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RESUMO

Este estudo buscou demonstrar o comportamento do nível de acidente de trabalho na construção

civil, para o ano de 2011, para os Estados da Região Nordeste. Depois de rápida exposição acerca

dos aspectos históricos e legislação brasileira sobre o acidente de trabalho, foi estimado um

modelo a partir dos dados da RAIS, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Estudando o acidente de trabalho, em números, verificou-se que as variáveis sexo, idade, salário,

experiência, escolaridade, raça e setor de atividade possuem relação direta com o acidente de

trabalho, sendo o tema de muita importância, em decorrência dos infortúnios e, também, do curto

despendido pelo Estado.

Palavras-chave: Acidente de trabalho. Construção civil. Região Nordeste. Ano de 2011. Modelo

LOGIT. Equação econométrica. Acidente de trabalho como variável dependente.



ABSTRACT

This study sought to demonstrate the behavior of the level of work-related accident in civil

construction, for the year 2011, for the States of the Northeast Region. After a quick exposure

about the historical aspects and Brazilian legislation on the work accident, was estimated a model

from the RAIS data, published by the Ministry of Labor and Employment. Studying the work

accident, in numbers, it was found that the variables sex, age, salary, experience, educational

level, race and sector of activity have direct relation with the work accident, being the subject of

so much importance, as a result of mishaps and, also, the short spent by State.

Keywords: Work Accident. Civil Construction. Northeast Region. Year of 2011. LOGIT Model.

Econometric Equation. Work Accident as dependent variable.
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1 INTRODUÇÃO

O acidente de trabalho no Brasil vem demonstrando crescimento nos últimos anos.

Entre 2010 e 2011 houve um aumento de 4,7% no número de acidentes fatais relacionados ao

ambiente de trabalho, consoante registro constante no Anuário Brasileiro de Proteção, de 2013,

divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No Ceará, especificamente na

construção civil, o número de acidentes de trabalho oficialmente registrado cresceu entre 2008 a

2010, a teor do levantamento feito pela reportada edição. Na região nordeste, todavia, em que

pese tenha havido uma aumento, tal acréscimo ficou em torno de 0,5%, para o ano de 2011, em

que se registraram 91.285 (noventa e um mil duzentos e oitenta e cinco) acidentes, relativamente

ao de 2010, em que houve 91.725 (noventa e um mil setecentos e vinte e cinco).

Há indícios de que o aumento decorre do crescimento no número de ocupações com o

aquecimento da economia, especialmente na construção civil, somando-se ao despreparo de

empregadores e empregados em relação à prevenção de acidentes.

Sob o ponto de vista formal, o parágrafo único1 do art. 30 do Decreto nº 3.048/992

estabelece que o acidente de trabalho deverá acarretar a lesão corporal ou perturbação funcional

que cause a morte, a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade laborativa.

Acredita-se, entretanto, que o acidente laboral seja realidade não somente no Ceará,

mas sim em todo o País, embora menos acentuado em algumas regiões, ou com maiores índices

em outras, de acordo com a escala de obediência das normas de segurança do trabalho e com o

nível de desenvolvimento de cada parte do País. As vítimas, entretanto, numa primeira análise,

são as famílias que se deparam com perdas de parentes ou aposentadorias por invalidez e, numa

segunda, o orçamento da Previdência Social.

O custo dos sinistros nos canteiros de obras, na linha da atividade industrial ou nos

demais locais de prestação de serviços, enseja o desembolso por parte da Previdência Social do

montante de R$ 71 bilhões para atender os trabalhadores acidentados, conforme matéria

1 Parágrafo único. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por
exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa.

