
PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
DO TRABALHO VALE A PENA?       



      

1. Quanto você acha que o Brasil gasta com 
acidentes do trabalho? 

 
2. Qual o numero de acidentes de trabalho 
registrado legalmente em nosso país por ano? 

 
3. Quantos acidentes do trabalho  incapacitantes 
acontecem anualmente no Brasil? 

 
4. Qual o numero de trabalhadores mortos por 
causa dos acidentes do trabalho por ano em nosso 
país?  



      

 
 
 
 

5. Responda  qual a pena de prisão que poderá ser 
imputado ao profissional que expor o trabalhador 
ao risco de acidente do trabalho? 

 
6. Que sugestão você daria ao sistema para 
melhorar sua atuação nas questões de prevenção 
de acidentes no Brasil? 

 
7. Da sua parte o que você poderia fazer para a 
melhoria das condições nos ambientes de trabalho 
para reduzir os acidentes de trabalho?  



 
 
 

APES – Associação Paranaense dos Engenheiros de 
Segurança, tem como missão : 

 
“Promover a Engenharia de Segurança do Trabalho 
no âmbito nacional, em especial no estado do 
Paraná, intensificando suas atividades preventivas, 
colaborando no desenvolvimento das instituições 
públicas e privadas, no estudo de problemas e 
soluções que se relacionem com a prevenção de 
acidentes do trabalho e promoção do bem estar dos 
trabalhadores e proteção ao meio ambiente”. 

 
 O negócio da APES é enriquecer a prevenção de 
acidentes do trabalho? 

      



      

34.163.256 acidentes do trabalho considerados 

típicos,  

2.050.799, considerados de trajeto, 

 521.137, como doenças do trabalho 

721.472, , e sem registros, ou seja, sem a CAT – 

Comunicação de Acidentes do Trabalho,  

Totalizando 37.462.714.  

Deste total 152.836, com óbito  

Com certeza, dentre estes que pagaram com a vida no 

exercício de seu trabalho, por falta de prevenção de 

acidentes, muitos dos Senhores conheceram e ou 

conviveram.   

PREVENÇÃO DE ACIDENTES VALE A PENA?  



      

O custo dos acidentes e doenças do trabalho no 
Brasil.  
 
A aplicação dos conceitos econômicos para medir o 
valor da saúde e da vida humana é um exercício que 
mexe muito com as nossas emoções. Os 
economistas, porém, sentem-se confortáveis para 
analisar os custos dos acidentes e das doenças do 
trabalho, pois, isso é crucial para se ressaltar a 
importância da prevenção.  
Mas, a análise precisa levar em conta várias 
dimensões.? 
.  
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Nesse ponto, o custo marginal da segurança é igual ao seu 
benefício marginal. Se para cada unidade de custo, há uma 
unidade de benefício, os investimentos continuarão 
indefinidamente. Mas, quando os benefícios superam os custos, 
as empresas se sentem ainda mais estimuladas em investir em 
segurança 
  
 
O custo para as empresas:  
 
R$ 41 bilhões. Quais são os custos dos acidentes e doenças do 
trabalho para as empresas? Há dois tipos de custos, os 
segurados e os não segurados. Os segurados são os mais 
visíveis: é quanto às empresas gastam com seguro de acidentes 
de trabalho. Os não segurados são menos visíveis e mais 
diluídos.  
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1. Os mais óbvios são o tempo perdido com acidentes e 
doenças; as despesas com os primeiros socorros; a 
destruição de equipamentos e materiais; a interrupção da 
produção; o retreinamento de mão-de-obra; a substituição de 
trabalhadores; o pagamento de horas-extras; a recuperação 
dos empregados; os salários pagos aos trabalhadores 
afastados; as despesas administrativas; os gastos com 
medicina e engenharia de reparação; etc. 
 
2. Há outros custos que não são tão óbvios. Um deles é o 
adicional que os trabalhadores exigem para trabalhar em 
condições perigosas. Pessoas que trabalham em situações de 
alto risco tendem a demandar salários mais altos. Mas, como 
esse mercado tem inúmeras imperfeições, os governos 
estabelecem hierarquias de riscos nas diversas empresas 
que, por sua vez, implicam em pagamento de prêmios mais 
altos nos seguros de acidentes ou adicionais de risco.  



      

PREVENÇÃO DE ACIDENTES VALE A PENA?  

.  

