possa ser tratada como se fosse isolada, toda necessidade se 

relaciona com o estado de satisfação ou insatisfação de outras necessidades.

Segundo Maslow (apud RODRIGUES, 1994, p. 41) as necessidades humanas eram 

compostas em cinco categorias: fisiológicas, segurança, amor, estima e auto-realização que

seriam desejadas e satisfeitas ao mesmo tempo em diferentes níveis parciais conforme 

as  condições  do  indivíduo.  Porém,  para  Macgregor  (apud  RODRIGUES,  1994,  p.42)  o 

trabalho  na  administração  científica  atende  às  necessidades  básicas  do  indivíduo, 

oportunizando  poucas  oportunidades  de  satisfação  das  necessidades  que  ele  denomina  de 

egoísticas, principalmente nos níveis operacionais. Desta forma, Macgregor entende que as 

necessidades egoístas que classifica como sendo as de auto-respeito, confiança, autonomia, 

realização, competência e conhecimento, não seriam atendidas dentro do local de trabalho, 

mas fora dele. O trabalho passaria, então, a ser uma espécie de punição. Pode-se denotar do 
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pensamento de Macgregor mais um fator importante que pode influenciar o comportamento 

humano na organização: a preexistência de oportunidades de reconhecimento e crescimento, o 

modo como os funcionários  encaram o trabalho e suas relações  diante  da inexistência  de 

oportunidades de reconhecimento e crescimento. Para Macgregor, a organização que não cria 

uma estrutura e não dá meios para que o indivíduo tenha um bom nível de qualidade de vida 

no  trabalho,  faz  com  que  os  trabalhadores  comportem-se  no  trabalho  com  indolência  e 

passividade, má vontade, em aceitar responsabilidades, resistência à mudança, tendência em 

aderir aos demagogos e exigências exageradas de benefícios econômicos. Sobre esta temática 

do comportamento humano nas organizações, Macgregor apresentou as Teorias X e Y. Em 

sua Teoria X, determina principalmente que:

1 – O ser humano, de modo geral, tem aversão essencial ao trabalho e o evita sempre 

que possível;

2  –  Devido a  essas  características  humanas  de aversão  ao trabalho,  a  maioria  das 

pessoas precisa ser coagida, controlada, dirigida, ameaçada de punição para que se esforce no 

sentido da consecução dos objetivos organizacionais;

3 – O ser humano, de modo geral, prefere ser dirigido, quer evitar responsabilidade, 

tem  relativamente  pouca  ambição  e  quer  garantia  acima  de  tudo;  Já  na  Teoria  Y  de 

Macgregor,  menos  tendenciosa  em  responsabilizar  apenas  o  indivíduo  pelo  seu 

comportamento na organização, propõe o seguinte:

1 – O dispêndio de esforço físico e mental no trabalho é tão natural como o jogo ou 

seu descanso;

2 – O controle externo e as ameaças de punição não são os únicos meios de estimular 

o  trabalho  em  vista  dos  objetivos  organizacionais.  O  homem  está  sempre  disposto  a  se 

autodirigir e se auto-controlar a serviço de objetivos com os quais se compromete; 

3 – O compromisso com os objetivos é dependente das recompensas associadas ao seu 

cumprimento;

4  –  O  ser  humano  comum  aprende,  sob  condições  adequadas  não  só  a  aceitar 

responsabilidade como procurá-la;

5 – A capacidade de usar um grau relativamente alto de imaginação de engenhosidade 

e de criatividade na solução de problemas organizacionais é mais amplamente distribuída na 

população do que geralmente se pensa;

6 – Nas condições da vida industrial moderna as potencialidades intelectuais do ser 

humano estão sendo parcialmente usadas.
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A  Teoria  Y  apresenta,  desta  forma,  um  estado  que  permite  a  participação  e  o 

atendimento das necessidades dos indivíduos, contribuindo para o alcance dos objetivos da 

própria organização. Herzberg (apud RODRIGUES, 1994, p.46) estabeleceu as teorias de dois 

fatores disjuntos de satisfação. Para Herzberg, não existe insatisfação, mas sim a ausência de 

satisfação. Herzberg (apud RODRIGUES, 1994, p.46) elenca como causadores de nenhuma 

satisfação “aqueles denominados como fatores higiênicos, que expressam o impulso natural 

para evitar o sofrimento causado pelo meio ambiente, mais os impulsos adquiridos que se 

