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RESUMO

O trabalho é de extrema importância na vida do ser humano, faz sentirse estimado, valorizado, inclusive para que possa projetar esse sentimento de
autovalorização, bem como suprir suas necessidades básicas. Entretanto, é
importante que durante a atividade laboral, o trabalhador não esteja exposto a
nenhum fator que possa comprometer sua saúde física e mental e o bem
maior, a vida. O objetivo deste trabalho é realizar a implementação de relatos
de segurança na empresa sedente do estágio, situada no no município de
Otacílio Costa, SC, avaliando quais riscos os trabalhadores estão expostos.
Primeiramente foi visto na empresa, as medidas tomadas na parte de
segurança antes da implementação dos relatos. Junto com os responsáveis, foi
notório que a ferramenta D.D.S (Diário de Diálogo de Segurança) apenas
contava com alguns colaboradores, pois nem todos se encontravam na
empresa todos os dias para este diálogo. Posteriormente, visto que os
motoristas fazem transporte por toda região, encontram no seu cotidiano
acidentes e incidentes que podem ser evitados. Foi entregue em cada
caminhão fichas de relatos para o preenchimento dos riscos encontrados.
Sendo assim, com todo o desenvolvimento do projeto, pode se notar que a
implementação dos relatos foi de grande importância para empresa, para sua
produtividade e principalmente para vida de cada colaborador, onde os
mesmos até proporcionaram sugestões que não era visto por sua equipe de
trabalho.

Palavras chave: trabalho; segurança; implementação.

ABSTRACT

Work is of extreme importance in the life of the human being, it makes one feel
esteemed, valued, even so that he can project this feeling of self-valorization, as well
as supplying his basic needs. However, it is important that during the work activity, the
worker is not exposed to any factor that could compromise his physical and mental
health and the greater good, life. The objective of this work is to carry out the
implementation of safety reports in the company of the trainees located in the
municipality of Otacílio Costa, SC, evaluating what risks the workers are exposed to.
First was seen in the company, the measures taken in the security part before the
implementation of the reports. Along with those responsible, it was well known that the
tool D.D.S (Diário de Dialogo de Segurança) had only a few collaborators, since not
everyone was in the company every day for this dialogue. Subsequently, since drivers
make transportation throughout the region, they find in their daily lives accidents and
incidents that can be avoided. It was delivered in each truck tokens of reports to fill in
the risks encountered. Thus, with the whole development of the project, it can be noted
that the implementation of the reports was of great importance for the company, for its
productivity and mainly for each employee's life, where they even provided suggestions
that were not seen by his team. job.
Keywords: work; safety; Implementation.
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1. INTRODUÇÃO

Este projeto de estágio contribuiu com os conhecimentos obtidos
durante a graduação e também possibilitou comprovar o que foi visto em sala
de aula, abrangendo ainda mais a segurança do trabalho em outros ramos.
É perceptível a extrema importância da segurança do trabalho, em
todas as áreas que a envolvem. Sendo assim, este relatório procura destacar
a aplicação e o desenvolvimento da segurança para os trabalhadores com
função de motoristas carreteiros da empresa Cândido Ávila, referente a
relatos de segurança desenvolvidos pelos próprios funcionários, a fim de que
surjam resultados positivos no ambiente de trabalho.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

2.1. Histórico da empresa

O estágio curricular será realizado na empresa Cândido Ávila Serviços
Florestais, localizada em Otacílio Costa, na serra catarinense. A empresa atua
no transporte de pinus. Foi fundada em abril de 2002 tendo seu foco principal o
transporte.
Localizada na SC 114, KM 187, Nº 168, Bairro Industrial na cidade de
Otacílio Costa – Santa Catarina a empresa conta com uma estrutura física de
dois prédios de 225m², onde no primeiro estão instalados o almoxarifado e o
setor de manutenção mecânica e no segundo o setor de serralheria. Em sua
estrutura também consta um pátio para permanência dos caminhões quando
não estão em seu horário de serviço.
A Cândido Ávila, atua hoje como empresa terceirizada no setor de
transporte para a Klabin, empresa também localizada em Otacílio Costa e tem
como suas atividades principais produzir e transportar papéis no país. Seu foco
é produção de celulose além de comercializar madeira em toras.

