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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar a percepção dos cipeiros de uma empresa de
construção civil quanto à eficácia da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) na prevenção de acidentes de trabalho no canteiro de obras. O estudo foi
realizado através da aplicação de um questionário aos membros da CIPA de uma obra
de edificação localizada na cidade do Recife-PE. A pesquisa demonstrou que a
aplicação das normas regulamentadoras NR 05 e a CIPA traz resultados beneficos ao
ambiente de trabalho, proporcionando segurança, prevenção e saúde aos
trabalhadores e diminuição de acidentes de trabalho no canteiro de obra. Diante da
pesquisa realizada algumas limitações sugiram, devido a alguns integrantes da CIPA
entrevistados ficarem com receio de que as informações fossem uma pesquisa
realizada pela empresa para serem avaliá-dos.
Palavras-Chaves: CIPA, Segurança na Construção Civil, Prevenção e Acidentes

ABSTRACT:

This work aims to analyze the perception of the security workers of a civil construction
company regarding the effectiveness of the Internal Accident Prevention Commission
(CIPA) in the prevention of work accidents at the construction site. The study was
carried out by applying a questionnaire to CIPA members of a building project located
in the city of Recife-PE. The survey showed that the application of regulatory standards
NR 05 and CIPA brings beneficial results to the work environment, providing safety,
prevention and health to workers and reducing work-related accidents at the
construction site. In the face of the survey, some limitations suggested, as some CIPA
members interviewed were afraid that the information was a survey carried out by the
company to be evaluated.

Key-words: CIPA, NR 05, Segurança na Construção Civil

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CIPA – Comissão Interna de prevenção de acidentes
SESMT: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho
PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos
SGSST: Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
PIB: Produto Interno Bruto
AEAT: Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho
DDS: Diálogo Diário de Segurança
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1.INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil é um dos setores basilares da economia
responsável por uma elevada absorção de mão-de-obra. É um segmento
composto por empresas de pequeno, médio e grande porte, com colaboradores
de diversas formações no ramo da construção civil, sendo uma área com grande
potencial de empregabilidade. Conforme dados divulgados pela pesquisa
Sondagem Indústria da Construção, realizada pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), no mês de setembro de 2020, apesar da pandemia do novo
coronavírus, a evolução de empregos no setor da construção civil foi maior em
comparação ao mesmo mês em anos anteriores (CNI,2021).

Por ser uma área com grande número de funcionários que exercem,
muitas vezes, atividades perigosas, a construção civil é um dos setores com
maior risco em acidentes de trabalho. Para reduzir o risco de acidentes de
trabalho na construção civil, a Norma reguladora (NR) nº 18 (BRASIL, 2021),
trata das condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da
construção.

A NR 18 tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa,
de planejamento e de organização, que visam à implementação de medidas de
controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e
no meio ambiente de trabalho na indústria da construção (BRASIL,2021).

Para salvaguardar à saúde e segurança dos trabalhadores no canteiro de
obra, as empresas do ramo da construção tem por obrigação legal, a
implementação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) no
canteiro de obras. De acordo com a NR 05, a CIPA tem como objetivo a
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador (BRASIL, 2021).
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Ainda de acordo com a norma supracitada, devem constituir CIPA, por
estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas,
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e
indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem
como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados
(BRASIL, 2021).

Por fim, este trabalho trata-se de pesquisa descritiva, realizada através da
análise e conhecimento de seis membros da CIPA que vivenciaram ou vivem a
CIPA no canteiro de obra, com intuito de levantar dados referentes à eficácia da
comissão na preservação da segurança e saúde do trabalhador na indústria da
construção civil.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a percepção dos membros em relação a eficácia da CIPA quanto
a redução de acidentes de trabalho em uma empresa ido ramo da construção
civil em Recife (PE).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar a CIPA na obra (ou empresa) analisada;
2. Identificar as ferramentas utilizadas pela CIPA para redução dos acidentes;
3. Analisar a percepção dos menbros, quanto ao atendimento aos requisitos
normativos estabelecidos pela NR 05.

3. JUSTIFICATIVA
O setor da construção civil se destaca em casos de risco em acidentes de
trabalho, principalmente por expor seus funcionários à fatores de risco como
calor, ruído, atividades em altura e esforços repetitivos.
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De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT,
2019), o mais recente Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT)
aponta que em 2017 ocorreram 549.405 acidentes de trabalho em todo o país.

Na construção civil, ainda de acordo com a fonte supracitada, foram
30.025, equivalente a 5,46% de todos os casos. O número de afastamentos do
emprego por mais de 15 dias por conta das atividades profissionais no Brasil foi
de 142.782. No setor, o número chegou a 11.894 na construção, correspondente
a 8,3% do total.

Considerando os índices expostos acima, é de suma importância a
implantação de medidas preventivas que salvaguardem a saúde e segurança
dos trabalhadores da construção civil. Dentro deste contexto, espera-se que este
estudo contribua com o aprimoramento do conhecimento acerca do
funcionamento da CIPA e a atuação de seus membros.

4. REFERENCIAL TEÓRICO
4.1 SEGURANÇA DO TRABALHO

A Segurança do trabalho e suas normas e procedimentos vem evoluindo
com o passar dos anos, devido aos custos direto e indireto e as repercussões
que um acidente pode representar para uma empresa. Acidente de trabalho é
algo recorrente na humanidade e no decorrer dos anos tende a ser visto como
uma consequência para execução de quaisquer trabalhos, sendo ele de risco ou
não.

Segundo Barsano (2011), a Segurança do Trabalho é a ciência que atua
na prevenção dos acidentes de trabalho decorrente dos fatores de riscos
ocupacionais. Nos locais de trabalho existem inúmeras situações de risco
passíveis de provocar acidentes de trabalho. Logo, a análise de fatores de risco
em todas as tarefas e nas operações do processo é fundamental para a
prevenção.
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Como resultado da grande quantidade de serviços, o setor da construção
civil é responsável pela geração de 1.869.592 empregos no Brasil em 2018 e
tem participação significativa no Produto Interno Bruto (PIB) nacional
(IBGE,2018).