tornam  condicionados  às  necessidades  biológicas  básicas”.  Os  fatores  higiênicos 

compreendem:  a  política  e  a  administração  da  empresa;  as  relações  interpessoais  com os 

supervisores; supervisão; salários; status; segurança no trabalho. Já os fatores que produzem 

satisfação  foram chamados  de  motivacionais,  quais  sejam:  realização;  reconhecimento;  o 

próprio trabalho; responsabilidade; progresso ou desenvolvimento. Dejours (1999, p.103) traz 

outro fator do comportamento humano determinante no modo com que os funcionários podem 

encarar  o  trabalho  e  mais  especificamente  os  equipamentos  de  proteção  individual  e  às 

medidas de proteção à saúde. Ele afirma a existência da negação do risco pelo funcionário 

ciente  das  agressões  do  trabalho  para  que  possa  continuar  a  trabalhar.  Pressionado  pela 

dependência  econômica  do  trabalho,  o  funcionário  negaria  o  risco  ou  seu  potencial  para 

superar o medo. Acabam, assim contribuindo para agravar o risco, pois tentam eliminá-lo de 

sua consciência. Isto é evidenciado por Dejours no trecho a seguir: os operários da construção 

civil  trabalham  pondo  em  risco  sua  integridade  física.  E  sentem  medo.  Para  poderem 

continuar trabalhando no contexto das pressões organizacionais que se lhes impõem (ritmos, 

condições  meteorógicas,  adequabilidade  ou  não  das  ferramentas,  existência  ou  não  de 

dispositivos  de  segurança  e  prevenção,  modalidades  de  comando,  improvisação  da 

organização  do  trabalho,  etc.)  eles  lutam contra  o  medo  por  uma estratégia  que  consiste 

basicamente  em agir  sobre a  percepção que eles  têm do risco.  Conforme Dejours (1999) 

soma-se a isso a proibição da verbalização da existência de riscos à saúde e segurança e a 

atração  pela  resistência  às  normas  de  segurança  e  à  indisciplina,  oriundas  do  sistema  de 

valores baseados na virilidade, na qual a coragem, a resistência à dor e a força física são mais 

valorizados pelo homem. Em alguns casos a manutenção da negação ao risco baseia-se na 

ingestão de bebidas alcoólicas gerando outras conseqüências sociais.
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2.1.7 Responsabilidade Social

A responsabilidade  social  tem merecido  destaque  no  Brasil  nos  últimos  anos.  Em 

1998,  um grupo  de  empresários  criou  o  Instituto  Ethos  de  Responsabilidade  Social  para 

contribuir  com os  empresários  a  compreender  e  incorporar  conceitos  de  responsabilidade 

social no cotidiano da gestão de suas organizações. O Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social,  em poucos anos de existência  já reúne algumas das grandes empresas  do País.  O 

faturamento somado dessas  empresas chega a 28% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Entretanto, deve-se evitar pensar que as ações de responsabilidade social objetivam apenas 

uma ação de marketing junto ao mercado. Nesse sentido, o Instituto Ethos ressalta que de 

nada adianta a empresa doar periodicamente recursos à uma entidade carente e descuidar-se

de seu público interno não tendo uma política justa de remuneração ou descuidando da 

saúde e segurança do trabalho de seus colaboradores, gerando doentes e lesados à sociedade. 

Para ser uma empresa de responsabilidade social é preciso fundamentalmente ter

coerência. Conforme Gil (2002, p. 23): Uma empresa socialmente responsável deve 

estar atenta para detectar e prevenir situações de risco. Os acidentes de trabalho assim como a 

existência  de  condições  inadequadas  para  a  saúde  pode  levar  muitos  trabalhadores  a 

adquirirem  deficiências.  Ter  uma  política  de  prevenção  de  acidentes  é  indispensável.  A 

respeito  do  público  interno  das  organizações,  o  Instituto  Ethos  estabeleceu  no  grupo  de 

indicadores denominado “cuidados com saúde e segurança e condições de trabalho” Quatro 

estágios nos quais as empresas de responsabilidade social devem estar inseridas. São eles:

-  Estágio 1:  a  empresa  vai  além das obrigações  legais  e  tem planos  e metas  para 

alcançar os padrões de excelência em saúde, segurança e condições de trabalho em seu setor;