2.2. Descrição do tema

Desenvolver e aplicar os relatos de segurança dentro da empresa para
uma melhor eficiência com a segurança do trabalho, acompanhando e
solucionando os problemas encontrados durante o período de adaptação a
implantação dos relatos.

2.3. Situação Problemática
2.3.1. Dados e/ou informações que dimensionam a problemática

A questão que se coloca presente nesse estudo é a segurança do
colaborador e tudo que envolve o seu ambiente de trabalho. Os treinamentos
específicos são passados dentro da empresa, mais pensando no âmbito geral,
muita das vezes, ocorrem acidentes/incidentes de trabalho fora da empresa.
Sendo assim, a implantação dos relatos de segurança para os colaboradores,
poderá auxiliar a prevenção de acidentes e incidentes.
2.3.2. Limites do projeto
O projeto irá limitar-se na aplicação da ferramenta relato de segurança,
não se expandido para outras ferramentas de segurança no trabalho ou
gerenciamento de frota.

2.4. Justificativa
A elaboração do relato de segurança é de extrema importância para a
empresa, pois com isso, a mesma poderá estar prevenindo de forma simples,
incidentes que já ocorreram no ambiente de trabalho, bem como preservando a
vida e a saúde de seus colaboradores. Este relato será observado pelo setor
responsável, onde as informações serão analisadas para recomendações que
poderão contribuir para melhorias na segurança.

2.4.1. Oportunidades do projeto

O estágio irá proporcionar uma melhor visão dos processos da
segurança no cotidiano do colaborador, e também contribuir na prevenção de
incidentes e acidentes.

2.4.2. Viabilidade do projeto

Após atingir os objetivos do projeto, o mesmo dará uma melhor
efetividade na segurança através dos relatos.

2.4.3. Importância do projeto

Além de desempenhar as melhorias na segurança, o desenvolvimento e
a aplicação dos relatos serão importantes para o cuidado e preservação da
vida de cada colaborador.

2.5. Objetivos
2.5.1. Geral
Acompanhar a aplicação e desenvolvimento dos relatos de segurança
na empresa Cândido Ávila Serviços Florestais em Otacílio Costa/SC.

2.5.2. Especifico
a) Analisar o cenário atual (sem relatos de segurança);
b) Implementar o relato de segurança;
c) Acompanhar a implantação dos relatos e analisar os dados obtidos;
d) Verificar os resultados obtidos através da implantação dos relatos;

3. REVISÃO DA LITERATURA
3.1. Importância da Segurança do Trabalho

A segurança do trabalho é constituída por uma série de medidas que
abordam as condições específicas do ambiente de trabalho, objetivando
eliminar o risco ao praticante de uma determinada função (LOSSO e LOSSO,
2011).
Atualmente, a Segurança do Trabalho é definida por leis como
portarias, decretos, convenções Internacionais da Organização Internacional do
Trabalho e ainda por normas regulamentadoras. Dessa maneira, é obrigatório
que qualquer prestadora de serviço que mantenha empregados, porte de
medidas de segurança do trabalho.
Investir em segurança no trabalho é algo fundamental para as
empresas e empregadores. Sundstrom et al. (1996) em seu trabalho, evidencia
que o ambiente de trabalho influencia diretamente na satisfação com o
trabalho, desempenho durante as atividades laborais e principalmente na
saúde do trabalhador.
Para Limongi - França (2004), a condição de estar doente e/ou
acidentado, acaba comprometendo a capacidade física e ou mental do
trabalhador e com isso, afeta na forma com que se obtém o retorno financeiro
para suprir as necessidades básicas, sustento de uma família, causar
limitações, insegurança, dor e incapacidade de realizar o trabalho. A
manutenção da segurança no trabalho garante que o empregado torne intacto
seu estado de saúde tanto física quanto mental, por conseguinte obtendo
satisfação com seu emprego e assegurando a boa produção para o
empregador (ROCHA, 1996).
Dessa maneira, investir em segurança do trabalho, mantém o clima
organizacional dentro da empresa, aumentando a produtividade, evitando
acidentes e incidentes e ainda tornando as relações humanas em seu meio.

