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C 
omeçou o horário eleitoral gra-
tuito e estamos nos aproximan-
do das eleições. As campanhas 
dos candidatos estão a todo 
vapor e os eleitores necessitam 

acompanhar esse processo e se inteirar das 
opções para Deputado Estadual, Deputado 
Federal, Senador, Governador e Presidente.

Não votar, anular ou votar em branco é um 
ato de covardia, que pode ser usado por 
aqueles que não querem investir em dispo-
sição e disponibilidade para pesquisar, a fim 
de escolher seus candidatos mais adequados 
as suas e nossas necessidades.  ...
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Mais uma vez estamos às vésperas de uma 
eleição, uma das mais conturbadas dos últimos 
tempos, pois boa parte da população brasileira 
ainda não definiu em quem vai votar para pre-
sidente, implicando desta maneira em escolhas 
não muito sábias, incorrendo no risco de assinar 
um cheque em branco para quem vai fazer a 
gestão do seu futuro e do país de forma ataba-
lhoada, por longos quatro anos.
Pela importância do assunto, precisamos ava-
liar o comportamento de alguns candidatos, 
principalmente aqueles à reeleição, se suas pro-
messas anteriores foram cumpridas ou apenas 
ficaram no discurso.
Quantos de nós se preocuparam em avaliar se 
no desenvolvimento da profissão primária do 
candidato, por exemplo, um médico, seu de-
sempenho foi a contento, com responsabilida-
de, ética e comprometimento?
Lembrando um velho ditado bíblico, “quem não 
é fiel no pouco, dificilmente será no muito”, 
principalmente quando se trata de administrar 
os recursos alheios. 
Devemos observar também o histórico pessoal 
do candidato no quesito de Justiça, se não há 
nada que o desabone em casos de processos 
de corrupção, malversação de verbas públicas, 
entre outros aspectos.
Outro ponto a considerar é quanto a sua platafor-
ma de trabalho, para que se possa avaliar e cobrar 
o seu cumprimento no transcorrer do mandato. 

Nós, que fazemos parte do mundo da segurança 
e saúde dos trabalhadores, precisamos ficar an-
tenados com o perfil daqueles que vamos eleger.
O candidato, ao ser solicitado para defender al-
gum projeto de interesse coletivo deu a devida 
atenção, se empenhou para alcançar o objetivo 
almejado ou simplesmente acenou positivamente 
e posteriormente engavetou o que foi solicitado?
Quantos desses projetos importantes não fo-
ram aprovados em meio a grandes lutas e 
mesmo sinalizando melhorias no mundo da 
prevenção, como foi o caso do Plansat - Plano 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, 
que caiu no esquecimento, está adormecido em 
berço esplêndido.   
Observo com profunda tristeza e até vergonha, 
que nos tem faltado visão estratégica, para 
procurar quem de fato nos defenda com conhe-
cimento de causa, com o DNA prevencionista, 
que não tenha medo de encarar cenários adver-
sos, que seja persistente e que, com coragem e 
determinação, argumente e convença seus pa-
res da importância do projeto apresentado.
A categoria dos Técnicos em Segurança no Tra-
balho tem que assumir esta bandeira como si-
nônimo de sobrevivência, criando um lobby dos 
candidatos que defendem e lutam pelos mes-
mos princípios, do contrário podemos estar com 
nossos dias contados, pois aqueles que ainda 
não aprenderam a liderar tem tudo para num 
futuro muito próximo, serem liderados...

Sebastião Ferreira 
da Silva

1º Secretário  
do SINTESP
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C 
omeçou o horário eleitoral gra-
tuito e estamos nos aproximan-
do das eleições. As campanhas 
dos candidatos estão a todo 
vapor e os eleitores necessitam 

acompanhar esse processo e se inteirar das 
opções para Deputado Estadual, Deputado 
Federal, Senador, Governador e Presidente.

Não votar, anular ou votar em branco é um 
ato de covardia, que pode ser usado por 
aqueles que não querem investir em dispo-
sição e disponibilidade para pesquisar, a fim 
de escolher os candidatos mais adequados 
as suas e nossas necessidades.  “Não parti-
cipar das eleições, além de abrir mão de sua 
cidadania, é depois poder dizer que não es-
colheu aquele mal governante ou parlamen-
tar, mas isso contribui com o que, além do 
egoísmo?”, avalia Rene Cavalcanti, diretor 
de Comunicação do SINTESP.

Para ele, temos que reduzir muito nossas pos-
sibilidades de erro na escolha, pois são políti-

cos que vão administrar o uso de nossas con-
tribuições, que não são poucas, consomem 
quatro meses de nosso trabalho anual e qua-
se 50% de tudo que pagamos. 
“É necessário e urgente aumen-
tar o retorno para nós em servi-
ços públicos e reduzir o desvio 
pela corrupção”, defende.

Os Técnicos em Segurança no 
Trabalho/Prevencionistas, como 
membros da população brasilei-
ra, sofrem das mesmas necessi-
dades. Porém, em se tratando 
de política, Rene observa que 
são as indicações dos eleitos, 
que farão a gestão dos órgãos 
que impactam no nosso exercí-
cio profissional, como também 
a política de governo reflete 
a filosofia sobre segurança e 
saúde do trabalhador, via Mi-
nistro e Superintendes do Trabalho; Ministro 
e demais da Previdência Social; e Ministro e 

gestores da Saúde, nos três níveis de gover-
no, principalmente, o federal. “Assim, o TST/
Prevencionista deve ter um olhar mais dire-

cionado para essas áreas em 
se tratando do nosso interesse 
profissional, seja como empre-
gado numa empresa, seja como 
assessor/consultor empregado 
ou autônomo”, ressalta Rene.

“Não é só como povo que 
somos impactados pelos re-
sultados das urnas, mas tam-
bém profissionalmente, pois 
Presidentes e seus ministros, 
Senadores, Deputados Federais 
definem questões do mundo 
do trabalho, da saúde e da pre-
vidência. Assim como Gover-
nador e Deputados Estaduais 
definem leis e ações sobre 
prevenção no serviço público, 

decreto dos Bombeiros, atuação da Secreta-
ria Estadual de Relações do Trabalho, fiscali-
zação ambiental, pela Vigilância e CERESTs 
estaduais”, explica o diretor.

Ou seja, de acordo com Rene, ninguém foge 
das consequências da política partidária, por 
isso, a partir desta eleição exerça e cidadania 
e participe da escolha dos melhores políticos 
para nos retornar o que pagamos. “Escolha 
um parlamentar que nunca foi eleito”, suge-
re o diretor.

Oportunidade mais proativa

Em 2014, vivenciamos a oportunidade de 
elegermos um representante da categoria 
prevencionista nas esferas estadual e federal, 
mas não fomos bem-sucedidos. O assunto 
rendeu abordagens em matérias e editoriais 
no Primeiro Passo na ocasião, principalmente 
porque o diagnóstico de que um dos gran-
des gargalos para que a área de Segurança 
e Saúde do Trabalho seja sempre relegada a 
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Armando: “Vamos 
colocar uma pessoa da 
nossa categoria,que 
seja a nossa 
representação, com o 
DNA da Prevenção, no 
Congresso Nacional” 

O Técnico em Segurança no Trabalho/ 
   Prevencionistas e as eleições 2018
Ao completar 30 anos de fundação, SINTESP vê nestas eleições, mais uma oportunidade 
para fazer valer a “voz” da Segurança e Saúde do Trabalho no Congresso Nacional
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último plano - em várias esferas públicas e 
privadas do nosso país, e consiste na falta de 
atuação política dos profissionais do setor, o 
que fez o SINTESP refletir muito sobre a im-
portância de uma participação mais proativa 
neste cenário, objetivando, com base na sua 
longa experiência na área, um trabalho mais 
dirigido para garantir conquistas que sejam 
relevantes para toda a sociedade e, principal-
mente, contribua para a redução dos aciden-
tes e mortes nos ambientes de trabalho.