Essa expressividade econômica do setor vem acompanhada também por
elevados índices de acidentes e doenças do trabalho. Conforme se observa no
Anuário Estatístico da Previdência Social 2017 (MINISTÉRIO DA FAZENDA,
2018), em 2015, o setor da construção foi responsável por 10,28% dos acidentes
ocorridos naquele ano, enquanto que em 2016, esse índice foi de 9,53% e, em
2017, 8,70%. Do total de acidentes ocorridos em 2017 no setor da construção, o
serviço que apresentou maior número de acidentes foi a construção de edifícios
(PEINADO,2019).

É sabido que a construção civil é uma indústria que apresenta grande
quantidade de acidentes, ratificando a importância do desenvolvimento de
estudos e pesquisas voltados a este setor no que se refere à segurança e à
saúde do trabalhador. Essa premissa é corroborada ao entender que a
segurança e a saúde do trabalhador não são de interesse exclusivo dos
funcionários e das empresas em que atuam, mas também do governo e de toda
a sociedade, uma vez que acidentes, além de comprometerem a integridade dos
trabalhadores, resultam em impactos sociais e elevado ônus econômico para a
sociedade brasileira (PRADO, 2016).

Diante da ausência de segurança nos ambientes de trabalho,
indubitavelmente os acidentes atingem a produtividade econômica, onera
substancialmente o país em função de gastos com benefícios acidentários,
aposentadorias especiais, assistência à saúde do acidentado, e indenizações.
Além disso, afetam o grau de satisfação do trabalhador e o deleite da população.

Visto que, a construção civil é um ramo com grande relevância no setor
econômico e gerador de bens duráveis e empregos, o seu crescimento vem
obtendo destaque na economia industrial dos países. No Brasil, o setor ainda
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possui traços tradicionais de método de trabalho, elevada alternância de mãode-obra, condições instáveis de trabalho e índice alto de acidentes de trabalho.
Empresas no ramo da construção civil devem desenvolver programas de
segurança e saúde ao trabalhador, com isso, acidentes no ambiente de trabalho
podem ser evitados. A implantação de um Sistema de Gestão da Segurança e
Saúde no Trabalho – SGSST, é de suma importância para ter prevenção,
controle de riscos, informação e treinamentos ao trabalhadores nos canteiros de
obras.

A implantação de programas de segurança é primordial para construção
civil. A NR 18 (BRASIL,2021) preconiza o Programa de Gerenciamento de Risco
(PGR), obrigatório para empresas do ramo da construção civil, o qual deve ser
desenvolvido por um profissional legalmente habilitado em segurança do
trabalho.

De acordo com a norma supracitada, caso a obra possua até 7 m de altura
e no máximo 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional
qualificado na área de segurança do trabalho. Além de conter exigências
previstas na NR 01, o programa também exige documentos como: projeto da
área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, projeto
elétricos das instalações temporárias como entre outros projetos que estão
descritos na norma.

Os acidentes de trabalho têm sido frequentemente associados a padrões
negligentes que oferecem condições de trabalho inseguras e a empregados
displicentes que cometem atos inseguros. No entanto, sabe-se que as causas
dos acidentes de trabalho, normalmente, não correspondem a essa associação,
mas sim às condições ambientais a que estão expostos os trabalhadores e ao
seu aspecto psicológico, envolvendo fatores humanos, e sinistros. (MEDEIROS
& RODRIGUES, 2014).
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4.2. A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

A ideia da institucionalização da CIPA, ocorreu inicialmente em meados
de 1921 na Inglaterra, por meio da pressão exercida pela sociedade e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), em razão dos abusos cometidos
no processo da Revolução Industrial e produção em massa (CIPA, 2021).

Em algumas regiões da Europa oriental, como Eslováquia, em virtude dos
abusos e falta de condições de trabalho nas indústrias que despontavam,
levaram os trabalhadores a se organizarem para exigirem melhores condições
de trabalho. Desse primeiro movimento surgem às organizações operárias,
Trade Union, no final do século XIX. Essas organizações resultam mais tarde
nos primeiros grupos sindicalistas (CIPA, 2021).

No Brasil a instituição da CIPA ocorreu apenas durante o governo de
Getúlio Vargas, mais precisamente com o Decreto Lei 7036, artigo 82 de 10 de
novembro de 1944. Embora a CIPA seja uma realidade há muitos anos no país,
o fato é que essa não adquiriu estabilidade organizacional e funcional, em virtude
dos avanços e recuos resultantes das diversas regulamentações a que foi
submetida (CIPA, 2021).

Amparada por uma legislação específica a partir de 1944 e contemplada
nos direitos sociais constitucionais, a segurança do trabalho no Brasil desdobrase nas atividades da CIPA, disseminadas no cenário empresarial, e na
fiscalização realizada por funcionários de setores da administração pública.

Seu objetivo é evitar acidentes e promover a saúde e segurança dos
trabalhadores, porém há algumas diferenças, suas ações são voltadas para a
área de atuação e necessidade específica de cada organização (CIPA, 2021).

A NR 05 estabelece a implementação da CIPA e suas atribuições. É de
grande relevância que os membros da CIPA tenham em mente a importância e
conhecimento de suas atribuições para adequar o canteiro de obras aos itens
preconizados pela norma.
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De acordo com a NR 05 a CIPA deve ser composta por representantes
dos empregados e do empregador.