- Estágio 2: a empresa atingiu o estágio 1 e possui planos e metas para ultrapassar os 

padrões de excelência em saúde, segurança e condições de trabalho em seu setor;

- Estágio 3: a empresa já atingiu o estágio 2 e além de ter como meta ultrapassar os 

padrões de excelência em saúde, segurança e condições de trabalho em seu setor, desenvolve 

campanhas regulares de conscientização e pesquisa o nível de satisfação dos funcionários em 

relação ao tema, evidenciando áreas críticas;

-  Estágio  4:  além de  atingir  o  estágio  3,  as  metas  e  indicadores  de  desempenho 

relacionados às condições de trabalho, saúde e segurança são definidos com a participação 

dos empregados e divulgados amplamente.
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2.1.8 A Responsabilidade Social Decorrente de Acidentes e Doenças do Trabalho

As relações  sociais  no trabalho  estão  entre  as  maiores  fontes  de satisfação  com o 

emprego e para a qualidade de vida do indivíduo. O trabalho faz parte da identidade de cada 

indivíduo, trazendo sofrimento quando da sua ausência. É o desenvolvimento da atividade 

remunerada que faz a pessoa se sentir útil e completa. Sobre os impactos sociais no indivíduo 

causados  por  acidentes  e  ou  doenças  do  trabalho,  Dejours  (1999,  p.  19)  declara: 

Indubitavelmente, quem perdeu o emprego, quem não consegue empregar-se (desempregado 

primário) ou reempregar-se (desempregado crônico) e passa pelo processo de dessocialização 

progressivo,  sofre.  É sabido que esse processo leva à doença mental  ou física,  pois  ataca 

alicerces  da identidade.  Os acidentes  e as doenças  do trabalho além dos impactos  sociais 

irreparáveis às famílias das vítimas, quando estas sobrevivem ocasionam também a oneração 

da Previdência Social e da própria sociedade. Conforme Boletim Estatístico da Previdência 

Social – Vol. 8 nº 10, foram emitidos em virtude de acidentes e doenças de trabalho, somente 

no mês de outubro de 2003, 264.679 auxílios–acidente do trabalho, 104.536 auxílios–doença 

do  trabalho,  130.077  pensões  por  morte,  128.068  aposentadorias  por  invalides  e  94.803 

auxíliosuplementar  acidentário  totalizando  um valor  de  R$ 280.744.485,00.  Nos  casos  de 

mutilação ou perda parcial permanente da capacidade de trabalho, no qual o trabalhador passa 

a  ser  considerado  uma  pessoa  portadora  de  deficiência  –  (PPD),  verifica-se  um  outro 

sofrimento social: a tentativa de se recolocar no mercado de trabalho. Conforme Clemente 

(2003, p. 31) “há 24,5 milhões de PPD’s no Brasil. Destas 15,14 milhões estão em idade de 

trabalhar no mercado formal, mas apenas 3,7% encontrariam trabalho se a legislação fosse 

cumprida pelas empresas”. Apesar da Lei nº 8.213 que determina cotas de contratação, ainda 

hoje se verifica preconceito quanto as PPD. Alguns, para cumprirem a lei, contratam as PPD 

sem  saber  em  que  funções  podem  ser  contratadas.  Assim,  acabam  isolando  as  pessoas 

portadoras de deficiência sem ocupação definida na organização. Conforme Clemente (2003), 

para quem adota essa prática, dar emprego a uma PPD nada mais é do que um favor, com 

salário  equivalente  a  uma  doação  de  esmola.  Em  dezembro  de  2001,  existiam  31.979 

estabelecimentos com 100 ou mais empregados no País. O total de pessoas trabalhando no 

Brasil é de aproximadamente 27 milhões, segundo a Relação Anual das Informações Sociais. 

Caso todas essas empresas cumprissem a Lei de cotas seriam geradas 559.511 vagas para 