A diretoria do SINTESP expressou, em várias 
oportunidades, que estava cansada de traba-
lhar arduamente para melhorar questões que 
são imprescindíveis para a conscientização 
dos empregadores, sobre a importância do 
investimento na prevenção, como educação, 
atendimento às normas, acatamento às re-
comendações dos profissionais do SESMT, 
em especial, do Técnico em Segurança do 
Trabalho, que visam à qualidade e bem-estar 
dos trabalhadores e, no seu contexto, maior 
resultado econômico para o empresário, pois 
investir em prevenção é ganho, só que a 
maioria não entende isso Enfim, muitas des-
sas lutas têm sido em vão e o resultado é que 
hoje nos deparamos com o desmantelamen-
to total do MTE, entre outros problemas. 

A exemplo de 2014, quando, para buscar 
uma mudança positiva em relação a essa 
realidade, o SINTESP apoiou as eleições com 
“DNA Prevencionista”, tendo como candida-
tos a deputados estadual e federal, Valdizar 
Albuquerque e Marcos A. Ribeiro, respecti-
vamente. Em 2018, estamos às voltas com 

mais uma candidatura, que tem total apoio 
da diretoria e tem sido uma das principais 
bandeiras de luta do SINTESP. O objetivo é, 
sobretudo, ter uma voz específica da catego-
ria no congresso nacional, algo que é impres-
cindível para fortalecer a SST em todo o País.

Representação prevencionista

Em suas considerações, Armando Henrique, 
diretor do SINTESP, 
avalia que em rela-
ção a segurança e 
saúde do trabalho, 
nós, técnicos, sempre 
a tratamos sob a óti-
ca tecnicista e, talvez, 
resida nisso o fato 
de porque evoluímos 
tão pouco nesses 46 
anos de existência do 
Sesmt. “Sabemos que 
quase tudo relativo à 
segurança do trabalho 
passa pela política e 
o arcabouço legis-
lativo. Assim, o que 
tenho percebido, ao 
longo desse tempo, é 
que não tivemos, até 
hoje, a habilidade e a 
iniciativa de ter a nos-
sa representação no 
Congresso Nacional, 
mais, especialmente, 
na esfera de deputado 
federal. Então acho 
que são importantes 

nessa eleição, além da escolha para a presi-
dência, o senado, os representantes de nível 
estadual, que possamos eleger alguém dos 
‘nossos’ no cenário federal”, salienta. 

Pela primeira vez, Armando afirma que temos 
que ousar como outros setores já ousaram e 
têm suas representações, como é o caso da 
agroindústria, dos evangélicos, dos policiais. 
“E nós, prevencionistas, que desempenha-
mos um papel tão importante em termos so-
cial e econômico, não temos ainda. Por isso, 
considero que temos que ter a consciência de 
que: ou acordamos para essa realidade e ele-
gemos a nossa ‘voz’ ou vamos morrer abra-
çados continuando esperando que alguém, 
que não tem identidade nenhuma com a 
nossa área, faça algo por nós”, declarou.

É um trabalho árduo e estritamente necessá-
rio se quisermos resultados positivos em lon-
go prazo. Fica claro nas palavras de Armando 
Henrique e demais diretores do SINTESP, que 
é notório que se os profissionais prevencio-
nistas não tiverem essa voz, podemos ser o 
que for, a melhor empresa, o melhor técnico, 
o melhor bombeiro, etc, mas se não tivermos 
alguém com o DNA Prevencionista para falar 

Advogando há mais de 20 anos, na área 
previdenciária junto ao INSS e no Judiciário, para 

ajudar nosso cliente na conquista dos seus direitos, 
aposentadoria, revisões e auxílios.

Na área das relações de trabalho buscando os 
direitos trabalhistas dos empregados, de maneira 

rápida e eficaz.

Na área cível, família, sucessões e responsabilidade 
civil, temos uma equipe capacitada com grande 
experiência para lhe apontar o melhor caminho.

Importante dizer que nosso escritório atua de forma 
harmônica e honesta com o cliente, evitando assim 

surpresas e criando um forte laço de confiança.

Tel. 11 3872-5396
www.mauriciofalco.com.br    
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em nome da nossa classe, não vamos con-
seguir atingir os nossos objetivos em prol de 
todos os trabalhadores.

Todo histórico que o SINTESP tem acompa-
nhado ao longo de seus 30 anos de funda-
ção, mostra que temos que ser políticos em 
diversas circunstâncias e isso inclui também 
no local de trabalho. O que mais chama a 
atenção é que as pessoas não entendem o 
que é política, não querem discutir, tem medo, 
não conhecem e não diferenciam a política 
de politicagem, não sem razão em função do 
predomínio da corrupção. A política é impor-
tante. Muitas situações que acompanhamos 
em nosso dia a dia, seja na vida pessoal ou 
profissional, são de caráter político, ou seja, 
convivemos com pessoas distintas, com pen-
samentos diferentes, falando linguagens que 
nem sempre nós aceitamos, mas buscamos 
conversar e chegar a um denominador co-
mum, isso é política. 

Interesses da categoria

Existe ou não uma resistência dos profissio-
nais prevencionistas em eleger um represen-
tante da categoria? Diante dessa indagação, 
Armando afirma que não há resistência. Se-
gundo ele, o que sempre existiu foi falta de 
exercício, como de todos os outros, também 
do nosso meio na política. “Nós somos plu-
rais, temos gente da extrema direita, extrema 
esquerda, centro, ou seja, em todos os tipos 
de viés ideológico têm profissionais nossos 
que fazem parte, mas como até hoje não 
fizemos nenhum esforço concentrado, em 
nível nacional, para que possamos ter um 

dos nossos, estamos nos dias atuais muito 
mais voltados para brigar, discutir, contrapor 
em relação a essa corrente ideológica de um 
dos nossos vir a nos representar. 
Dessa forma, vejo que é real-
mente falta de organização e 
arregimentação da nossa cate-
goria. Temos que avançar nisso 
para obter ganhos mais consis-
tentes”, salienta.

É importante que o técnico, es-
pecificamente, tenha um olhar 
para colocar uma voz dele lá 
no congresso nacional, princi-
palmente porque hoje a SST é 
muito influenciada pelos minis-
térios da Previdência, Trabalho e 
Saúde. Armando argumenta que 
sempre foi assim e que, na ver-
dade, ninguém é contra a SST. 
“Não existe ninguém que eu 
conheça na política ou na própria socieda-
de, que seja contra a segurança do trabalho. 
Quem está lá no congresso, no ministério, 
foi colocado por alguém, então, eles vão 
cuidar dos interesses desse alguém. Se nós 
não colocarmos alguém do nosso interesse, 
nunca vamos ter um representante exclusi-
vo cuidando das nossas demandas, simples 
assim. Teremos um ‘puxadinho’, alguém que 
não vai trabalhar 100% para nós, na prática, 
com exclusividade. Agora, temos o exemplo 
dos técnicos industriais agrícolas que conse-
guiram oficializar o conselho de classe deles 
com uma facilidade menos complexa que a 
nossa porque colocaram um representante 

atuando especificamente em prol deles no 
congresso nacional”, exemplifica Armando.