3.2. Riscos de Acidentes

Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, falta
de EPI’s, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação e eletricidade
defeituosa que possam levar a incêndio tudo isso pode provocar acidentes
dentro do local de trabalho. (BARSANO, 2014).
Segundo Morais (2017 pg. 211), o risco de acidente é bem comum
dentro dos locais de trabalho e estão inseridos dentro do grupo de risco
ambientais, sendo assim, uma preocupação para a segurança do trabalho.
Para que tudo isso aconteça é necessário diminuir ou desaparecer com as
condições de insegurança dentro do local de trabalho e a conscientizar o
trabalhador. É assim que se inicia o processo de construção de um local
seguro para se trabalhar.
Para os motoristas de caminhão, esse risco pode caracterizar os
acidentes ocasionados pelas más condições do veículo, bem como o não uso
de equipamentos individuais para a proteção do corpo durante o carregamento
de peso acarretando em acidentes de trabalho. (TEIXEIRA 2015).
Takeda (2002) afirma que o transporte, a inadequação em relação ao
veículo, inadequação à manutenção e revisão, ausência de equipamentos nos
veículos de proteção individual, local apropriado para as necessidades
fisiológicas e pavimentação das estradas são tipos de riscos de acidentes para
os motoristas de caminhão.

3.3. Prevenção de Acidentes

Os incidentes/acidentes e as situações de risco ou perigo são pontos
vulneráveis de uma empresa que podem gerar grandes perdas e danos. Para
equacionar os problemas e minimizar suas consequências, a empresa deve
manter um programa de prevenção, baseado em três pontos fundamentais:
treinamentos, motivação e controle.
Para que o treinamento seja eficaz, é fundamental estabelecer normas
de procedimento por escrito, permitir que o trabalhador tenha acesso a todas

as informações, e principalmente manter atualizações frequentes.
Para que o trabalho seja bem realizado, é preciso conjugar motivação e
habilidade. Enquanto a habilidade depende muito da capacitação do
profissional, a motivação é a base da sua decisão de realizar um trabalho.
O controle é o gerenciador do programa, ou seja, o tratamento do risco.
Trata-se de uma verificação sistemática, objetiva e frequente do ambiente de
trabalho, o que permite fortalecer as diretrizes da atuação em benefício da
segurança.
Por isso, Campos (2002, p. 29) salienta que:
A prevenção de acidentes só pode ser bem realizada a partir de um
programa consistente, que contenha objetivos muito claro e leve em
conta desde um pequeno incidente até um acidente com graves
repercussões. Para isso, é muito importante que a direção da
empresa esteja ativamente comprometida.

4. METODOLOGIA

4.1. Delineamento da pesquisa
O propósito do estudo é conduzir a implantação de relatos de segurança
para motoristas carreteiros na empresa Cândido Àvila, com a finalidade de
elevar a segurança no que envolve a sua função, facilitando visualizar seus
resultados após a implantação. Desta forma, será feito um acompanhamento
visando evidenciar as melhorias obtidas através dos relatos.

4.2. Definição da área ou população-alvo do estudo
A principal área que será abordada para o desenvolvimento do estágio
curricular supervisionado é o setor de frota (caminhões que transportam pinus)
da empresa Cândido Ávila.

4.3. Plano e instrumentos de coleta
As informações serão obtidas através de relatos de segurança para os
motoristas, fornecidos pela empresa.

4.4. Plano de análise de dados

Após a obtenção dos dados, os mesmos serão analisados levando em
consideração os aspectos encontrados no ambiente de trabalho dos
colaboradores. A finalidade é alcançar os objetivos deste estudo para contribuir
com a melhoria na segurança.

