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RESUMO

A produtividade é o elemento primordial para a sobrevivência de uma empresa, pois é por meio do desempenho realizado pela indústria, que 
seus resultados podem ser positivos ou negativos, obviamente, os empreendedores, assim como os interessados no negócio, querem os 
melhores resultados, garantindo assim maior lucratividade, atraindo investimentos resultando no crescimento e valorização da empresa. Um dos 
motivos que fazem as empresas deixarem de lucrar e se desenvolver são os acidentes de trabalho. Essas situações muito comuns na indústria 
prejudicam o desenvolvimento da empresa, aumentam os custos a todos os envolvidos, desde o acidentado e sua família até a empresa. Diante 
disso, a saúde e segurança do trabalho estão cada vez mais valorizadas e inseridas na produtividade industrial, diferente de outrora, onde a 
segurança do trabalho não era bem vista, pois o departamento era visualizado como uma despesa que não agregava valor ao setor produtivo e só 
existiam em algumas empresas conforme dimensionamento da NR-04 para atendimento a obrigatoriedade da lei  imposta por meio da Portaria 
Nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Logo, pode-se verificar a importância da gestão de saúde e segurança do trabalho que 
contribui para a prevenção dos acidentes, reduzindo e até eliminado os riscos existentes nesse segmento, pois o capital humano é primordial para 
um bom resultado. Com o passar do tempo e a evolução das empresas, bem como empreendedores agregando conhecimento e entendendo a 
importância da segurança e qualidade de vida no trabalho, pode-se observar o aumento de investimento em prevenção, devido à compreensão 
de que a segurança do trabalho e os fatores de prevenção de modo geral contribuem com o desempenho da produtividade e qualidade 
operacional, pois cada acidente ocorrido existe um transtorno como, por exemplo, parada de processo, tempo de atendimento ao acidentado, 
mobilização de funcionários para auxiliar no socorro, dentre outros fatores. Assim, este estudo tem como objetivo, analisar os acidentes de 
trabalho ocorridos em uma indústria frigorífica em Campo Grande no estado de Mato Grosso do Sul, nos anos de 2017 e 2018, mostrando a 
importância da gestão de saúde e segurança do trabalho, utilizando amostras dos dados de 158 acidentes ocorridos nesse período, com o intuito 
de melhorar a percepção e gerenciamento dos riscos e pessoas expostas aos riscos laborais. O artigo de caráter descritivo é um estudo de caso, 
onde a partir desses dados de acidentes juntamente com a verificação dos perfis sociográfico, levando em conta a idade, gênero, setor, tempo de 
empresa e nível escolar, possibilita a análise dos grupos com maior incidência e maior exposição aos riscos de acidentes de trabalho, com isso, 
facilitando as estratégias e métodos para redução desses números, juntamente com ferramentas e auxílio dos líderes da produção. As conclusões 
apontam que, os programas e ferramentas de segurança devem ser mais bem direcionados, ou seja, focados aos elementos de maior criticidade, 
onde com isso foi possível reduzir acidentes graças a melhor gestão destes, foi analisado também que há a necessidade no campo educacional de 
inserir o conhecimento em saúde e segurança do trabalho, para que os jovens profissionais comecem sua vida profissional de forma mais segura.

Engenharias

Engenharia de Produção
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