“Com essa visão, estou apoian-
do o candidato a deputado 
federal, Marcos A. Ribeiro, o 
Marquinhos da Prevenção, pre-
sidente licenciado do SINTESP, 
que está representando a ca-
tegoria prevencionista, que são 
todos aqueles profissionais que 
trabalham em prol da SST no 
mundo do trabalho, os forne-
cedores, fabricantes, gestores, 
TSTs, médicos, engenheiros, en-
fermeiros, higienistas ocupacio-
nais, bombeiros, entre outros. 
Esse é um momento significa-
tivo, uma vez que muitas vezes 
falamos para nós mesmos e, 
sem dúvida, chegou a hora de 
pularmos o “muro” e começar-

mos a tratar este tema com toda a socieda-
de, pois os profissionais de SST são muitas 
vezes mal vistos nas empresas, considera-
dos até como elementos negativos porque 
julgam que eles só levam despesa, custos, 
quando na realidade, é muito pelo contrário, 
nós agregamos investimentos positivos. Pro-
va disso é que estamos fazendo 46 anos de 
SESMT e 40 anos de NRs no Brasil com um 
saldo significativo de melhorias em todos os 
ambientes de trabalho”, declara Armando. 

Em 1970 nós éramos campeões mundiais de 
futebol e, infelizmente, também de acidentes 
do trabalho. Quando foi implantado o SESMT 
estávamos com 1,5 milhão de trabalhadores 
acidentados, tínhamos praticamente 18% da 
massa trabalhadora se acidentando por ano, 
hoje estamos de 1,5 a 2% que se acidentam, 
ou seja, mostramos ao que viemos, a indús-
tria fortaleceu, melhorou, os trabalhadores 
foram conscientizados, melhoraram suas per-
formances, portanto, mesmo diante de mui-
tas dificuldades e desafios, avançamos.

Só que não temos o que é mais importante: 
uma representação na política. Isto é, uma 
pessoa que fale com conhecimento de causa, 
que toque na ‘ferida’, pois temos o costume 
de terceirizar a nossa fala. Somos contra a 
terceirização, consideramos que a terceiriza-
ção é ruim, mas somos os primeiros a tercei-
rizar a nossa fala! Por que não falamos por 
nós mesmos? É esse o meu objetivo com o 

Rene: “Nestas eleições, 
devemos ter um olhar mais 
direcionado para as 
áreas que interessam ao 
nosso universo profissional, 
seja como empregados 
ou autônomos” 
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apoio à campanha de um dos nossos. Vamos 
tocar para frente o movimento prevencionis-
ta brasileiro, atuando para conquistarmos 
uma bancada prevencionista.

Bandeiras da SST

Outro ponto importante é que somos a úni-
ca bancada que vai dar lucro para esse País, 
porque vamos atuar para evitar ocorrências 
negativas, como doenças, mutilação e a mor-
te nos locais de trabalho. Vamos trazer lucro 
para o empresário e, simultaneamente, para 
o Brasil, pois, hoje os profissionais de SST 
são taxados como quem traz prejuízo, mas 
nós somos investimento, porém não temos 
ninguém para nos defender. Muitos questio-
nam: “vocês não acham que uma andorinha 
não faz verão?” Nós consideramos que uma 
andorinha faz verão sim. Prova disso é que 
estamos a 25 anos buscando nosso conselho 
de classe, sem sucesso. Já falamos com vá-
rios políticos, mas sempre bate na trave por-
que não temos força política no congresso. 
No entanto, como comentado por Armando 
Henrique, dois sindicatos, os dos técnicos in-
dustriais e dos agrícolas, fizeram um projeto 
de lei e em um ano, coisa que não existia 
desde 2002, conseguiram criar o conselho 
de classe deles. Eles conseguiram porque 

tiveram um representante da categoria, ou 
seja, a voz deles, que pegou o projeto e foi 
conversando com deputado por deputado, 
os convenceu da importância do conselho e 
conquistaram sua aprovação.

Por isso, diante desse excelente exemplo, 
reiteramos que nessas eleições o importan-
te é colaborarmos para colocar uma pessoa 
da nossa categoria para trabalhar pela SST 
efetivamente e com conhecimento de causa, 
que seja a nossa representação com o DNA 
da Prevenção. O objetivo da candidatura é 
representar todas as bandeiras da SST, como 
a prevenção de acidentes, prevenção contra 
incêndio, meio ambiente e saúde. “O dia que 
o técnico em segurança se convencer da for-
ça política que ele tem, vamos fazer depu-
tados, senadores, e até ministros, porque o 
técnico tem um grande poder de opinião, só 
que não usa para nosso bem comum. Muitas 
vezes ele usa essa capacidade que tem de 
arregimentação, de convencimento, de mul-
tiplicação, para beneficiar outras corporações 
e não a nossa. Portanto, chegou a hora de 
mudar essa história”, disse Armando.

O cenário pede urgência, principalmente com 
a oficialização da terceirização. É algo que 

pede mais ainda que tenhamos uma voz ati-
va no congresso nacional. “Sabemos que o 
poder econômico é que dá o tom em várias 
circunstâncias. Nessa eleição temos grandes 
possibilidades de ter uma mudança radical 
em nosso segmento e se nós não estivermos 
preparados para a auto administração, tere-
mos que aprender a cuidar do nosso próprio 
destino e nos organizar, o que pode ser através 
da política também. E se ficarmos somente no 
tecnicismo, vai continuar morrendo gente no 
local de trabalho e, mais uma vez, não vamos 
ter nenhuma situação, em termos de conjuntu-
ra social, resolvida. A hora é agora!”, finaliza 
Armando Henrique.  



Jornal do SINTESP - Nº 304 - Setembro de 2018

S I N T E S P8

Perfil do TST no século 21

E 
stamos no último se-
mestre de 2018, viven-
ciando as mudanças 

tecnológicas, sociais, compor-
tamentais, deslumbrando um 
mundo novo de possibilida-
des, e o exercício da profissão 
de TST como caminha?

Temos a legislação sobre o 
exercício da profissão de Téc-
nico de Segurança do Trabalho:

• Portaria 3.277/MTE, 
27/07/1972;

• NR 27/Portaria 3.214 – 
Registro Profissional do TST no MTE;

• NR 4/ Portaria 3.214/MTE – Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho.

• Lei 7.410, de 27/11/1985

• Portaria 3275/MTE, 21/09/1989

• Decreto nº 92.530, de 09/04/1986.  
Dispões sobre a formação do TST.

• Portaria 252/MTE de 29/05/2008.

Essas atividades descritas 
falam da rotina do TST, en-
tre elas elaborar análises de 
ambiente, atividade, riscos, 
realizar inspeções, etc.

Mas, é um texto frio e escri-
to dentro de gabinetes, de-
cididos por pessoas que não 
passaram por um canteiro 
de obras ou chão de fábrica.