Segundo a referida norma, qualquer

empresa de qualquer ramo de atividade que não esteja obrigada a constituir
CIPA para determinado estabelecimento deverá possuir nele o designado. Não
podem ser escolhidos como designados nem o estagiário nem o próprio
empregador, uma vez que não possuem vínculo celetista com a empresa. O
responsável pelo cumprimento desta NR será designado pela empresa, podendo
a definição dos mecanismos de participação dos empregados ser objeto de
negociação interna no estabelecimento ou através de acordo ou convenção
coletiva.

As empresas privadas ou públicas e órgãos da administração direta ou
indireta, que possuam 20 (vinte) ou mais empregados (conforme o anexo 1) da
NR 05 (BRASIL, 2021), regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, estão
obrigados a organizar a CIPA, com as atribuições legais e finalidades reguladas
pela norma, e através do sufrágio devem eleger os membros que compõem a
comissão. A Figura 1, abaixo, apresenta o quadro de dimensionamento da CIPA
estabelecido pela NR 05.

Figura 1 – Quadro de dimensionamento da CIPA.
Fonte: BRASIL (2021)
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De acordo com a NR 05, para se tornar um representante por parte do
Empregador, titular ou suplente será necessário a indicação por parte do próprio
empregador da comissão. Os representantes dos empregados deverão ser
eleitos por voto, onde participarão os empregados interessados. O número de
membros titulares e suplentes serão escolhidos, considerando a ordem
decrescente de votos recebidos.

Ainda segundo a norma supracitada, o mandato dos membros eleitos terá
duração de um ano com direito a uma reeleição. O membro da comissão tem
assegurado o seu trabalho desde a sua posse de seu mandato e essa posse
ocorrerá no primeiro dia útil após o término do mandato anterior.

Os Eleitos devem recebem treinamentos do SESMT da organização como
também pelos profissionais da área de segurança do trabalho que tenham
conhecimentos sobre os assuntos a serem ministrados. Os treinamentos devem
possuir uma carga horária de vinte horas, distribuídas durante o expediente de
trabalho, devendo ser abordados os seguintes temas contidos na NR 05
(BRASIL, 2021): estudo do ambiente das condições de trabalho, metodologia de
investigação e análise, noções sobre acidentes e doenças, noções sobre AIDS,
noções sobre legislação trabalhista e previdenciária, princípios gerais de higiene
do trabalho, organização da CIPA.

É estabelecido pela NR 05 que a CIPA terá reuniões ordinárias mensais,
seguindo o acordado no calendário. Todas as reuniões terão uma ata, portanto
estas atas serão assinadas pelos membros que estiverem na reunião e
encaminhadas para os demais membros.

De acordo com a norma supracitada, os trabalhadores precisam participar
ativamente da gestão da CIPA, não apenas relatando problemas que
eventualmente surjam no ambiente de trabalho, mas devem participar das
reuniões e cobrar a resolução dos problemas identificados, bem como sugerir
melhorias nas condições de trabalho. A CIPA deverá seguir o calendário
previamente estabelecido, sendo que o não cumprimento injustificado é passível
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de autuação. No caso de a fiscalização comparecer ao estabelecimento na hora
marcada e verificar que não haverá reunião.

Entretanto, a NR 05 ainda estabelece que caso a CIPA não possa
observar o calendário, por motivos justificados, a empresa deverá encaminhar
comunicação contra recibo aos membros da CIPA e guardá-los para
apresentação oportuna à fiscalização. Haverá reuniões extraordinárias quando:

a) Houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine
aplicação de medidas corretivas de emergência.
b) Ocorrer acidente grave ou fatal.
c) Solicitação expressa de uma das representações.

Conforme descreve a NR 05 o consenso dos membros da CIPA será
usado para se tomar decisões. Ocorrendo a falta de consenso, e frustradas as
medidas de negociação direta ou com mediação, terá que ser instalado o
procedimento de votação e será registrado este fato na ata de reunião. As
decisões tomadas pela CIPA poderá ter pedido de reconsideração, para isto
basta que o requerente faça o pedido com justificativas, Este pedido poderá ser
apresentado junto a CIPA para a próxima reunião ordinária, onde as questões
que levaram ao pedido de requerimento será analisado e o presidente e o vice
presidente, determinarão os procedimentos necessários.

4.3 A IMPORTÂNCIA DA CIPA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Em uma obra da construção civil, torna-se uma exigência conjuntural para
as empresas deste ramo a implantação da segurança no dia a dia do funcionário.

O objetivo primordial da CIPA é evitar acidentes de trabalho. A comissão
deve ser composta por colaboradores da empresa que dividam seu tempo entre
sua função e o trabalho voluntario de prevenção junto ao SESMT da empresa,
visando a diminuição na ocorrência de acidentes no canteiro de obra. Os cipeiros
tem como função fiscalizar as condições laborais, relatando os para os
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empregadores os possíveis riscos, cobrando também a resolução dos problemas
encontrados (CIPA, 2021).

A instituição da CIPA deve observar e relatar as reais condições de
trabalho aos especialistas e empregadores, e dessa maneira evitar e reduzir os
riscos de acidentes no ambiente de trabalho. Logo, segundo Kanashiro (2012)
sua missão é assegurar a integridade física e psíquica de cada colaborador de
uma organização, também é responsável elaborar planos de trabalho
específicos para área, com ações de prevenção e correção das falhas
relacionadas à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Além disso, de acordo com Nativa (2019) deve acompanhar a implantação
dos programas de controle e as medidas implantadas objetivando a minimização
dos impactos.

Segundo Neto, 2017, a CIPA é o braço direito da segurança do trabalho,
pois as empresas que conseguem programar a CIPA a contento estão à frente
no que concerne a segurança do trabalhador e a diminuição de acidentes de
trabalho.

Ainda segundo o autor supracitado, embora todas as empresas
necessitam constituir a CIPA, poucas são as empresas que realizam um trabalho
íntegro nesse quesito, seja por total falta de desconhecimento, seja pelo pouco
interesse.

