
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
Acidentes de trabalho acontecem diariamente em vários segmentos de trabalho no Brasil, gerando custos 

exorbitantes, insatisfação e insegurança aos funcionários, podendo trazer danos irreversíveis ao trabalhador e, 

inclusive, levar o funcionário ao óbito. 

O objetivo desta pesquisa é propor um cronograma de ações voltadas para a saúde e a segurança do 

trabalho, com o intuito de minimizar o risco de acidentes nas organizações, através do reconhecimento e 

identificação dos riscos, da conscientização, treinamento e motivação para a realização das tarefas pertinentes 

da maneira mais segura.  
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METODOLOGIA 
 

Estudo de caso realizado com visitas técnicas 

e pesquisas bibliográficas; 

Método descritivo e exploratório; 

Abordagem qualitativa e quantitativa; 

Aplicação de entrevista semiestruturada; 

Análise de dados pelo Sphinx. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As análises realizadas até o momento indicam que a 
cooperativa estudada apresenta gradativas 
melhorias ao longo dos anos em relação à saúde e 
segurança do seu capital humano, conforme 
demonstra a figura abaixo, dos acidentes registrados 
pela empresa ao longo de cinco anos. 

Portanto, pode-se verificar que a Cooperativa se 
preocupa com a saúde e segurança dos 
trabalhadores e moradores da vizinhança, pois está 
providenciando outras medidas para aperfeiçoar 
suas atitudes.  

A empresa busca alternativas ergonômicas e 
seguras,  melhora os processos, procurando 
incentivar mais profundamente os colaboradores a 
terem atitudes seguras. 
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MOTIVAÇÃO PARA SEGURANÇA 
A segurança deve ser estimulada e frequentemente 

trabalhada. Por isso, desenvolveu-se um 

cronograma para motivar continuamente os 

colaboradores para a segurança.  

A figura abaixo é a representação de uma das 

atividade propostas a serem desenvolvidas: 
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