Toco nesse ponto devido a 
necessidade de inserir o TST 
no novo cenário das rela-
ções de trabalho que estão 
mudando. As pessoas são 
mutáveis, nossas opiniões podem ser altera-
das conforme nosso nível de compreensão 
aumenta, portanto, esses assuntos são perti-
nentes ao mundo do trabalho, sendo assim, a 

segurança do trabalho tem que ter esse olhar, 
como exemplo podemos citar o PPRA (NR-9), 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
que está vinculado ao PCMSO (NR-7) e vice 
versa, conforme item 9.1.3., assim como na 

CIPA (NR – 5) Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes. 
Como tratar desses assuntos??

Hoje temos a questão da Diver-
sidade cada vez mais premente 
nos ambientes de trabalho. Por 
isso, temos algumas reflexões 
importantes a fazer:

Como agiremos ao nos depa-
rar com o trabalhador (a) Trans? 
Como faremos, ou o que faremos 
para inclui-lo sem discriminação?;

E o feminicídio? Sabendo que 
são trabalhadoras assassinadas 

pelos companheiros, como fica o ambiente 
de trabalho após o ocorrido? Lembrando 
também de que temos casos de profissionais 
TSTs, mulheres, que foram assassinadas.

• Segundo a lei 13.146/2015, a pessoa com 
deficiência é aquela que tem algum tipo de 
limitação de longo prazo, que pode gerar 
obstáculos na sua participação social nas 
mesmas condições que as outras pessoas. 
Esses obstáculos, porém, são derivados de 
barreiras (que podem ser físicas, sensoriais, 
mentais ou intelectuais) que dificultem a in-
serção das pessoas com deficiência na edu-
cação, no trabalho, na saúde, na comunica-
ção, entre outros aspectos da vida.

• A lei também contempla os casos de rea-
bilitação, ou seja, aqueles em que a pessoa 
sofreu um acidente/doença de trabalho e foi 
recolocada na empresa.

Nas relações sociais, no ambiente de tra-
balho, somos pessoas com nossas crenças, 
nossos conceitos, nossos aprendizados e 
devemos no mínimo respeitar o outro. Com 
as mudanças e avanços que estão ocorrendo 
no Século 21, atuar para encaminhar esses 
assuntos da melhor forma possível faz parte 
do nosso papel, como TSTs e, sobretudo, pre-
vencionistas.  

Mirdes de Oliveira 
TST, diretora do SINTESP, 
responsável pela pasta 
da Diversidade
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a Riscos Psicossociais e estresse no trabalho

O 
s riscos psicossociais e 
o stresse relacionado 
com o trabalho são das 

questões que maiores desafios 
apresentam em matéria de se-
gurança e saúde no trabalho. 
Têm um impacto significativo 

na saúde de pessoas, organizações e economias 
nacionais. Cerca de metade dos trabalhadores eu-
ropeus considera o stresse uma situação comum 
no local de trabalho, que contribui para cerca de 
50% dos dias de trabalho perdidos. À semelhan-
ça de muitas outras questões relacionadas com a 
saúde mental, o stresse é frequentemente objeto 
de incompreensão e estigmatização. No entanto, 
se forem abordados enquanto problema organi-
zacional e não falha individual, os riscos psicosso-
ciais e o stresse podem ser controlados da mesma 
maneira que qualquer outro risco de saúde e se-
gurança no local de trabalho.

O que são riscos psicossociais e 
stresse?
Os riscos psicossociais decorrem de deficiências 
na concepção, organização e gestão do trabalho, 
bem como de um contexto social de trabalho 
problemático, podendo ter efeitos negativos em 
nível psicológico, físico e social tais como stres-
se relacionado com o trabalho, esgotamento ou 
depressão. Eis alguns exemplos de condições de 
trabalho conducentes a riscos psicossociais:

• cargas de trabalho excessivas;

• exigências contraditórias e falta de clareza 
na definição das funções;

• falta de participação na tomada de decisões 
que afetam o trabalhador e falta de contro-
le sobre a forma como executa o trabalho;

• má gestão de mudanças organizacionais, 
insegurança laboral;

• comunicação ineficaz, falta de apoio da 
parte de chefias e colegas;

• assédio psicológico ou sexual, violência de 
terceiros.

Ao considerar as solicitações profissionais, importa 
não confundir riscos psicossociais como a carga de 
trabalho excessiva com as condições, embora esti-
mulantes e por vezes desafiantes, de um ambiente 
de trabalho construtivo em que os trabalhadores são 
bem preparados e motivados para dar o seu melhor. 
Um ambiente psicossocial positivo promove o bom 

desempenho e o desenvolvimento pessoal, bem 
como o bem-estar mental e físico dos trabalhadores.

Os trabalhadores sofrem de stresse quando as exi-
gências inerentes à função excedem a sua capaci-
dade de lhes dar resposta. Além de 
problemas de saúde mental, os tra-
balhadores afetados por stresse pro-
longado podem acabar por desen-
volver graves problemas de saúde 
física, como doenças cardiovascula-
res ou lesões músculo-esqueléticas.

Para a organização, os efeitos ne-
gativos incluem um fraco desem-
penho geral da empresa, aumento 
do absentismo, “presenteísmo” 
(trabalhadores que se apresentam 
ao trabalho doentes e incapazes 
de funcionar eficazmente) e subida 
das taxas de acidentes e lesões. Os 
períodos de absentismo tendem a 
ser mais longos do que os decor-
rentes de outras causas e o stresse 
relacionado com o trabalho pode 
contribuir para um aumento da 
taxa de reforma antecipada, em 
particular entre trabalhadores ad-
ministrativos. Os custos estimados para as empre-
sas e para a sociedade são significativos e chegam 
aos milhares de milhões de euros a nível nacional.

Qual é a dimensão do problema?
O stresse é o segundo problema de saúde rela-
cionado com o trabalho mais referido na Europa. 
Uma pesquisa da EU-OSHA concluiu que mais 
de metade dos trabalhadores considerava o 
stresse como uma situação comum no local de 
trabalho. As causas mais comuns do stresse rela-
cionado com o trabalho referidas foram a reorga-
nização do trabalho e a insegurança de emprego 
(indicadas por cerca de 7 em cada 10 inquiridos), 
acréscimo das horas de trabalho, carga de tra-
balho excessiva, assédio ou intimidação no local 
de trabalho (cerca de 6 em cada 10 inquiridos). 
A mesma sondagem demonstrou que cerca de 
4 em cada 10 trabalhadores consideram que o 
stresse não é tratado de forma adequada no lo-
cal de trabalho.

No mais abrangente Inquérito Europeu às Empre-
sas sobre Riscos Novos e Emergentes, cerca de 
8 em cada 10 dirigentes europeus manifestaram 

preocupação com o stresse nos respectivos locais 
de trabalho; todavia, menos de 30% admitiram ter 
implementado procedimentos para lidar com os 
riscos psicossociais. O inquérito também concluiu 
que quase metade das entidades empregadoras 

considera que os riscos psicossociais 
são mais difíceis de gerir do que os 
riscos “tradicionais” ou mais óbvios 
de segurança e saúde no trabalho.

Como prevenir e gerir os 
riscos psicossociais?
Com a abordagem correta, os ris-
cos psicossociais e o stresse rela-
cionado com o trabalho podem ser 
prevenidos e geridos com sucesso, 
independentemente da dimensão 
ou tipo de empresa. Nesse sentido, 
podem ser tratados da mesma for-
ma lógica e sistemática que outros 
riscos de saúde e segurança no 
local de trabalho.