PPD’s.  Embora  a  legislação  inclua  os  trabalhadores  reabilitados  de  acidentes  de  trabalho 
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como passíveis de ocupar as vagas destinadas aos portadores de deficiência, essa parcela de 

empregados sofre muito para encontrar nova colocação no mercado, seja na própria empresa 

em que  se  acidentou  ou  em  outra  organização.   Conforme  Clemente  (2003,  p.37):  para 

qualquer pessoa é muito difícil aceitar a perda de um membro amputado ou a insuficiência de 

um  órgão  do  corpo  afetado  quer  seja  pelo  ruído,  poeira  tóxica  ou  outra  contaminação 

decorrente do trabalho, Mais difícil  ainda é superar a incompreensão e as barreiras para a 

perfeita reabilitação profissional no momento do retorno ao trabalho, na mesma empresa ou 

na busca por  uma nova chance  no mercado.  Dados da Previdência  Social  indicam que o 

volume de acidentes de trabalho registrados e suas conseqüências provocam uma verdadeira 

tragédia social e uma enormidade de candidatos a ocuparem a Lei de Cotas. Como se pode 

verificar na tabela 1 em pouco mais de 30 anos o Brasil teve mais de 30 milhões de casos de 

acidentes  e  doenças  do  trabalho,  e  destes  mais  de  130  mil  resultaram  em  morte  de 

trabalhadores.

2.2. Procedimentos Metodológicos

2.2.1 Tipo e Natureza de Estudo

Esse  trabalho  baseia-se  no  estudo  de  natureza  descritiva  na  qual  utilizou-se  dos 

documentos  e  informações  disponibilizadas  pela  CORSAN  e  no  estudo  de  natureza 

exploratória, através da aplicação de questionários e observação participante.

2.2.2 Coleta de Dados

A coleta de dados baseou-se na observação direta nos locais de trabalho e na aplicação 

de  questionário  orgânico  que  conforme  Aderfer  e  Smith  (Apud  THIOLLENT,  1997,  p. 

70)representa o questionário realizado em adequação à linguagem e à cultura do grupo ao 

qual ele será administrado. Baseou-se também na consulta bibliográfica, na análise relatório 

de  acidentes  e  doenças  do  trabalho,  nas  comunicações  e  Investigações  de  acidentes  do 

trabalho e nos documentos normativos de procedimento de saúde e segurança do trabalho na 

CORSAN. Ressalta-se  que  o  autor  graduando é  funcionário  da  CORSAN há cinco  anos, 

atuando na área de saúde e segurança do trabalho como técnico de segurança do trabalho.

2.2.3 Locais de Coleta
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A coleta  de  dados  ocorreu  nas  unidades  de  saneamento  das  cidades  de  Alvorada, 

Viamão, Gravataí e Cachoeirinha da Superintendência da Região Metropolitana.

2.2.4 Sujeitos

Foram  convidados  a  participar  dessa  pesquisa  04  dos  13  chefes  de  US  da 

Superintendência  e  60 funcionários:  39 da área  de rede de água e  esgoto;  08 da área  de 

montagem eletromecânica e 13 da área de tratamento, que correspondem aproximadamente à 

distribuição de freqüência do número de funcionários existente em cada uma das três áreas 

estudadas. As quatro cidades concentram 187 funcionários na área operacional: 120 na rede 

de água e esgoto, 24 na área de montagem eletromecânica e 43 na área de tratamento de água 

e esgoto. Dos questionários distribuídos retornaram os 04 questionários dos gerentes, e 35 dos 

funcionários.

2.2.5 Período de Coleta

O período de coleta dos dados compreendeu os mês de novembro e dezembro de 2003.

2.2.6 Dados Primários

Os dados primários foram provenientes dos questionários respondidos por empregados 

e gerentes, além das observações realizadas em campo das áreas operacionais de tratamento, 

rede e montagem eletromecânica, no período de outubro a dezembro de 2004.

2.2.7 Dados Secundários

Foram  utilizados  ainda  como  fontes  de  dados  secundários  as  Comunicações  de 

Acidentes  e  Trabalho  emitidas  pela  CORSAN,  as  Normas  de  Procedimentos  NP  12  – 

Inspeção e Lavagem de Reservatórios, NP 19 – Uso do EPI, a NP 20 – Prevenção contra 

Acidentes com Cloro, a NP 21 – Prevenção contra Acidentes em Valas e NP 26 – Sinalização 

para Segurança em Obras Viárias, o Estatuto Disciplinar e o Acordo Coletivo de Trabalho 

2003/2004 da Companhia.
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2.2.8 Tipo de Análise

 Os documentos utilizados foram analisados de forma qualitativa e foi feita análise 

quantitativa de distribuição de freqüência das respostas dos 39 questionários devolvidos, 35

dos funcionários,  com 11 questões de assinalar,  e 04,  com 10 questões,  dos gerentes.  As 

questões foram elaboradas conforme os objetivos específicos desse trabalho e a revisão da 

literatura realizada.