5.MATERIAIS E MÉTODOS
Considerando que o método da pesquisa requer informações acerca de
condutas, ações e ponto de vista de empregados no ramo da construção civil,
optou-se pela aplicação de um questionário aos cipeiros de uma construtora de
pequeno porte da cidade do Recife (PE) para obter dados relevantes acerca da
atuação da CIPA e da sua importância na gestão de segurança e saúde do
trabalho no canteiro de obras.
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A pesquisa foi baseada na abordagem qualitativa, recorrendo-se a
entrevista semiestruturada com combinações de perguntas que possibilitou aos
entrevistados relatarem seus pensamentos, tendências e reflexões acerca do
assunto estudado.

As entrevistas foram voltadas à atuação da CIPA e ao atendimento das
Normas Reguladoras de segurança e saúde do trabalhador, de forma que
buscou-se captar a percepção dos entrevistados quanto à eficácia de sua
implantação no canteiro de obras.

As entrevistas foram realizadas entres os meses de fevereiro e maio de
2021. A empresa analisada possui 65 trabalhadores ativos e 6 (seis) membros
eleitos da CIPA com cargos de pedreiros e serventes de idades entre 30 a 45
anos. Conforme a NR 5, a empresa se enquadra no grupo C18a atendendo ao
dimensionamento previsto do Quadro 1 da norma regulamentadora.

A pesquisa aplicada foi tratada com responsabilidade, a imagem e o nome
da instituição, assim como as identificações dos colaboradores foram mantidos
em sigilo. Nenhuma imagem será divulgada que possa vir a prejudicar a
empresa, garantindo que não existiram distorções nas informações adquiridas e
assim será mantido o direito constitucional de preservação da imagem e honra.

O questionário utilizado foi elaborado por Rodrigues et al. (2016), que
verificou se os cipeiros de uma empresa de cosméticos da cidade de Anápolis
(GO) tinham pleno conhecimento sobre a CIPA e o seu funcionamento e qual a
sua percepção acerca da eficácia da comissão na prevenção de acidentes.

O questionário elaborado pelos autores supracitados se deu de forma
objetiva e clara para que não houvesse erros e dificuldade na compreensão dos
colaboradores, evitando que respondessem de forma errônea ou tivessem uma
falsa interpretação dos questionamentos. Foram realizadas 19 (dezenove)
perguntas, abordando temas referentes à NR 05 e sua aplicação.

22

Por representar a percepção dos membros da CIPA da empresa
analisada, não se pode garantir a total veracidade nas respostas deles, tendo
em vista que alguns funcionários contestaram se o objetivo do questionário era
para fins de uso da empresa.

Em relação à limitação do método, durante a elaboração deste trabalho
observou-se uma certa resistência dos colaboradores na aplicação do
questionário por se tratar de acidentes de trabalho e colocar a sua opinião sobre
o trabalho que desenvolvem como integrantes da CIPA.

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS OBTIDOS
Neste capítulo são apresentados gráficos que contém resultados
estatísticos sobre a coleta dos dados captados durante a realização da pesquisa
com os funcionários (cipeiros) da empresa.

Gráfico 1- Treinamento SESMET

FONTE: Próprios autores

O gráfico acima tem como objetivo demonstrar se os cipeiros receberam
treinamento realizado pelo SESMT antes da posse da atual gestão, assim como
preconizado pela NR 05 (BRASIL, 2021).

23

Como resultado, verificou-se que 100% dos entrevistados responderam
que receberam o treinamento realizado pelo SESMT. Neste sentido, percebe-se
que a empresa segue os procedimentos e orientações preconizados pela NR 05
segundo o qual os cipeiros deverão ser treinados junto ao SESMET, para
estarem aptos a repassarem seus conhecimentos aos demais colaboradores, de
como prevenir acidentes no ambiente de trabalho.
Gráfico 2 – Reuniões Ordinárias

FONTE: Próprios autores

Conforme o segundo gráfico, 83,3% dos entrevistados responderam que
o calendário de reuniões ordinárias é cumprido e 16,7% dos entrevistados
responderam que quase sempre o calendário de reuniões ordinárias é cumprido.

De uma forma geral, pôde-se perceber que a empresa está de acordo com
o estabelecido na NR 05. Com relação aos 16,7% dos entrevistados que
alegaram que quase sempre o calendário de reuniões ordinárias é cumprido, foi
alegado que aconteceram imprevistos por conta de outras obras ou serviços que
precisavam de orientação pela equipe do SESMET, composto por técnicos de
segurança da empresa.
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A NR 05 preconiza que todas as reuniões ordinárias da CIPA precisam
ser realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado.
Faz-se necessário a elaboração de atas para cada reunião, assinadas por todos
os presentes e encaminhadas cópias para todos os membros.

Ainda de acordo com a referida norma, as reuniões são obrigatórias para
os membros titulares, sendo aceitáveis quatro faltas injustificadas, caso contrário
o membro da CIPA, perderá o mandato e será substituído pelo suplente. Nas
reuniões as pendências anteriores devem ser discutidas e concluídas, como
também devem ser consideradas as opiniões e ideias de todos os cipeiros.
Gráfico 3 – Reuniões Extraordinárias

FONTE: Próprios autores

O terceiro gráfico certifica que ao ocorrer uma situação de risco grave e
iminente a CIPA realiza reuniões extraordinárias de urgência para análise do
ocorrido.
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Conforme resultado exposto no Gráfico 3, 100% dos entrevistados
responderam que sempre são realizadas as reuniões extraordinárias quando
acontece uma situação preconizada pela NR 5 (BRASIL, 2021).

Desta forma, reuniões extraordinárias são realizadas quando existem
denúncias de situações de risco grave e iminente que determina aplicação de
medidas corretivas de emergência, ocorrem acidentes de trabalho graves ou
fatais e quando existem solicitações expressas de uma das representações.