A gestão do stresse constitui não 
só uma obrigação moral e um 
bom investimento para as entida-
des empregadoras como também 
um imperativo legal estabelecido 

na Diretiva-Quadro 89/391/CEE, reforçado por 
acordos com os parceiros sociais sobre stresse no 
trabalho e sobre assédio e violência no trabalho.

Além disso, o Pacto Europeu para a Saúde Men-
tal e Bem-Estar reconhece a mutação das solici-
tações e a intensificação das pressões no local de 
trabalho e incentiva as entidades empregadoras 
a implementar medidas voluntárias suplementa-
res para a promoção do bem-estar mental.

Embora as entidades empregadoras tenham a 
responsabilidade legal de assegurar a avaliação e 
o controlo adequados dos riscos no local de traba-
lho, é essencial garantir também o envolvimento 
dos trabalhadores. Os trabalhadores e os respec-
tivos representantes têm uma melhor percepção 
dos problemas que podem ocorrer no local de 
trabalho. A sua participação garantirá que as me-
didas aplicadas sejam adequadas e eficazes.

A EU-OSHA disponibiliza um vasto conjunto de 
informações e instrumentos práticos para a iden-
tificação, prevenção e gestão dos riscos psicosso-
ciais e do stresse relacionado com o trabalho. 

Rogério Paiva: 
Professor na 
Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), perito 
técnico, coordenador 
de Curso de 
Especialização e 
Consultor na área 
de Segurança do 
Trabalho

Artigo, reproduzido pelo autor a partir do site: http://osha.europa.eu 
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N o próximo dia 4 de 
outubro, o SINTESP 
completa 30 anos e 

penso que pouca gente ao me-
nos entenda o que significam 
três décadas para um sindicato 
pequeno, mas, sempre atuante, 
que representa uma catego-
ria diferenciada. De quando 
em quando ouço de algumas 
pessoas críticas que, ao longo 
do tempo, fui aprendendo a 
compreender um pouco melhor 
levando em conta que somos 
um sociedade onde muitos es-
peram que se faça por tudo eles 

sem ao menos saber quais são as possibilidades 
e a limitações de uma entidade sindical.

Nós, que atuamos na área de prevenção, conhe-
cemos bem de perto determinadas situações mui-
to especialmente porque raramente conseguimos 
mensurar o que evitamos e sempre temos muita 
clareza sobre os acidentes ocorridos. Atuar em 
segurança e saúde no trabalho exige um equi-
líbrio bem maior do que a grande maioria das 
áreas, já que boa parte das vezes os sucessos não 
podem ser mensurados, mas os acidentes sim. 
Talvez, ocorra o mesmo com o nosso Sindicato é 
só mesmo quem está dentro dele ou se mantém 
bastante próximo conheça as realizações.

Como em quase tudo na vida, também o sindicato 
nos permite aprendizados e o mais especial deles 
diz respeito a união. Ser coletivo é uma grande di-
ficuldade para nossa gente e eu diria que maior 
ainda para nossa categoria, até mesmo porque 
boa parte de nossos profissionais atuam sozinhos 
ou, quando muito, em grupos pequenos. Para 
entender melhor a importância de participar do 
sindicato seria preciso antes romper a barreira do 
isolamento profissional e olhar um pouco adiante 
da individualidade.

Não estive no SINTESP por todos esses 30 anos, 
no entanto, com certeza, acompanhei de perto 
parte do que aconteceu nesse tempo. Claro que 
nem tudo foi bom e perfeito - até porque um 
coletivo humano não atinge a perfeição, porém, 
certamente, os resultados positivos foram de lon-
ge muito superiores aos problemas. Por isso, con-
sidero mais que digno - quando comemoramos 
30 anos - dizer PARABÉNS SINTESP!

E nesse momento, onde o futuro 
parece duvidoso e os problemas de 
avolumam e ferem a esperança de 
todos os trabalhadores, creio que 
seja muito oportuno convidar a 
cada um dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho para uma ampla re-
flexão sobre a importância de uma 
entidade sindical. Para isso, penso 
que cada um deve dar um passo 
além do lugar comum de apontar 
apenas os erros. E adiante disso, 
recomendo que se aproximem 
mais e conheçam tantas e mui-
tas coisas que nossa entidade faz 
todos os dias em prol da nossa 
categoria e que refletem no dia 
a dia prevencionista - parte das 
vezes sem que sejam percebidas.

Para auxiliar na reflexão fica como sugestão um 
texto que irei transcrever abaixo - que na minha 
forma de ver além de ser muito atual - apesar de 
ser escrito no século XVII - a cada dia se torna 
mais necessário. O autor Padre Antônio Vieira, foi 
um jesuíta,  escritor e orador português - famoso 
pelos seus “Sermões”, onde entre eles encontra-
mos:

Toda a vida (ainda das coisas que não têm vida) 
não é mais que uma união. Uma união de pe-
dras é edifício: uma união de tábuas é navio: uma 
união de homens é exército. E sem essa união, 
tudo perde o nome e mais o ser. O edifício sem 
união é ruína: o navio sem união é naufrágio: o 
exército sem união é despojo. Até o homem (cuja 
vida consiste na união de alma e corpo) com 
união é homem, sem união é cadáver.”

... Por mais alta que esteja a cabeça, se não está 
unida é pés. Por mais ilustre que seja o ouro, se 
não está unido é barro. Nobreza desunida, não 
pode ser, pois em sendo desunida, deixa de ser 
nobreza. É vileza.

... Para derrubar um reino e muitos reinos onde 
há desunião, não são necessárias baterias; não 
são necessários canhões; não são necessários tra-
bucos; não são necessárias balas, nem pólvora. 
Basta uma pedra: o lápis.

Para derrubar um reino e muitos reinos onde fal-
ta a união não são necessários exércitos, não são 

necessárias campanhas, não são 
necessárias batalhas, não são ne-
cessários cavalos, não são neces-
sários homens, nem um homem, 
nem um braço, nem uma mão.  
Nós temos muito boas mãos e o 
sabem muito bem os nossos com-
petidores. Mas se não tivermos 
união, nem eles haverão mister 
mãos para nós, nem a nós nos hão 

de valer as nossas”.

Desejo a nossa categoria - 
aproveitando esse marco de 30 
anos de nosso sindicato - que 
possamos aprender o quanto 
antes possível a importância de 
estarmos juntos - mesmo que 
em alguns momentos existam 

divergências e diferenças - que aquilo que nos 
une seja sempre maior do que as pequenas coi-
sas que no separam. Creiam que assim faremos 
muito mais diferença em nossa sociedade.  

Cosmo Palasio de 
Moraes Jr. 
Técnico em Segurança 
no Trabalho, diretor do 
SINTESP e responsável 
pela pasta de Ética, 
Cidadania e Trabalho

Campanha 
Associativa 2018
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional tenha direito 
ao curso, os cinco indicados, além 

de serem Técnicos de Segurança 
do Trabalho formados, deverão, em 
até três meses da indicação, ter sua 

condição de associados efetivada 
através de cadastro, envio de toda 

documentação solicitada e efetuar o 
pagamento da anuidade.

11 3362-1104 
www.sintesp.org.br 

sintesp@sintesp.org.br 

Mais informações:

Participe!!!