2.3. O Caso CORSAN

2.3.1 Apresentação da Empresa

A Companhia  Riograndense de Saneamento  -  CORSAN com sede  na Rua Caldas 

Júnior, 20 em Porto Alegre é uma sociedade anônima de economia mista e controle estatal 

responsável  pela  prestação  de  serviços  de  captação,  tratamento  e  distribuição  de  água  e 

tratamento de esgoto. Ela atua em 347 municípios do Estado do Rio Grande do Sul em regime 

de concessão dos municípios,  foi fundada em 21 de dezembro de 1965, através da Lei nº 

5.167 e possui 4.567 funcionários em regime celetista.
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2.3.2 Mercado Principal

O  Mercado  praticamente  monopolista  da  CORSAN  constitui-se  na  população  do 

estado do Rio Grande do Sul, com exceção dos municípios de Caxias do Sul, Porto Alegre, 

São Leopoldo, Novo Hamburgo, Pelotas e Bagé que possuem serviço próprio. A CORSAN 

teve, em 2002, um faturamento de aproximadamente R$ 684.000.000,00, um lucro líquido 

ajustado  de  R$  132.063.000,00.  A  sua  rentabilidade,  retorno  do  investimento  obtido  no 

mesmo ano  foi  de  23.3%,  sendo considerada  pela  Revista  Exame  Melhores  e  Maiores  a 

segunda melhor empresa do setor de serviços da região sul neste critério.

2.4 Os Riscos de Acidente e doenças do Trabalho na CORSAN

Os riscos identificados na CORSAN foram os seguintes: ruído, desmoronamento de 

escavação, levantamento e transporte de peso, corte e perfuração, espaço confinado, queda em 

altura, umidade, bactérias, posição inadequada, cloro, ácidos, poeiras, eletricidade, solventes, 

graxas, radiações não-ionizanntes, trânsito, cães.

2.5 Resultados da Pesquisa

2.5.1 Dados dos Funcionários

Retornaram  35  questionários  dos  trabalhadores  das  áreas  operacionais  de  rede, 

tratamento  e  montagem;  e  4  questionários  dos  chefes  das  Unidades  de  Saneamento  de 

Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí cujos resultados estão resumidos a seguir:
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2.5.2 Dados dos Gerentes e Chefes Operacionais

Foram aplicados 04 questionários aos gerentes/chefes de coordenadorias das cidades 

de  Cachoeirinha,  Gravataí,  Viamão  e  Alvorada  cujos  resultados  obtidos  encontram-se  a 

seguir:
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2.6 Síntese da Análise dos dados

Os funcionários, apesar de afirmarem quase que unanimente que os equipamentos de 

proteção individual são essenciais as suas atividades de trabalho na, confirmada na questão 11 

pelo item 1 e que os mesmos evitam lesões em caso de acidente no item 7, não apresentaram a 

mesma certeza nos itens 13, 16, 18, e 20 da questão 11 que se referiam a situações de risco do 

dia-a-dia.  Assim pode-se  concluir  que  há  diferenças  entre  o  que os  funcionários  falam e 

fazem, representando o não cumprimento dos seus deveres perante a Norma Regulamentadora 

NR 1, item 1.8 sobre a obrigatoriedade do uso de EPI e a adoção de medidas de segurança. 

Tal  inconformidade  deve  ser  considerada  e  resolvida  pela  CORSAN,  pois  como  já  dito 

anteriormente  cabe as empresas  e  seus  gestores  a  responsabilidade  pelo cumprimento  das 

normas  de  segurança.  Embora  eles  estejam  cientes  da  importância  do  Equipamento  de 

Proteção Individual,  por algum motivo,  em algumas situações, eles deixam de usá-lo.  Tal 

entendimento  é  evidenciado  pelo  reduzido  percentual  (14,29%)  de  trabalhadores  que 

assinalaram que concordam totalmente com o item 5 da questão 11 que afirmava: não realizo 

minhas atividades se não estiver usando EPI’s. Como todos os trabalhadores participantes 

trabalhavam em áreas operacionais periculosas ou insalubres, onde há a certeza da presença 

constante  de  riscos  de  acidentes,  eles  deveriam  usar  algum  tipo  de  EPI.  Sobre  esta 

contradição, baseando-se no pensamento de Oto (2002) a respeito de motivação, apesar de 