De acordo com o estabelecido na NR 5 (BRASIL, 2021), nas situações
em que houver riscos ou tenha ocorrido um acidente, a CIPA deve ser
comunicada imediatamente e a primeira providência a ser tomada é gerar o
Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT).

Após ser verificada a gravidade do incidente deverá ser convocada uma
reunião extraordinária, juntamente ao SESMT e o empregador para serem
tomadas as devidas providências.
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Gráfico 4 – Diálogos semanais de risco e prevenção de acidente

FONTE: Próprios autores

De acordo com o Gráfico 4, observou-se que 83,3% dos entrevistados
responderam que sempre participam dos diálogos semanais de risco e
prevenção de acidentes e que 16,7% responderam que quase sempre
participam.

De acordo com os trabalhadores entrevistados, os diálogos semanais de
risco e prevenção de acidentes estariam ocorrendo de forma quinzenal, o que
estaria em desacordo com o preconizado pela legislação.

O diálogo semanal sobre a prevenção e riscos de acidente é um método
criado pela organização (SESMET) para prevenir e conscientizar os
trabalhadores sobre o uso de EPI’s e outros fatores de segurança. São discutidos
temas como: cuidados com as mãos, importância do uso dos óculos de
segurança, obrigatoriedade do uso dos sapatos de segurança e os riscos dos
ruídos para saúde, devendo ocorrer semanalmente
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Gráfico 5 – Diálogos semanais ministrados pela CIPA

FONTE: Próprios autores

Observa-se que 83,3% dos entrevistados responderam que a CIPA
sempre

ministra

os

diálogos

semanais,

e

16,7%

responderam

que

eventualmente são ministrados os diálogos semanais.

De acordo com os entrevistados, a realização dos diálogos semanais é
um método usado para prevenir e reduzir os riscos de acidentes na organização
e colocar a CIPA à frente dos problemas, bem como reforçar a necessidade da
prevenção de acidente e a importância da atuação da comissão dentro da
organização.

Pode-se ser ministrado pela CIPA e pela TST (Técnica de Segurança do
Trabalho) junto ao SESMET, abordando temas como cuidados com as mãos,
importância do uso dos óculos de segurança, obrigatoriedade do uso dos
sapatos de segurança, riscos dos ruídos para saúde, dentre outros.
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Ressalta-se que nem todos os funcionários participam dos diálogos
semanais elaborados pela empresa ministrados pela CIPA, pois alegam que
estão executando serviços da obra.

Neste caso, é necessário que a comissão avalie e monte uma estratégia
com perspectiva de mudanças para que os funcionários participem dos diálogos
semanais, com o intuito de aumentar o aprendizado, a satisfação e a segurança
dos mesmos e não comprometer o seu ambiente de trabalho.

Os trabalhadores precisam participar ativamente da gestão da CIPA, não
apenas relatando problemas que eventualmente surjam no ambiente de
trabalho, mas devem participar das reuniões e cobrar a resolução dos problemas
identificados, bem como sugerir melhorias nas condições de trabalho.
Gráfico 6 – Orientação de uso de EPI’S

FONTE: Próprios autores

Com resultado, tem-se que 100% dos entrevistados responderam que a
CIPA sempre orienta os colaboradores sobre a utilização correta do uso de EPI’s.
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(Equipamentos de Proteção Individual), para evitar acidentes graves e não
colocar em risco a saúde de seus colaboradores.

Sabendo-se que um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas
que fornecem os EPI’s é a resistência por parte dos funcionários no momento do
uso dos equipamentos, mesmo cientes do risco a que estão suscetíveis, bem
como das possíveis punições legais, os trabalhadores muitas vezes ignoram as
normas de segurança.

Neste período de pandemia da Covid-19 foi aplicado por parte das
empresas normas de distanciamento, oferecendo orientações para todos os
colaboradores sobre as práticas para evitar a transmissão do vírus.

Foram fornecidos máscaras e álcool em gel em áreas de convívio
(refeitórios, banheiros e nos halls de entrada das edificações). Além disso, foram
distribuídos panfletos e cartazes para sempre orientar o trabalhador em relação
às medidas de segurança, reforçando a necessidade de distanciamento físico
durante a realização dos serviços, observando a manutenção da distância
mínima de 1,50 m entre os colaboradores.
Gráfico 7- Advertências pelo não uso de EPI’S

FONTE: Próprios autores
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No sétimo gráfico percebe-se que a maioria dos colaboradores recebe
advertência quando não utilizam os EPI’s, com resultados de 66,7% dos
entrevistados responderam que sempre, 16,7% dos entrevistados responderam
quase sempre e 16,7% dos entrevistados responderam que eventualmente
recebem advertências quando não utilizam os EPI’s.

Seguindo as normas da empresa analisada e segundo os colaboradores
(cipeiros), primeiramente é advertido verbalmente o funcionário que não estiver
usando o seu equipamento de proteção individual, caso ele permaneça sem o
equipamento individual ele é chamado para assinar uma advertência e caso
continue o mesmo será desligado da equipe.

As empresas também estão seguindo os procedimentos contidos na NR
6 (BRASIL, 2021) que trata de equipamentos de proteção e estabelece que cabe
ao empregador fornecer o EPI adequado para o risco de cada atividade, além de
exigir seu uso.

Os técnicos de segurança e os cipeiros da empresa devem advertir o
funcionário que não estiver utilizando o seu equipamento de proteção individual.
Caso as normas de segurança do trabalho previstas em Lei não estejam
devidamente executadas pelos funcionários, as medidas disciplinares poderão
ser aplicadas.