2 Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências.



veiculada na Coluna Editorial, do Jornal Diário do Nordeste, de 24-8-2012. Assim, perde o Poder

Público, que desembolsa uma grande quantia financeira que poderia ser utilizada na educação,

segurança, saúde ou qualquer outro programa social, perde também o mercado produtivo com o

afastamento de colaboradores em decorrência do afastamento legal e, ainda, as próprias famílias

que veem seus membros ou em situação de licença sem possibilidade de produção em

decorrência de invalidez ou, ainda, acometidos do falecimento.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) no Ceará reconhece ser

preocupante o número de acidentes graves, especialmente em segmentos da indústria da

construção civil. Em muitos dos casos, sabe-se que se exige do trabalhador a consciência para o

uso de botas, capacetes, luvas, indumentárias e equipamentos adequados ao desempenho de

tarefas regulares. No entanto, a ausência de formação dos trabalhadores quanto à necessidade de

prevenir sinistro resulta no relaxamento do uso dos equipamentos capazes de evitar os danos

imprevistos.

Quando, no entanto, há treinamento e atualização constantes sobre os meios de defesa

e proteção à vida, espera-se que a negligência diminua e a segurança no trabalho se torne mais

real. Também é expectativa de que a idade do operário, sexo, nível de escolaridade e de

experiência, setor de atividade, cor e nível de remuneração também possuam relação direta com a

ocorrência dos sinistros.

Mesmo com a implementação de sistemas da qualidade, ao que parece, o setor da

construção civil ainda apresenta números alarmantes referentes à segurança e saúde no trabalho.

E isto não acontece somente no Brasil. Conforme a Agência Europeia para a Segurança e Saúde

no Trabalho, o setor da construção é aquele que apresenta um maior risco de ocorrência de

acidentes. Em nível mundial, os trabalhadores da construção têm três vezes mais probabilidades

de sofrer acidentes mortais e duas vezes mais probabilidades de sofrer ferimentos que os

trabalhadores de outras áreas3.

O Brasil possui ampla legislação trabalhista e previdenciária acerca de acidente de

trabalho, existindo, dentre os regramentos, 35 (trinta e cinco) normas regulamentadoras (NR)

3 Esta informação pode ser verificada em material original produzido pela EU-OSHA e adaptado pelo SESI. EU-
OSHA, publicado pela Agência de Informação da União Européia para Segurança e Saúde no Trabalho, no sítio
http://osha.europa.eu/en.



oriundas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Como um importante instrumento para a

diminuição dos altos índices de acidentes, em 7 de julho de 1995 foi publicada no Diário Oficial

da União (DOU) a NR de nº 18, oriunda do citado ministério, que trata das condições e meio

ambiente de trabalho na indústria da construção.

Todavia, ainda assim, é preciso que se adotem medidas preventivas, tanto da parte do

Governo, quanto das empresas, a fim de que se diminua o índice de acidentes, estes que, em

última análise, afetam a toda a sociedade. Treinamento e capacitação, inclusive por ser tratar de

imposição normativa4, podem amenizar ou minimizar os números relativos aos acidentes.

O presente trabalho possui motivação importante, pois buscará demonstrar, por meio

de modelo econométrico, o comportamento do nível de acidente de trabalho, para o ano de 20115,

quando se estudam as variáveis idade do operário, sexo, nível de escolaridade e de experiência,

setor de atividade, cor e nível de remuneração.

Como objetivo, buscar-se-á inferir a influência direta das citadas variáveis na

possibilidade de ocorrência de acidente de trabalho, na construção civil, e para a Região Nordeste

e para o ano de 2011, fazendo-se o devido cotejo com dados oficiais editados pelo anuário,

concernentemente a outras regiões, estados e outras atividades produtivas.

Justifica-se a realização da pesquisa pela importância do tema, bem como pelo

crescimento dos estudos que se vêm desenvolvendo em economia social e do trabalho.

A dissertação, além de introdução e considerações finais, encontra-se subdivida em 4

(quatro) seções, afora as partes necessárias, a exemplo de referências bibliográficas, siglas e

tabelas.