91,43% dos funcionários pesquisados terem concordado totalmente sobre a essencialidade dos 

EPI’s às suas atividades,  é  possível  concluir,  pelas  resistências  apresentadas,  que a maior 

parte dos funcionários pesquisados não estão motivados a utilizar os EPI’s e a adotar medidas 

de  segurança.  Realizando  uma  analogia  ao  pensamento  de  Oto  (2002),  os  funcionários 

deveriam adotar em toda e qualquer situação de risco as medidas de segurança, estimulados 
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pela  necessidade  interna  de  cada  um  em  manter-se  saudável.  Entretanto,  a  ausência  de 

motivação pode ser explicada em parte pelo pensamento de Herzberg (apud Rodrigues, 1994), 

que afirma que os fatores higiênicos,  tais como os de segurança do trabalho,  não causam 

satisfação nenhuma aos trabalhadores. Desta forma, a ausência de satisfação sobre os fatores 

de segurança do trabalho não estimularia ao cumprimento das normas de segurança. Segundo 

Herzberg (apud RODRIGUES, 1994), a satisfação origina-se das oportunidades de realização, 

reconhecimento, progresso e desenvolvimento no trabalho. É possível concluir, ainda, que a 

resistência  ao  cumprimento  das  normas  de  segurança  no  que  se  refere  aos  EPI’s  esteja 

relacionada ao desconforto do seu uso apontado por 62,86% dos trabalhadores ou à falta de 

treinamento  indicada  por  40%  dos  trabalhadores.  Neste  sentido  é  preciso  verificar  se  a 

CORSAN está atendendo corretamente a Norma Regulamentadora NR 6 no que se refere à 

aquisição adequada e ao treinamento obrigatório por parte do empregador. Embora se saiba 

que  os  EPI’s  objetivam a  prevenção  de  lesões,  os  mesmos  não  foram capazes  de  evitar 

87,50% das lesões causadas nos 16 acidentes de trabalho informados pelos pesquisados. Isto 

demostra que somente o EPI não é suficiente para evitar acidentes. É necessário associá-los a 

práticas  seguras  e  ambientes  de  trabalho  adequados.  Sobre  as  normas  de  segurança  de 

levantamento e transporte de peso, apenas 45 % concordaram totalmente a respeito do seu 

cumprimento, o que contraria as determinações da NR 17 e é preocupante diante da presença 

constante deste risco ergonômico em todas as atividades desenvolvidas pelos participantes da 

pesquisa. Em situações de grave e iminente risco, como a do item 15 da questão 11, em que 

inclusive  já  houve  acidentes  com  vítimas  fatais,  17,14%  dos  trabalhadores  concordaram 

totalmente em se arriscar em subir em um reservatório elevado de 30 metros, sem as medidas 

de  segurança  necessárias.  Neste  contexto,  surge  a  dúvida  quanto  à  percepção  dos 

trabalhadores sobre o risco de queda em altura. É possível que a negação ao risco, apontada 

por Dejours (1999), possa estar sendo utilizada pelos funcionários para poderem enfrentar o 

medo  e  desempenhar  este  tipo  de  atividade.  Conforme  Macgregor  (apud  RODRIGUES, 

1994), o sentimento de virilidade pode constituir num elemento de resistência as normas de 

segurança. Sabe-se que o não uso de EPI´s e o não cumprimento das normas de segurança por 

parte  dos trabalhadores  contribuem para a ocorrência  de acidentes  e doenças do trabalho. 

Cabe,  portanto,  também aos trabalhadores a responsabilidade legal e social  de cumprir  as 

normas e usar os equipamentos disponíveis. As resistências apontadas nos itens 13, 15, 16, 

17, 18, e 20 da questão 11 contrariam esta premissa. Os gerentes foram unânimes em assinalar 

a concordância total nos itens 1, 2, e 3 da questão 10 sobre a vinculação trabalho correto e 
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trabalho seguro, sobre o conhecimento dos riscos aos quais seus subordinados estão expostos 

e sobre a exigência do uso de capacete de segurança em escavações. Entretanto, no item 5 da 

mesma questão, sobre a garantia da entrega e reposição de EPI’s e sobre a necessidade de 

escorar uma escavação antes que se execute um serviço que demande falta de água, 25% 

discordaram  totalmente  desta  necessidade,  priorizando  a  rápida  normalização  do 

abastecimento em detrimento de medida essencial  de segurança.  Nesta situação,  assume o 

gestor, a responsabilidade criminal de permitir que seus subordinados se exponham a situação 

de risco de vida. Conforme estabelecido no artigo 132 do Código Penal a simples permissão 

exposição a risco constitui crime passível de detenção. Além disso, tal conduta não contribui 

com  a  responsabilidade  social  da  CORSAN.  Os  chefes  de  unidades  possuem  a 

responsabilidade legal e moral pela saúde de seus funcionários nas unidades de saneamento, 

sendo eles os representantes da CORSAN em cada cidade atendida. Conforme as Normas de 