A aplicação destas medidas exige cautela, a empresa deve estar munida
de argumentos e provas aceitáveis sobre a não utilização do equipamento por
escolha do funcionário.
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Gráfico 8 – Medidas corretivas de emergência

FONTE: Próprios autores

O gráfico acima tem como objetivo analisar a situação de medidas
corretivas de emergência. Obteve-se como resultado que 83,3% dos
entrevistados responderam que sempre e 16,7% dos entrevistados responderam
que quase sempre são tomadas as medidas de emergência em casos de risco.

Para que essas medidas sejam aplicadas de forma correta, é necessário
a realização de reuniões extraordinárias onde são tratados os assuntos de riscos
graves que acontecem na organização e devendo contar com a presença da
CIPA, do SESMET e, ocasionalmente, de testemunhas (não sendo obrigatório
sua participação).

Dentre essas medidas estão inclusos os procedimentos de primeiros
socorros diante de um acidente, preenchimento do CAT (Comunicado de
Acidente de Trabalho), acompanhamento do acidentado, orientá-lo em caso de
afastamento com mais de 15 dias e encaminhá-lo ao Ministério da Economia.
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Gráfico 9- Suporte para primeiros socorros

FONTE: Próprios autores

Nota-se que o gráfico acima obteve como resultado que 100% dos
entrevistados responderam que sempre a empresa presta o suporte necessário
para os primeiros socorros em caso de emergência, percebendo-se o cumprido
dos procedimentos de suporte para primeiros socorros em caso de emergência.

A empresa segue o manual da NR 7 (BRASIL, 2021) que preconiza que
todo e qualquer estabelecimento tem de estar preparado com materiais para
primeiros socorros, cada um equipado com o que necessita para o
estabelecimento, devendo este material estar armazenado de forma adequada
e com a pessoa devidamente treinada para quaisquer ocorrência.

É interessante utilizar os cursos de treinamento da CIPA para preparar
uma equipe de primeiros socorros. O kit de primeiros socorros não é apenas uma
opção do empregador, além disso, deve haver um treinamento adequado para
capacitação de um responsável para agir em casos de acidentes conforme os
riscos oferecidos pelas atividades que a empresa exerce.
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Gráfico 10- Funcionamento regular da NR5

FONTE: Próprios autores

No décimo gráfico, o objetivo é verificar se dentro da empresa a CIPA está
mantendo o funcionamento regular e o comprimento das normas contidas na NR
5 (BRASIL, 2021). O resultado obtido foi de que 100% dos entrevistados
responderam que sempre mantém o funcionamento regular e cumprem as
normas contidas na NR 5 (BRASIL, 2021).

Com esse resultado, percebe-se que na visão dos cipeiros a CIPA está
em pleno funcionamento dentro da obra. Porém, no Gráfico 05, observou-se que
nem sempre estão acontecendo os diálogos semanais e isso se torna grave
quando se fala em CIPA.

Tendo em vista que o bom funcionamento da comissão é um benefício
para a empresa e todos os colaboradores pois repercute na conscientização de
todos na prevenção de acidentes de trabalho e, consequentemente, na
necessidade de afastamentos de funcionários, diminuindo assim, os custos da
organização por indenizações trabalhistas.

34

Gráfico 11 – Ambiente de reuniões

FONTE: Próprios autores

O resultado do gráfico acima informa que 66,7% dos entrevistados
responderam sempre e 33,3% dos entrevistados responderam que quase
sempre a empresa possui um ambiente adequado para que os cipeiros possam
se reunir e tomar decisões e medidas adequadas para obter resultados
satisfatórios.

Constata-se que a empresa oferece um ambiente para as reuniões, em
grande parte são realizadas no refeitório, onde os colaboradores tem
comodidade e informativos sobre segurança, entretanto houve relato de que
algumas reuniões acontecem na área de trabalho, de forma rápida e sucinta com
os trabalhadores em pé e sem abordar todos os itens da CIPA como saúde,
segurança, acidentes corridos no ambiente de trabalho e medidas preventivas e
corretivas para diminuir o índice de acidentes. O ambiente do refeitório deve ser
utilizado também para reuniões extraordinárias, que são realizadas quando
acontecem situações de risco grave e iminente.

35

Gráfico 12- Mapa de risco

FONTE: Próprios autores

De acordo com o gráfico, 100% dos membros da CIPA participaram da
elaboração do mapa de risco da empresa junto com a contribuição dos
colaboradores.

É de suma importância que os colaboradores participem da elaboração
do mapa por terem conhecimento dos riscos que ocorrem no seu ambiente de
trabalho, adquirindo, desta forma, mais conhecimento sobre prevenção de
acidentes de trabalho.

O mapa de risco tem o objetivo de informar e conscientizar todos os
funcionários numa fácil visualização de todas as ameaças presentes no
ambiente de trabalho, sendo uma ferramenta indispensável para a Segurança e
Saúde do Trabalho. É essencial a participação dos colaboradores na elaboração
do mapa de risco, porque ao reuní-los, os cipeiros conseguem informações
suficientes para fazer uma avaliação da situação do ambiente de trabalho.

Assim como qualquer método de prevenção, o Mapa de Risco tem como
objetivo final reduzir o número de acidentes de trabalho e danos à saúde do
trabalhador dentro da empresa, sendo assim exposto em todos os setores da
empresa.
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Gráfico 13- Reuniões sobre risco na organização

FONTE: Próprios autores

O décimo terceiro gráfico, teve como objetivo identificar se durante as
reuniões para discutir sobre os riscos na organização, algum colaborador é
convocado para partilhar informações que possam ajudar no processo, e 50%
dos entrevistados responderam que sempre são convocados para partilhar
informações, 33,3% responderam que quase sempre são convocados para
partilhar informações e 16,7% responderam que eventualmente são convocados
para partilhar informações.