Na primeira parte se discorrerá sobre a definição de acidente de trabalho com breve

exposição acerca da legislação que norteia o tema, notadamente a parte relativa aos regramentos

trabalhistas e previdenciários, citando, antes de tudo, a análise histórica da proteção acidentária

no Brasil. Nesta parte será feita a distinção entre doenças ocupacionais, profissionais, doença do

trabalho, bem como os tipos de acidentes e caracterizações para se adquirir a condição de

4 Norma Regulamentadora nº 10 (NR 10) estabelece regras para segurança em instalações e serviços em eletricidade.
A Norma Regulamentadora nº 5 (NR 5), que trata da comissão interna de prevenção de acidentes, no item 5.32,
concernente a treinamento, especifica que a empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA,
titulares e suplentes, antes da posse.



segurado. Discorrer-se-á, ainda que rapidamente, sobre programas de proteção no trabalho, níveis

de risco e equipamentos individuais de segurança, fazendo-se, inicialmente, uma exposição

acerca dos números nacionais registrados sobre acidente de trabalho, citando, ainda, as normas

regulamentadoras (NR) relativas à construção civil e, por fim, os tipos de responsabilidades para

o acidente de trabalho.

A segunda trará o referencial teórico de análise, com o qual se tomarão, como base de

estudo índices, da construção civil na frequência na ocorrência de infortúnios, inserindo as

medidas que podem levar à diminuição de acidentes, apresentando números e demonstrando ser

importante o modelo econométrico escolhido para o estudo realizado, tudo com base em artigos

científicos estudados.

A terceira demonstrará a metodologia teórica estudada e o modelo econométrico

adotado, para o qual foram coletadas informações disponibilizadas pela RAIS (Relatório Anual

de Informações Sociais6).

E, a quarta e última apresentará os resultados estatísticos encontrados, para o que se

utilizará um modelo econométrico específico, com dados a serem estimados por meio do modelo

LOGIT.

Nas considerações finais, pretende-se expor de maneira conclusivo-objetiva o avanço

do acidente de trabalho na construção civil, para a Região Nordeste, comparativamente com

outros estados e regiões, relativamente ao ano de 2011.

5 As informações em estatísticas oficiais relativas a acidente de trabalho, em regra, são lançadas no mercado por
órgãos oficiais – Ministério do Trabalho e Emprego e Instituto Nacional de Seguro Social – com uma defasagem de
2 (dois) anos, estando disponíveis, em 2013, dados coletados até 2011.
6 A RAIS foi instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1976.



2 ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO

O acontecimento histórico denominado de Revolução Industrial, com o qual veio à

tona o trabalho assalariado e a figura do patrão como o empregador capitalista, é, de fato, um

marco inicial ao surgimento de regras trabalhistas, de modo a passar capital e trabalho a terem

uma relação mais estreita, ensejando tanto a evolução do setor produtivo quanto, também,

aspectos ligados à proteção do trabalhador.

Durante a citada industrialização, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII,

houve um aumento notável do número de agravos relacionados ao trabalho. Tal fato decorreu do

uso crescente de máquinas, do acúmulo de operários em locais confinados, das longas jornadas

laborais, da utilização de crianças nas atividades industriais, das péssimas condições de

salubridade nos ambientes fabris, entre outros fatores.

No mundo contemporâneo, em que as relações comerciais e industriais entre os povos

são um fato indiscutível em razão da globalização da economia, provocando a flexibilização e

uma nova regularização do mundo do trabalho, tornou-se obrigatório o surgimento de conceitos

modernos de inter-relacionamento, onde as soluções para a segurança do trabalho são

importantes, inclusive porque se verificam aumentos nas estatísticas de acidentes de trabalho.

Antes, tanto as máquinas mais precárias quanto a imperfeição humana contribuíam

para os infortúnios, sendo os riscos de acidentes constantes, até porque ainda não existiam as

ideias de treinamento e aperfeiçoamento profissional. Nesse sentido, em decorrência da

importância que o mudo moderno oferta ao capital humano, a legislação vem evoluindo para que

se adotem medidas protetivas ao trabalhador, bem como se preserve o direito à sobrevivência,

para aqueles que se veem impossibilitados ao trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), por sua vez, sempre teve papel

importante na humanização das condições de trabalho, sendo certo que suas Convenções foram

aceitas pela maioria dos países. No Brasil, há uma vasta regulamentação acerca das condições de

trabalho e acidente de trabalho, a se iniciar pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), passando



pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT7), existindo, ainda, Normas Regulamentadoras

(NRs) e leis extravagantes, cuja utilidade é inegável e necessária ao mundo moderno.