5. DESENVOLVIMENTO
5.1. Monitoramento da segurança sem os relatos

Envolvendo a segurança, a empresa utiliza da ferramenta D.D.S
(Diálogo Diário de Segurança), que é uma atividade que envolve também,
todos os colaboradores. É aplicada pela empresa SST (Segurança e Saúde no
Trabalho) contratada pela Cândido Ávila para designar essa função. Este
diálogo é feito diariamente com os funcionários da empresa de forma rápida,
onde a principal função é redução de acidente de trabalho, aumento do
comprometimento dos trabalhadores e melhoria na produtividade. Nesta D.D.S
é tratado de um tema específico envolvendo a segurança, logo após é
recolhida a assinatura dos colaboradores, como apresentado no anexo 1.

5.2. Implantação dos relatos de segurança

Para um melhor efeito nesta implantação, foi desenvolvido pelo setor
responsável os relatos onde constam todos os requisitos necessários para o
colaborador descrever e potencializar o seu relato. O colaborador irá
especificar o local que aconteceu o fato, o tipo de relato (queda, batida contra,
escorregão, prensagem, condição insegura, entre outros fatores) e sua
gravidade. Como o foco principal da empresa é transporte de pinus, os
funcionários não estão presentes todos os dias na empresa ou na fazenda
onde a empresa contratada SST está realizando o Diálogo Diário de
Segurança, pois o transporte é efetuado em várias fazendas da região. Ao
analisar este fato, foi onde surgiu a ideia da implantação dos relatos de
segurança, no qual o relator poderá trazer seu cotidiano através dos relatos,
conforme mostra o modelo no anexo 2.
Com intuito de um ótimo funcionamento, foi distribuído em cada
caminhão

pastas

com

relatos

a

serem

preenchidos

e

entregues

quinzenalmente para o setor responsável a fim de se tomar medidas cabíveis.

5.3. Acompanhamento da implementação e verificação dos
dados e resultados obtidos

Nesta etapa, os relatos já começam a serem entregues pelos motoristas
onde é passado para o setor responsável, pra que se verifiquem as
informações necessárias com a finalidade de analisar os efeitos que surgiram
no ambiente de trabalho dos colaboradores.
Como se pode perceber no anexo 3, relato 01 desenvolvido pelo colaborador.
Neste relato, percebe-se a preocupação do motorista da empresa
Cândido Ávila com caminhões terceiros, onde na entrega do relato enfatizou a
importância de verificar a carga antes de prosseguir seu trajeto. Com sua
experiência, conseguiu avisar o motorista da carga com perigo, evitando um
acidente e preservando a vida de outras pessoas. Por fim, ele potencializou o
relato respondendo às perguntas de gravidade, onde será passado em uma
próxima reunião da empresa com todos seus colaboradores. No próximo relato
conforme mostra no anexo 4, será especificado por outro colaborador sua
experiência no ambiente de trabalho.
Esta experiência foi com a retirada das cintas de amarração da carga, no
qual o colaborador se fez descontente com o local inadequado para fazer esta
ação do seu cotidiano, podendo trazer consequências como virar o pé, tropeçar
e cair. Nesta ação, o motorista ressaltou a importância de usar corretamente os
EPI’s, e também buscou o local mais seguro para amarrar a carga. Para
finalizar, ele relatou a situação e os responsáveis da empresa comunicaram a
Klabin para fazer a manutenção do pátio de Otacílio Costa.
Foi recolhido relatos de todos os colaboradores, mas pro projeto foi
mencionado apenas alguns. Para finalizar, como mostra nos anexos 5 e 6,
relato de um motorista que fez uma crítica a má condição da estrada e alguns
dias depois, fez outro relato elogiando a manutenção feita.