Observou-se através dos resultados que nem todos os trabalhadores da
CIPA são chamados para partilhar e discutir sobre os riscos da organização e os
mesmos informaram que sempre o TST alerta a eles sobre alguns pontos para
serem repassados aos demais colaboradores.
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Gráfico 14- Apoio do SESMET

FONTE: Próprios autores

O décimo quarto gráfico, teve como objetivo avaliar se a empresa recebe
apoio do SESMET para a realização de palestras sobre segurança e saúde do
trabalhador. Obteve-se como resultado que 66,7% dos entrevistados
responderam que sempre, 16,7% dos entrevistados responderam que quase
sempre e 16,7% dos entrevistados responderam que eventualmente recebem o
apoio da comissão do SESMET.

Nota-se que as empresas por muitas vezes não dão apoio aos
colaboradores (cipeiros) para realização das palestras de prevenção de
acidentes. Os respondentes afirmaram que algumas vezes, por ligação
telefônica, o responsável pela comissão do SESMET fornecia um tema para ser
abordado semanalmente com os colaboradores da obra.

De acordo com a NR 4 (BRASIL, 2021), compete aos profissionais
integrantes do SESMT promover a realização de atividades de conscientização,
para os trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais dentro do ambiente de trabalho, tanto através de campanhas
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quanto de programas de duração permanente. Um exemplo disto é o que vem
acontecendo com a COVID-19, em que sempre são debatidos a gestão de saúde
e segurança dos trabalhadores da obra, através de reuniões que objetivam
intensificar as ações de prevenção contra o vírus.

É de grande importância que o SESMET esteja ativo nas organizações
públicas e privadas, e seja composto por profissionais competentes que
garantam a saúde e o bem-estar do local de trabalho e dos trabalhadores.
Gráfico 15 – Temas de treinamentos obrigatórios na NR5

FONTE: Próprios autores

Com resultado, observou-se que 100% dos entrevistados responderam
que sempre recebem treinamentos relacionados a esses temas contidos na NR
05 (BRASIL, 2021). Percebe-se que a empresa do ramo da construção civil está
seguindo todos os procedimentos dos temas abordados na NR 05 (BRASIL,
2021) e promovendo treinamentos para os cipeiros sobre os temas obrigatórios
conforme determina a referida norma. Este treinamento deve contemplar os
estudos do ambiente e da condição do trabalho, noções sobre acidentes,
medidas sanitárias sobre a COVID-19, metodologia de investigação de
acidentes, noções de legislação trabalhista e entre outros, ajudando os
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colaboradores a se informar e repassar para os demais em reuniões de Diálogo
Diário de Segurança - DDS.
Gráfico 16 – Metodologias aplicadas

FONTE: Próprios autores

A metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças de
trabalho obteve como resultado que 100% dos entrevistados responderam que
sempre estão sendo aplicadas todas as metodologias de investigações e
análises de acidentes e doenças de trabalho.

Nessa investigação, são verificadas informações dos serviços a serem
realizados que possam auxiliar na identificação dos fatores de risco que
contribuem para o surgimento das ocorrências indesejadas.

Com isso, a empresa está verificando os ambientes para garantir
condições salubres de trabalho, identificando de forma prévia se há algum risco
iminente, se existe exposição de agentes químicos, ruídos entre outros agentes.
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Gráfico 17 – Opiniões e dúvidas

FONTE: Próprios autores

Observa-se que o resultado é de que 100% dos entrevistados
responderam que sempre nas palestras se sentem à vontade para expor suas
opiniões. Com isso, pode-se concluir que a empresa abre espaço para os
colaboradores e ciperios exporem suas dúvidas, sugestões e opiniões para
contribuir com um bom desempenho em suas funções.

Os colaboradores têm todo o direito de expor sua opinião e transformar
essa integração em parceria transparente, amiga e sólida da empresa com a
CIPA permitindo o crescimento de ambas.
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Gráfico 18 – Participação de orientações

FONTE: Próprios autores

Com objetivo de verificar se os membros da CIPA participam das
orientações sobre o uso correto de EPI’s, obteve-se os seguintes resultados:
83,3% responderam que semanalmente participam das orientações sobre o uso
dos EPI’s, e 16,7% responderam que eventualmente durante palestras
participam das orientações sobre o uso dos EPI’s.

Conforme os dados explicitados acima, percebe-se que a empresa segue
os procedimentos e orienta seus colaboradores sobre o uso correto dos EPI’s,
junto ao SESMET e a CIPA, promovendo palestras, dinâmicas e teatros, falando
sobre a importância do uso dos EPI’s e os riscos que ocorrem ao não usá-lo,
podendo provocar acidentes ou até comprometer a saúde do trabalhador.
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Gráfico 19 – Gestão da CIPA atual

FONTE: Próprios autores

É de grande relevância saber através dos membros se a gestão da CIPA
atual na empresa necessita de melhorias na execução do seu trabalho. Como
resultado, verificou-se que 66,7% dos entrevistados responderam que não é
necessária mudança na gestão da CIPA atual, e 33,3% dos entrevistados
responderam que é necessária mudança na gestão da CIPA atual.