Procedimento  da  CORSAN,  no  questionário  aplicado  aos  gerentes,  os  mesmos  deveriam 

concordar totalmente com os itens de 1 a 9 e discordar totalmente do item 10. Apesar da 

amostra  reduzida  de  chefes  que  participaram  da  pesquisa,  o  que  não  possibilita 

generalizações,  é  preocupante  do  ponto  de  vista  das  responsabilidades  envolvidas  a 

concordância total de 25% dos chefes no item 10 da questão 10, pois, conforme Gil (2002), 

uma empresa socialmente responsável deve estar atenta para detectar e prevenir situações de 

risco. Nota-se também no grupo dos chefes de US contradições entre entendimento e prática 

como a que foi constatada entre os itens 1, 2, 3, 5 e 10 da questão 10, pois, conforme Gil 

(2002),  uma  empresa  socialmente  responsável  deve  estar  atenta  para  detectar  e  prevenir 

situações  de  risco.  Nota-se,  também,  no  grupo  dos  chefes  de  US,  contradições  entre 

entendimento e prática como as que foram constatadas entre os itens 1, 2, 3 e 10 da questão 

10.  Conforme  o  relatório  estatístico  de  acidentes  de  2003,  até  o  mês  de  novembro,  a 

CORSAN  teve  508  acidentes  e  11804  dias  perdidos,  gerando  significativa  perda  de 

produtividade. É preciso avançar nos processos de treinamento para que os trabalhadores e 

gerentes tenham melhores condições de entender o porquê do uso dos EPI’s e da adoção das 

medidas de prevenção à saúde e a integridade física dos trabalhadores. Desta forma, tanto 

trabalhadores quanto chefias terão melhores condições para contribuir com a CORSAN no 

cumprimento de suas responsabilidades legais e sociais quanto à segurança do trabalho que 

atinge  seu  público  interno  e  externo.  A  CORSAN  já  possui  em  suas  10  Normas  de 

Procedimentos  e  em  seu  Estatuto  Disciplinar  os  instrumentos  internos  que  atendem  os 

requisitos  da  NR  1  e  NR  6.  Entretanto,  mais  importante  do  que  a  elaboração  destes 
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instrumentos é o seu entendimento e cumprimento por parte dos agentes envolvidos, chefias e 

funcionários. No item 8, 28,57% dos funcionários assinalaram o desconhecimento das normas 

de  segurança.  Outro  item  que  merece  destaque  é  a  total  discordância  de  14,29%  dos 

trabalhadores no item 3, da questão 11, a respeito da correta entrega de EPI´s pela empresa, o 

que confirma o índice de 20% de trabalhadores que negaram a entrega de todos os EPI’s 

necessários  pela  CORSAN.  Para  evitar  a  falta  de  EPI´s  e  a  conseqüente  exposição  de 

trabalhadores a risco sem proteção é necessário manter estoque de segurança adequado ao 

consumo de cada item.

3. Conclusão

Somente com funcionários e gerentes realmente conscientes da necessidade de prevenção 

e conhecedores dos riscos de suas atividades é que a CORSAN poderá evitar os acidentes e 

doenças do trabalho que vitimam milhares de pessoas anualmente, gerando custos sociais e de 

produção.  Ainda  sob  o  enfoque  da  responsabilidade  social  dos  acidentes  do  trabalho,  a 

CORSAN precisa avançar, pois, pela amostra apresentada, ela não se enquadraria sequer no 

primeiro  estágio  do  estabelecido  pelo  Instituto  Ethos  das  empresas  que  vão  além  das 

obrigações legais e tem planos e metas para alcançar  os padrões de excelência em saúde, 

segurança e condições de trabalho em seu setor, o que deve provocar uma grande reflexão 

sobre o tema por parte de gestores e funcionários.
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