3. Outro custo que nem sempre é evidente, diz respeito à perda 
de imagem da empresa no mercado em que atua. Desastres de 
grandes proporções ou mesmo a ocorrência de acidentes de 
forma repetitiva, afeta o nome da empresa, espanta os 
consumidores, e atrai a atenção das autoridades que têm a 
responsabilidade de zelar pelo cumprimento dos padrões de 
segurança. 
  
4. No Brasil, a presença crescente do Ministério Público do 
Trabalho e das demais autoridades do governo - inclusive as 
sentenças condenatórias da Justiça do Trabalho - e da ação 
sindical constituem custos adicionais importantes para as 
empresas.  
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.  

 

Em 2009, as empresas gastaram cerca de R$ 8,2 bilhões com o pagamento 

do seguro de acidentes do trabalho (SAT), isso nos leva a despesa total para 

elas chegou a cerca de R$ 41 bilhões naquele ano. Mesmo considerando-se 

eventuais imperfeições de estimação, é uma cifra impressionante, pois 

significa cerca de 5% da folha salarial do país. (1:4) 

 

O custo para o Brasil: R$ 71 bilhões. Os gastos da Previdência Social com 

o pagamento de benefícios acidentários e aposentadorias especiais para o 

ano de 2009 foram estimados em cerca de R$ 14 bilhões que somados ao 

custo das empresas (R$ 41 bilhões) eleva a conta para R$ 55 bilhões.  

 
Trata-se de outra cifra colossal e que, pior, se refere a muito sofrimento e a 
perdas de vidas humanas.  
Mas, os custos não param aí. Os acidentes e doenças do trabalho causam vários 
tipos de custos para a sociedade.   
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.  

1. Os acidentes e as doenças do trabalho causam danos aos 

trabalhadores e às suas famílias na forma de redução de renda, 

interrupção do emprego de familiares, gastos com acomodação no 

domicílio e, o mais importante, a dor e o estigma do acidentado ou 

doente.  

 

2. Ou seja, os trabalhadores e os familiares de acidentados e doentes 

"bancam" uma grande parte dos custos dos acidentes e doenças 

profissionais. Se elevarmos a relação de 1:4 para 1:6 (que é bastante 

conservadora), isso daria um aumento de custo de aproximadamente 

R$ 16 bilhões por ano, passando o subtotal para R$ 71 bilhões.  

 

Conclusão: A sociedade brasileira paga cerca de R$ 800 bilhões de 

salários (dados da RAIS) e gasta R$ 71 bilhões com acidentes e 

doenças do trabalho - quase 9%.  
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Os Benefícios da Prevenção.  

A prevenção traz muitos benefícios. No âmbito das empresas, os 

benefícios decorrentes de investimentos em prevenção são formados, 

em primeiro lugar, pelas despesas não-realizadas, caso a referida 

prevenção não fosse efetuada. Além disso, os benefícios podem ser 

estimados em relação à perda de produção e produtividade que ocorre 

na ausência de medidas preventivas.  

Dadas essas condições, as empresas são impulsionadas em investir 

continuamente na prevenção de acidentes e doenças profissionais até o 

ponto em que as despesas ficam iguais àquilo que é poupado pela 

empresa com a redução de tais eventos.  



      

PREVENÇÃO DE ACIDENTES VALE A PENA?  

.  

 

Nesse ponto, o custo marginal da segurança é igual ao seu benefício marginal. 
Se para cada unidade de custo, há uma unidade de benefício, os investimentos 
continuarão indefinidamente. Mas, quando os benefícios superam os custos, as 
empresas se sentem ainda mais estimuladas em investir em segurança.  
 
A regulação e a punição nesse campo são justificáveis por várias razões, em 
especial, a humanitária. Mas, seus impactos são limitados se descolados da 
equação básica que as empresas levam em conta para contratar custos e 
benefícios. 
 
A elevação de custos pela via da punição isoladamente constitui um 
empreendimento caro, complexo e ineficaz, pois exige um policiamento 
crescente e permanente. Qualquer afrouxamento nesse campo, provoca a 
retomada das infrações e o aumento dos acidentes e doenças profissionais. 
  
As regras regulamentadoras ganham mais sentido econômico quando levadas 
em conta as condições concretas de cada empresa. O princípio do Fator 
Acidentário Previdenciário é bastante salutar para calibrar os custos e benefícios. 
A introdução do FAP deve racionalizar mais as decisões empresariais daqui para 
frente.  
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.  