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Rede em defesa dos trabalhadores e da  
 seguridade social é proposta por especialistas em SSTG
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urante o evento “INSS e os Direitos So-
ciais”, realizado pela Fundacentro e pela 
Coordenação Estadual de Saúde do Tra-

balhador, em São Paulo/SP, no dia 15 de agosto, 
o trabalhador Paulo Barros da Silva, contamina-
do por mercúrio, mostrou, em seu depoimento 
emocionado, o sofrimento dos trabalhadores que 
adoecem e precisam passar por perícias médicas 
para ter acesso ao benefício acidentário, muitas 
vezes negado ou cancelado. “Sabemos o sofri-
mento que essa questão traz aos trabalhadores. 
Precisamos discutir esses critérios, esses direitos, 
a reabilitação profissional”, afirma a assessora da 
Diretoria Técnica da Fundacentro, Tereza Ferreira. 
“Há alterações de procedimentos, sem que os cri-
térios fiquem claros para segurados e para os de-
mais órgãos públicos. A ideia é organizarmos uma 
rede em defesa dos trabalhadores e da seguridade 
social”, completa a médica da instituição, Maria 
Maeno, que coordenou o evento. 

A médica da Fundacentro apresentou alguns 
dados do Ministério do Desenvolvimento Social. 
De um total de 933.917 perícias feitas, 502.305 
benefícios foram cortados, ou seja, 53,78% do 
total. Dessas perícias, 460.524 tratavam de au-
xílios doenças, com corte de 363.515 (78,94%). 
Já as aposentadorias por invalidez foram avalia-
das em 473.393 perícias, com corte de 138.790 
(29,32%). “A redução de custos é desejável, a 
partir da prevenção de adoecimentos e incapa-

cidades e não com o desrespeito 
aos direitos dos trabalhadores”, 
avalia Maeno.

A diretora do Sinsprev (Sindicato 
dos Servidores e Trabalhadores em 
Saúde, Previdência e Assistência 
Social no Estado de São Paulo), 
Poliana de Campos, destaca que a 
revisão de benefícios, por meio da 
Operação Pente Fino, tem retirado 
direitos dos trabalhadores. “Os tra-
balhadores não são parasitas. As 
revisões de benefícios devem ser 
feitas, mas não dessa forma”, ava-
lia a sindicalista. É preciso que os 
critérios sejam discutidos com a sociedade. Polia-
na explica que atualmente não há mais direito de 
pedido de reconsideração. O trabalhador precisa 
esperar 30 dias para agendar uma nova perícia ou 
entrar com recurso. “O trabalhador fica na mão, 
contrariando o objetivo da Previdência Social, que 
é a proteção do trabalhador”. 

O psicólogo do Cerest Rio Claro (Centro de Re-
ferência de Saúde do Trabalhador), José Carlos 
Duarte, relatou casos de pacientes que estavam 
aguardando quatro meses uma perícia e, neste 
período, ficaram sem receber o benefício ou sa-
lário, o que traz uma carga emocional muito forte. 
Em sua avaliação, há falta de peritos e profissio-

nais que atuam na agência de 
sua região. Duarte também vê a 
formação de uma rede em tor-
no das questões da Previdência 
Social de forma positiva. “Fico 
feliz de termos esse enfrenta-
mento de forma coletiva. So-
zinhos, ouvindo o trabalhador 
e acolhendo de alguma forma, 
representa pouco para avançar. 
É preciso um movimento coleti-
vo amplo”. Já a médica do Ce-
rest Campinas, Miriam Silveste, 
apresentou casos de diferentes 
trabalhadores – soldador, fren-
tista, motorista e pedreiro, que 

tiveram seus benefícios cortados. “Nós temos uma 
faxina na Previdência para enxugar ao máximo 
para poder privatizar”, critica a médica.

Para Rene Cavalcanti, diretor de Comunicação do 
SINTESP, o trabalho bem-sucedido do técnico em 
segurança no trabalho, pode poupar todos esses 
sofrimentos dos trabalhadores com o INSS. “Cla-
ro que prevenir acidentes e doenças no trabalho 
não é responsabilidade direta do TST, mas, sim, 
da organização. No entanto, nosso trabalho bem-
-sucedido pode fazer com que a empresa faça o 
seu e nos tenha como assessor/consultor para isso. 
Isso é ser um profissional proativo e não apenas 
reativo”, complementa. 

Ergonomia e eSocial foram destaques em cursos da Regional Guarulhos

O 
SINTESP Regional Guarulhos promo-
veu cursos de aperfeiçoamento sobre 
PPRA com ênfase em PPP e eSocial, 

ministrados pelo instrutor e diretor do SINTESP, 
Jorge Berruezo Gimenez, assim como o tema 
“eSocial na Gestão Ergonômica - Qual o impac-
to para a empresa e a SST?”, com a instrutora, 
Claudia Carvalho Campos.

Segundo Selma Rossana, vice-presidente da 
Regional Guarulhos do SINTESP, os cursos acon-
teceram na sede da regional, contando com a 
presença de técnicos e engenheiros das mais di-
versas áreas de atuação. “Os instrutores Claudia 
Carvalho Campos e Jorge Berruezo Gimenez, fo-
ram muito felizes na condução desses cursos, tra-

zendo todas as suas bagagens e conhecimentos 
práticos para alinharmos esses assuntos envoltos 
em tantas expectativas, como é o caso do eSo-
cial. Quanto mais os TSTs e demais profissionais 
prevencionistas estiverem informados e melhor 
preparados para lidar com essas questões em 
suas rotinas de trabalho, mais ganha a seguran-

ça e saúde dos trabalhadores”, enfatizou Selma . 

A vice-presidente solicitou que os profissionais da 
categoria mantenham-se informados através do 
site da Regional Guarulhos, para aproveitarem as 
oportunidades dos próximos cursos e eventos que 
serão realizados na região.  

Maria Maeno, médica 
da Fundacentro, 
explicou o objetivo da 
rede em prol da SST
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Primeiros Socorros foram tema do Sábado de Capacitação 

V 
alorizando a parceria entre o SINTESP, 
Grupo Engecon Ocupacional e a Escola de 
Bombeiros do Estado de São Paulo (EBESP), 

foi realizado, no dia 18 de agosto, o Sábado de 
Capacitação com o tema “Primeiros Socorros nas 
Organizações”, voltado para empresas de pequeno 
e médio portes no Brasil. O encontro levou os par-
ticipantes à observação de que a ciência está em 
permanente evidência e avanço, e quanto os Técni-
cos de Segurança do Trabalho e colegas do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Me-
dicina do Trabalho deverão estar atentos, visto que 
das 36 Normas Regulamentadoras, 12 abordam 
Primeiros Socorros, e  é cumprida de forma efetiva.

“A divulgação científica, também conhecida como 
Popularização da Ciência, são atividades que bus-
cam fazer uma difusão do conhecimento científi-
co para públicos não especializados. A divulgação 
científica é fundamental para o desenvolvimento 
da ciência, uma vez que ela é responsável pela 
circulação de ideias e divulgação de resultados 
de pesquisas para a população em geral. A divul-
gação científica ou popularização da ciência têm 
sido interpretadas também como instrumento 
para tornar disponíveis conhecimentos e tecnolo-
gias que ajudem a melhorar a vida das pessoas e 
que deem suporte a desenvolvimento econômicos 
e sociais sustentáveis. Logo, podemos compreen-
der o porquê da Engenharia de Segurança e Me-
dicina do Trabalho ser uma arte e uma ciência”, 
aborda Jorge Gomes, diretor do SINTESP.