Para justificar a necessidade de melhorias na gestão da CIPA atual um
dos colaboradores relatou que alguns membros da CIPA têm certos descuidos
em relação à prevenção de acidentes e estão na comissão só pelo fato de ter
uma estabilidade garantida na empresa, conforme estabelece a NR 05 (BRASIL,
2021).
De acordo com a norma supracitada, é vedado o desligamento sem justa
causa do empregado eleito para compor a CIPA, desde registro de sua
candidatura até o final do seu mandato.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos através da aplicação do questionário aos
membros da CIPA da empresa construtora analisada, tiveram como objetivo
verificar o cumprimento das normas regulamentadoras no canteiro de obras e
o funcionamento da CIPA no setor da construção civil através de um estudo
de caso.
Em relação aos treinamentos, reuniões e palestras realizadas no canteiro
de obra, obteve-se um bom resultado em relação a aplicabilidade dos mesmos,
podendo ser melhorado o seu aproveitamento, onde essas reuniões é de
extrema importância para expor ideias e trocar experiências para melhorar o
convívio em relação a segurança dentro da empresa. Com isso, percebe-se que
tanto a empresa quanto os membros da CIPA estão seguindo a norma
regulamentadora preconizada na NR05.
Nota -se que a CIPA está presente nas orientações de uso de EPI’s e
na aplicação de advertência em caso de não utilização de EPI, no
cumprimento da NR05, como também dando abertura aos colaboradores de
expor suas opiniões, dúvidas e participação na elaboração do mapa de riscos.
Cabe salientar que a empresa está sempre dando suporte necessário
em caso de emergência, bem como estão sendo tomadas medidas corretivas
numa situação de risco grave. Ressalta-se que investigação e análise de
acidentes e doenças de trabalho sempre estão sendo aplicadas conforme
resultado obtido no questionário.
É de extrema importância a empregabilidade da CIPA no canteiro de
obra, em razão de garantir segurança, saúde e prevenção de acidentes aos
trabalhadores, bem como assegurar fornecimento de EPI’s, treinamentos,
controle de qualidade das medidas de prevenção, verificação dos ambientes
de trabalho periodicamente dentre outras atribuições.
Ressalta-se que é de suma importância que os funcionários presentes na
comissão da CIPA repliquem as normas de segurança, façam divulgações e as
cobranças do uso adequado dos equipamentos, das ferramentas e das normas
no canteiro de obras.
Por apresentarem estabilidade no emprego, alguns integrantes da CIPA
não apresentam responsabilidade ao executar as atividades atribuídas à
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comissão no canteiro de obras e acabam comprometendo a sua eficácia na
prevenção de acidentes.
A divulgação e a apresentação da CIPA é fundamental importância para
melhorar a segurança do trabalho é o recebimento dos colaboradores de cada
obra, tornando-se necessário também à qualificação técnica dos profissionais
ligados à segurança do trabalho, para que estes atendam aos requisitos
determinados pelas Normas Regulamentadoras, no que se refere ao canteiro de
obras, fornecendo todos os parâmetros de execução para a segurança dos
colaboradores nesse ambiente.
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9. ANEXO - QUESTIONÁRIO
CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO

Caro participante, este questionário foi elaborado como instrumento de pesquisa
para o trabalho de conclusão de curso de um grupo de alunas da Faculdade
Católica de Anápolis, do curso Tecnológico em Gestão de recursos Humanos.
Desde já agradecemos a sua participação, que é extremamente importante para
realização deste trabalho. Não é necessário se identificar. As informações
obtidas através deste questionário serão tabuladas e analisadas em seu
resultado global. Será mantido o anonimato dos participantes.

1) Tempo de Empresa
( )Menos de 1 ano ( )1 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) Mais de 10 anos

2) Você é representante da CIPA por parte do:
( ) Empregador ( ) Empregado

3) Você recebeu treinamento para cipeiros promovido pela organização
juntamente com o SESMET antes da posse da atual gestão?
( ) Sim ( )Não. Se não, Justifique:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4) O Calendário de reuniões ordinárias é cumprido?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

5) Quando acontece uma situação de risco grave e iminente a CIPA realiza
reunião extraordinária para análise do mesmo?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

6) Você participa dos diálogos semanais sobre Prevenção e riscos de
acidentes?
( ) Sempre ( ) Eventualmente ( ) Quase Sempre ( ) Nunca

7) A CIPA ministra algum diálogo semanal?
( ) Sempre ( ) Eventualmente ( ) Quase Sempre ( ) Nunca42 Quais os temas
abordados nestes diálogos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8) A CIPA orienta os outros colaboradores sobre a utilização correta do uso de
EPI’s?
( ) Sempre ( ) Eventualmente ( ) Quase Sempre ( ) Nunca
9) Os Colaboradores recebem advertência quando não utilizamos EPI’s?
( ) Sempre ( ) Eventualmente ( ) Quase Sempre ( ) Nunca

10) Numa situação de risco grave são tomadas as medidas corretivas de
Emergência?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

11) A empresa da o suporte necessário para primeiros socorros em caso de
Emergência?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca
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12) Dentro da empresa a CIPA está mantendo o funcionamento regular e
cumprindo as normas contidas na NR5?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

13) A Empresa possui um ambiente para que os Cipeiros possam se reunir
para tomar as medidas adequadas?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

14) Você participou da elaboração do mapa de Risco da Empresa? Teve
participação dos demais colaboradores? ( ) Sim ( )Não Se não, Justifique:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

15) Durante as reuniões para discutir sobre os riscos na organização, algum
colaborador é convocado para partilhar informações que possam ajudar no
processo?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

16) A Empresa recebe apoio do SESMET para a realização de palestras sobre
segurança e saúde do trabalhador?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

17) Em seus treinamentos foi abordado os temas obrigatórios contidos na NR5
: AIDS, Legislação trabalhista, noções sobre acidentes e doenças, dentre
outros?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

18) A metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças de
trabalho estão sendo aplicadas?
( ) Sempre ( ) Quase Sempre ( ) Eventualmente ( ) Nunca

19) Durante as palestras você se sente a vontade para expor suas opiniões e
dúvidas?
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( ) Sempre ( ) Eventualmente ( ) Quase Sempre ( ) Nunca Se não, Justifique:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
20) Você participa das orientações sobre o uso correto de Epi’s?
( ) Diariamente ( )Semanalmente ( )Eventualmente durante palestras ( ) Nunca

21) Sobre as sugestões de otimização e melhorias, você acha que precisa
mudar alguma coisa na gestão da CIPA atual? ( ) Sim ( ) Não O quê?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