Conforme visto no anexo 5, ocorreu a crítica do excesso de buracos que
dão acesso a empresa Klabin, na cidade de Correia Pinto. Este tipo de relato

chamou atenção, porque foi entregue vários envolvendo este assunto. Na
entrega, o motorista destacou o perigo que essa má condição da rodovia
poderia trazer. Além de estragar o caminhão, como pneus, freios,
amortecedores, havia o risco de surgir algum acidente/incidente, onde ao frear
para passar nos buracos, causaria algum risco podendo envolver outras
pessoas. Desta forma, a empresa Cândido Ávila recolheu todos os relatos que
citaram este assunto e enviou para empresa Klabin, que em alguns dias já
fizeram os reparos. No anexo 6, mostra o elogio feito pelo colaborador.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje em dia, é necessário que haja segurança, principalmente onde
envolve a vida do ser humano. Dentro de uma empresa é de fundamental
importância, não só pela segurança do colaborador, mais também para uma
produção eficaz. Diante disto é possível verificar que a inserção dos relatos é
de vital importância para as atividades relacionadas de cada colaborador.
Ao acompanhar toda está implementação, foi possível perceber que os
colaboradores se importaram com a sua segurança no dia a dia, fazendo
também sugestões onde muitas das vezes, seus superiores não enxergavam.
Desta forma, foi de suma importância cada relato, gerando enriquecimento e
amadurecimento teórico e prático. Como visto, antes da implantação usando as
D.D.S. (Diálogo diário de segurança) os assuntos abordados eram passados
para os motoristas e havia troca de ideias, mas, com os relatos de segurança
foi possível estar por dentro do cotidiano de cada colaborador.
Sendo assim, este projeto foi de suma importância para meus
conhecimentos na área da segurança, chegando à conclusão que é possível
criar ações para uma melhor eficiência. É importante ressaltar também, que
com este projeto temos uma visão mais ampla do mercado de trabalho, onde
as adversidades podem serem encontradas.

7. REFERÊNCIAS
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Higiene e Segurança
do Trabalho. São Paulo: Érica, 2014.

CAMPOS, Armando Augusto Martins, Comissão interna de prevenção de
acidentes: uma nova abordagem. CIPA, 2002.

LIMONGI-FRANÇA, A. C. Qualidade de Vida no Trabalho - QVT. São Paulo:
Atlas, 217 p., 2004.

LOSSO, M. R. e LOSSO, M. E. F. Educação para Segurança do Trabalho.
Curitiba: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia PR, 196 p., 2011.

MORAIS, Meire Sabina de Souza; BORGES, Elisabeth Maria de Fátima. UMA
ANÁLISE SOBRE OS RISCOS OCUPACIONAIS DOS MOTORISTAS DE
CAMINHÃO. Revista Científica Facmais, Goias, p.211-212, 03 jul. 2017.

SUNDSTROM, E. et al. Environmental Psychology: 1989-1994. Annual review
of
Psychology, v. 47, p. 485-513, 1996.

ROCHA, L. E. Estresse ocupacional em profissionais de processamento de
dados. Tese (Doutorado)-Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo,
1996.

TAKEDA, Elisabete. Riscos Ocupacionais, Acidentes do Trabalho e Morbidade
entre Motoristas de uma Central de Ambulância do Estado de São Paulo. 2002.

177 f. Tese (Doutorado em Enfermagem Fundamental- Linha de pesquisa:
Saúde do Trabalhador) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto.
TEIXEIRA, Monica La Porte. Acidentes e doenças do trabalho de profissionais
do setor transporte: análise dos motoristas no Estado de São Paulo, 1997 a
1999. 2005. 144 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de
Saúde Pública. Universidade de São Paulo. São Paulo.

ANEXOS

ANEXO 1: D.D.S (Diálogo Diário de Segurança)

FONTE: Cândido Ávila Serviços Florestais LTDA, 2018

ANEXO 2: Relato de segurança

FONTE: Cândido Ávila Serviços Florestais LTDA, 2018

ANEXO 3: Relato 01

FONTE: Cândido Ávila Serviços Florestais LTDA, 2018

ANEXO 4: Relato 02

FONTE: Cândido Ávila Serviços Florestais LTDA, 2018

ANEXO 5: Relato 03

FONTE: Cândido Ávila Serviços Florestais LTDA, 2018

ANEXO 6: Relato 04

FONTE: Cândido Ávila Serviços Florestais LTDA, 2018