Segundo Antônio Dráuzio Varella, Médico Oncolo-
gista, Cientista e Escritor, “Diante de um acidente, 
qualquer pessoa com pouco conhecimento e téc-
nica pode prestar os Primeiros Socorros e evitar o 
agravamento do problema, até que a vítima rece-
be atendimento especializado”. Afirmação apro-
vada pelo engenheiro Cledson Bernardo, CEO do 
Grupo Engecon, quando sugere a potencialização 
dos trabalhadores voluntários para composição 
da Brigada de Incêndio em defesa de interesses 
da organização nas ações preventivas e corretivas.

Urgência ou Emergência?
A “Urgência e a “Emergência” são expressões co-
muns da medicina, porém, apesar de muita pare-
cidas, para os profissionais do SESMT, onde atuam 
efetivamente: Médico do Trabalho; Enfermeiro do Tra-
balho; Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (Técnico); 
Engenheiro de Segurança do Trabalho e o Técnico de 
Segurança do Trabalho, elas possuem significados di-

ferentes para respostas específicas de qualidade em 
tempo hábil. Tudo que as organizações contratantes 
esperam de seus prestadores do serviço. 

A Resolução 1451/95 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), define as situações:

URGÊNCIA, quando a ocorrência imprevista de 
agravo à saúde sem risco potencial a vida, em 
que a vítima necessita de assistência médica. 
Casos característicos são aqueles que necessitam 
de intervenção médica, mas tem caráter menos 
imediatos, como por exemplo: luxações, torções, 
escoriações, etc.

EMERGÊNCIA, é a constatação médica de agravo 
à saúde que implique em risco iminente de vida 
ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, trata-
mento médico imediato. São considerados casos 
emergenciais, por exemplo a parada-cardíaca, 
asfixia, grande hemorragia, etc.

Como os acidentes de trabalho resultam em lesões 
de maneira imprevista e repentina, de modo que 
nem sempre a vítima poderá ser imediatamente 
atendida por um médico ou enfermeiro, a presença 
de um colega devidamente treinado para atender 
a uma situação de risco se faz importante, o que 
levaria ao sucesso quando suportado por materiais 
de apoio existente no local e o mapa geográfico 
logístico do local hospital mais próximo.

A utilização do Desfibrilador Externo Automático-
-DEA, de marca Cemos Drake, apresentado na opor-
tunidade aos presentes pelo anfitrião Moisés Go-
mes, oficial socorrista do Corpo Socorrista do Brasil, 
uma organização Não Governamental (ONG), que 
existe há duas décadas e se preocupa com a reedu-
cação da população em relação às ações de Primei-
ros Socorros, garante, através da Inteligência Artifi-
cial (AI) o atendimento eficaz para emergência em 
parada cardiorrespiratória, indica procedimentos, 

registra ocorrências durante o evento de utilização 
e grava em memória para usos futuros.

Assim, entendida e compreendida a proposta da 
pró-atividade do palestrante e professor Jorge 
Gomes, os membros da Brigada de Incêndio, após 
treinamentos eficazes demonstrado na IT17/2018, 
serão capazes de atender, nas organizações das 
quais fazem parte, Primeiros Socorros sem mis-
térios, aliando a estratégia logística, que é a lo-
calização geográfica do Hospital mais próximo e 
veículo disponível para remoção (não ambulância), 
treinamentos de simulados frequentes, como faz 
a equipe voluntária e competente do Metrô Linha 
Azul e Amarela em São Paulo, assim como a equi-
pe, também voluntária e competente da Pista de 
Treinamento Rochácara Eco Fire, sem dependência 
de auxílio de serviços externos, como Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar do Estado.

“Desta forma, fica a mensagem para todos os 
presentes neste evento do Sábado de Capacita-
ção, coordenado por Luiz Brito Porfírio, diretor do 
SINTESP, para que atentos, poderemos manter 
sob controle os processos trabalhistas em casos 
de acidentes, visto que a organização atendeu as 
12 Normas Regulamentadoras abordando Pri-
meiros Socorros e, ainda, de forma efetiva prestou 
socorro ao trabalhador ferido, as chances de so-
frer com uma ação judicial são muito menores”, 
finaliza Jorge Gomes.  
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Terceirização geral eleva acidentes,  
    alertam médica e sindicalistasG

er
al

A 
votação pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), dia 30 de agoto, por sete 
a quatro, pró-constitucionalidade 

da terceirização na atividade-fim da em-
presa, pode trazer sérios danos à saúde do 
trabalhador. Sindicalistas e especialistas em 
SST deram sua opinião sobre a questão. 
A médica Maria Maeno, da Fundacentro, alerta 
que os índices nesse campo serão impactados, 
porque a precarização do trabalho “eleva as 
doenças ocupacionais, como dores (relaciona-
das às LER/Dort) e pode gerar depressão”. Ela 
afirma: “Os riscos de acidentes também cres-
cem com a terceirização, porque a fiscalização 
das condições de trabalho pelo governo é ruim 
ou até inexistente”.

Dra. Maeno aponta outro grave problema da 
terceirização irrestrita. “Com o aumento da 
precarização e a possibilidade de demissão sem 
um acordo coletivo que o proteja, o trabalhador 
evitará ao máximo o afastamento por doença, 
trabalhando até o limite, o que vai comprometer 
sua própria recuperação”, alerta.

Segundo a secretária de Relações de Trabalho 
da CUT, Graça Costa, a terceirização visa reduzir 
direitos e salários, como também precarizar a 
segurança. Gera mais acidentes e ainda impac-
ta a situação social. Ela explica: “Com salários 
menores, cai a arrecadação para a saúde, a Pre-
vidência e outros setores essenciais”.

De acordo com a Nota Técnica 172 do Dieese 
- Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos, de 2017, de cada 10 
acidentes de trabalho, oito atingem os terceiri-
zados. Existe relação entre terceirização e morte 
em serviço. O estudo revela ainda que chega a 
ser duas vezes mais alta a média dos afasta-
mentos típicos por acidente nas atividades ter-
ceirizadas do que nas diretamente contratadas.

Terceirizado ganha menos e trabalha mais. Se-
gundo o Dieese, de 2007 a 2014, a diferença 
entre terceirizados e contratados diretamente 
variou de 23% e 27%. Em dezembro de 2014, 
a situação era: salário médio de R$ 2.021,00 
aos primeiros e R$ 2.639,00 para os segundos.

Conforme divulgação do Dieese, os dados obti-

dos a partir de recortes específicos na Rais reve-
lam, de um modo geral, que, nas atividades tipi-
camente terceirizadas, as condições de trabalho 
e a remuneração são inferiores às verificadas 
nas atividades tipicamente contratantes. 

Dada a concentração dos vínculos de emprego 
em patamares muito baixos de remuneração, 
as diferenças observadas são bastante sensíveis 
na medida em que se avança para as maiores 
faixas de remuneração. Com efeito, os níveis 
salariais no Brasil são tão baixos em certas 
ocupações que as diferenças entre atividades 
tipicamente terceirizadas e tipicamente contra-
tantes decorrem, antes, de questões relativas 
às condições gerais de trabalho, determinadas 
pelo conjunto de direitos inscritos nas conven-
ções coletivas do trabalho.