 

 Formação da Consciência Prevencionista. 

 A percepção dos benefícios da prevenção depende, em grande parte, da 

introdução de informações adequadas na equação de custo/benefício 

praticada pelas empresas. Numa palavra: o processo educativo, quando 

associado à lógica econômica, é mais importante do que o processo 

punitivo.  

O mais urgente, no caso do Brasil, é levar os empresários e os 

trabalhadores entenderem que condição de segurança é parte de um 

trabalho de boa qualidade de vida o que, por sua vez, é essencial para 

competir e vencer. No passado, era essencial tornar-se competitivo. Para 

tanto, não se pode admitir nenhum desperdício - em especial de vidas 

humanas.  

Os estudos mais acurados mostram um impacto positivo e crescente das 

normas regulamentadoras quando estas são acertadas diretamente entre 

empregados e empregadores, por meio de negociação.  
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Enfim, uma redução expressiva dos acidentes e doenças do trabalho depende de 
um esforço conjugado de várias partes da sociedade e, sobretudo, da 
disseminação de informações adequadas e que consigam sensibilizar os 
trabalhadores e as empresas a respeito das vantagens da prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho.  
Uma nota de cautela: os seres humanos valem muito mais do que todos esses 
cálculos. A vida é um bem de crucial importância para uma sociedade civilizada. 
A dimensão humana não pode ser matematizada. Ela é a razão de ser de todo o 
nosso esforço. Fazer prevenção de acidentes é um ato patriótico, social, 
humanitário e  promover, proteger o homem,  a maior criação d DIVINA.  
 
Agindo assim, você profissional, sua empresa, não terá pela frente na 
ocorrência de acidentes, ações cíveis, ações criminais, ações regressivas por 
parte da AGU – Advocacia Geral da União, ter aumentado seu FAP – Fator de 
Atualização Previdenciária, processo de ética em seu Conselho de Classe. 
Acrescido ainda da sua consciência a lhe cobrar o que poderias ter feito antes 
para evitar o acidente e a sua imagem profissional comprometida e da sua 
empresa estampada nas mais diversas formas de mídia que hoje estão 
disponíveis. 
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O papel do profissional.  
Desenvolver uma consciência prevencionista, aplicar os documentos 
necessários, tais como: 
 
A entrega dos Equipamentos de Proteção Individual, treinar e exigir o seu uso.  
 
Ter em suas mãos o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos, documento 
obrigatório a todas as empresas que tenham em seus quadros empregados.  
 
Ter uma Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, constituída e 
atuante, no caso de não ser necessária, pelo número de funcionários e risco, um 
empregado com esta função, conforme prevê a Norma Regulamentadora NR-5 
  
 Cuidar da saúde de seus trabalhadores, com medidas simples, oferecer, por 
exemplo, um café de manhã e realizar os exames previstos dentro do PCMSO – 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, como é previsto na Norma 
Regulamentadora NR-7. 
 
  



      

PREVENÇÃO DE ACIDENTES VALE A PENA?  

.  

Disponibilizar aos empregados procedimentos de trabalhos, contemplando a 
sequência de execução e as medidas de segurança necessárias, para execução 
segura das atividades.  
 
 
 
Reuniões com apresentação do Dialogo Diário de Segurança, os conhecidos 
como DDS, abordando o dia a dia das atividades e alertando para os riscos 
maiores e dando ênfase para as medidas preventivas necessárias e que a não 
observação é falta punível.  
 
Deixe claro as regras a serem observadas, incluindo a do direito de recusa do 
trabalho sem as condições de segurança. 
 
 Deixe tudo registrado, as evidencias de seu esforço em prol da prevenção de 
acidentes e respeito ao trabalhador.  
 
Finalmente, a aplicação de um “check-list”, um modelo de Análise Preliminar de 
Risco, para as tarefas a serem desenvolvida, questão “sine qua non” para que 
atendidas todas as condições de segurança, seja liberada a frente de trabalho. 
 
  



   Agradeço a atenção e muito muito obrigado.
   

PREVENÇÃO DE ACIDENTES VALE A PENA?  

.  
Fica para reflexão...  
 
Prevenção de acidentes do trabalho vale a 
pena?  

         
 
 

Eng. Flávio F. Dinão 
apes@creapr.org.br e dinao@creapr.org.br 
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