Para o Dieese, caso haja uma regulamentação 
irrestrita da terceirização, permitindo-se que 
ocorra em qualquer etapa da atividade produti-
va das empresas e, além disso, a quarteirização, 
é provável que as diferenças aqui identificadas 
se aprofundem, com aumento da precarização 
das condições de trabalho e de remuneração. 
Se isso ocorrer, poderá haver uma piora na pró-
pria distribuição de renda no país, além de au-
mento da insegurança entre os trabalhadores, 
num momento de agravamento da recessão 
e em que o governo federal propõe reformas 
institucionais restritivas de direitos, como a pre-
videnciária e a trabalhista. A adoção da tercei-
rização de forma indiscriminada, no Brasil e no 
mundo, tem sido olhada de forma crítica. Em 
alguns casos, o processo tem sido até mesmo 

revertido por algumas empresas, por afetar a 
qualidade dos produtos e serviços e fragmen-
tar excessivamente os processos produtivos, 
levando, inclusive, à queda na produtividade6. 
Portanto, a regulamentação irrestrita da tercei-
rização, baseada somente numa visão de curto 
prazo, não apenas penaliza o trabalhador, como 
também pode comprometer o desempenho das 
empresas, em longo prazo.

Outras questões também estão envolvidas 
numa regulamentação irrestrita da terceiriza-
ção. Como ficará a “segurança laboral” dos 
atuais e futuros trabalhadores terceirizados? 
Serão representados por sindicatos fortes e 
organizados, capazes de celebrar bons acor-
dos coletivos? Terão garantias acerca do pa-
gamento de salários e demais verbas, em 
caso de rescisão contratual? As condições de 
trabalho se equipararão às dos trabalhadores 
das empresas contratantes? As trabalhadoras 
terceirizadas terão oportunidades iguais às dos 
homens? E como ficará a arrecadação fiscal e 
previdenciária, caso a maioria das empresas 
prestadoras de serviços opte pelo Simples ou 
Supersimples? Como a terceirização afetará o 
ajuste fiscal em curso e as contas da previdên-
cia social? Essas questões são algumas entre 
as muitas que cercam a liberalização irrestri-
ta da terceirização no Brasil. Num momento 
de profunda crise econômica como o atual, a 
permissão indiscriminada da terceirização, em 
vez de ser uma solução, poderá se transformar 
em risco adicional à retomada do crescimento 
econômico, do emprego e, especialmente, da 
saúde financeira do Estado.  
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O que é a indústria 4.0 e como ela vai
   impactar o futuro do mercado de trabalho 

A 
nova condição do mercado de trabalho 
está ligada diretamente às mudanças 
que a tecnologia está gerando nas car-

reiras, fruto da disrupção gerada pela inteligência 
artificial e robótica que criam novos empregos e 
transformam os que já existem. 

A indústria 4.0 (alguns chamam de Quarta Re-
volução Industrial) é um conceito recente que 
engloba as principais inovações tecnológicas dos 
campos de automação, controle e tecnologia da 
informação, aplicadas aos processos de manufa-
tura. Com isso, o futuro do mercado de trabalho 
passa por uma era em que estabilidade é palavra 
que ficou no passado. 

O novo momento comporta profissionais dispos-
tos a mudar, se inventar e reinventar o tempo 
todo. Uma das tendências no mundo todo é a 
chamada Gig Economy (ou ‘economia autôno-
ma’, na tradução), um novo jeito de trabalhar em 
que projetos temporários e específicos, os “jobs”, 
ganha relevância. Em síntese, é menos emprego 
permanente com dedicação integral e mais “free-
lancers”, em que o profissional escolhe quando, 
quanto e como deseja entregar aquele trabalho.

“Esse modelo é fruto de um momento mais vol-
tado para o indivíduo, ligado ao jeito de ser um 
empreendedor de si mesmo, com rotinas mais 
dinâmicas e vários projetos sendo tocados ao 
mesmo tempo em vez de uma carreira estável e 
duradoura como funcionário de uma empresa”, 
avalia a jornalista especializada em Economia e 
Agronegócios, Kellen Severo. 

Segundo ela, o relatório do Fórum Econômico 
Mundial estima que 65% das crianças que esta-
vam entrando no ensino primário em 2016 aca-
barão trabalhando em postos de trabalho que 
atualmente não existem. “Os futuros empregos 
passarão a existir enquanto essas estiverem se 
formando. Ou seja, não acredito que seja preciso 
se preocupar tanto com o que vai acontecer, até 
porque nem temos condição de ‘adivinhar’ qual 
será a profissão do futuro, mas acho possível já 
se ajustar e fazer parte da mudança”, observa. 

Para ela, se a gente entender onde está a mudan-
ça e tentarmos aos poucos ir caminhando junto 
com ela em vez de resistir a ela, já estaremos 
mais competitivos do que muita gente. “Nessa 
nova era 4.0, os diplomas vão ficando menos re-

levantes do que as habilidades comportamentais, 
como a capacidade de aprender e se adaptar aos 
novos cenários”, destaca. 

“Já que são as ações de hoje é que vão definir 
o que vai acontecer em nossas carreiras em um 
futuro breve, sugiro já começarmos a trabalhar 
em questões-chave como a ideia de que tere-
mos que trabalhar em nova mentalidade que 
contemple o fator de aprendizado contínuo, 
com mais disposição para sair da zona de con-
forto e fortalecer habilidades. O caminho novo 
estará em um contexto em que a única certeza 
que temos é que quase tudo ao nosso redor vai 
mudar”, aponta.  

Falta de manutenção e equipamentos são as 
   principais causas de acidentes de trabalho

N 
o Brasil cerca de 700 mil pessoas sofrem 
acidentes de trabalho anualmente, apon-
tam dados da Previdência Social. Muitas 

são as causas e entre as mais frequentes estão a 
falta de manutenção em equipamentos de traba-
lho e de segurança, tanto de proteção individual 
quanto coletivo. O Cerest - Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador, de Feira de Santana, 
BA, tem casos que demonstram essa realidade. 

Segundo Verena Pires, coordenadora da enti-
dade, a percepção é de ainda existe uma ne-
gligência que leva aos acidentes de trabalho. 
“Uma das soluções é exatamente estar atento 
sobre as medidas preventivas, sejam medidas 
individuais, fornecendo equipamentos de pro-
teção individual, mas também orientando os 
trabalhadores ao manuseio e, caso aconteça 
algo que não seja corriqueiro, como uma esteira 

ou máquina que parou, sobre o que ele deve 
fazer”, esclareceu. Ela cita os exemplos de uma 
escada que não tem condições de uso, que está 
deteriorada, ou uma esteira que está quebrada 
e não houve a manutenção.

Verena Pires explicou também que os direitos de 
um trabalhador acidentado são diversos, desde 
a sua estabilidade até indenizações. “Mas antes 
que ele tenha esses direitos precisamos estabe-
lecer o nexo desse acidente e é uma grande di-
ficuldade notificar, informar e fazer com que de-
terminada empresa admita que aquele acidente 
foi ocasionado nesse ambiente”, ressalta.

Ela destacou ainda que o Cerest tem feito o seu 
papel de vigilância, indo para os ambientes de 
trabalho, vigiando e identificando o que pode 
ser potencial, tanto para adoecer o trabalhador 

quanto para ocasionar o acidente de trabalho. 
O órgão atende qualquer trabalhador indepen-
dente do seu vínculo, que pode ser formal ou 
informal. Em tempos de terceirização oficializa-
da, trabalhos especializados como esse são fun-
damentais para garantir a qualidade de vida do 
trabalhador.  