A CF/88, em seu Capítulo II (Dos Direitos Sociais), artigos 6º e 7º, incisos XXII,

XXIII e XXIII, dispõe especificamente sobre segurança e saúde dos trabalhadores. A CLT dedica

o Capitulo V à Segurança e Medicina do Trabalho, tendo o Ministério do Trabalho, por

intermédio da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, aprovado as Normas Regulamentadoras

(NR), previstas no Capitulo V da CLT. No Brasil, além das disposições acima citadas, há também

leis ordinárias e regulamentos que disciplinam o acidente de trabalho e estabelecem regramentos

para os casos de ocorrência de infortúnios, sobre os quais se discorrerá na subseção seguinte.

Nesse contexto, tem-se, com o desenvolvimento das relações de trabalho, um certo

aprimoramento da legislação, no sentido de se estabelecer proteção ao trabalhador, considerando-

se, também, a gradual elevação dos índices de acidentes de trabalho, particularmente na Nação

Brasileira.

Em que pese terem os regramentos concernentes à segurança e proteção no trabalho

evoluído, paradoxalmente os índices de acidentes vem crescendo, aspecto este que justifica a

realização de pesquisas acerca do tema, inclusive como medida de verificação, por parte do Poder

Público, para que se tenha um efetivo combate às causas de ocorrência de infortúnios.

7 Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.



2.1 DEFINIÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Castro e Lazzari (2013, p. 612) definem acidente de trabalho como sendo “aquele

decorrente do exercício do trabalho a serviço da empresa ou decorrente do trabalho prestado

pelos segurados especiais – art. 19 da Lei n. 8.213/91.” Aludidos autores concluem no sentido de

que a:

caracterização do acidente de trabalho impõe tenha ele sido causado pelo exercício de
atividade laborativa. Exclui-se, portanto, o acidente ocorrido fora do âmbito dos deveres
e das obrigações decorrentes do trabalho. Não é necessário, neste aspecto, que o fato
tenha ocorrido no ambiente de trabalho, mas tão somente em decorrência do trabalho.
Daí se conclui que os acidentes de trajeto e os sofridos em trabalhos externos também
devem ser considerados como integrantes do conceito.

Brandimiller (1996, p. 145), por sua vez, define acidente de trabalho da seguinte

forma:

No sentido genérico, acidente é o evento em si, a ocorrência de determinado fato em
virtude da conjugação aleatória de circunstâncias causais. No sentido estrito, caracteriza-
se também pela instantaneidade: a ocorrência é súbita e a lesão imediata. Os acidentes
ocasionam lesões traumáticas denominadas ferimentos, externos ou internos, podendo
também resultar em efeitos tóxicos, infecciosos ou mesmo exclusivamente psíquicos.
O acidente comporta causas e consequências, contudo não pode ser definido,
genericamente, nem pelas causas nem pelas consequências. As circunstâncias causais
permitem classificar os acidentes em espécies: acidentes do trabalho, acidentes de
trânsito, etc. As consequências também classificam os acidentes: acidentes com ou sem
danos pessoais, acidentes com ou sem danos materiais, acidente grave, acidente fatal,
etc.

Já foi dito que o art. 30 do Decreto nº 3.048/99 estabelece que o acidente de trabalho

deverá acarretar a lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a

redução, permanente ou temporária da capacidade laborativa. Ou seja, para se caracterizar

acidente de trabalho, é necessária a coexistência de alguns requisitos, quais sejam: exercício de



atividade laborativa e a serviço do empregador; que haja lesão corporal ou perturbação funcional

que cause a morte ou deficiência, ainda que temporária para o trabalho.

Leitão e Meirinho (2008, p. 13), sobre o tema, afirmam que:

O decreto regulamentador caracteriza como acidente de trabalho de qualquer natureza ou
causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos. Utilizou-se para
relacionar os termos ‘origem traumática’ e ‘exposição a agentes exógenos’ a conjunção
coordenativa aditiva ‘e’, que tem a função de estabelecer uma relação de soma, adição
entre os termos. Desta forma, exclui-se a possibilidade de uma doença gerar direito à
percepção do auxílio-acidente, sobretudo pela origem não traumática da mesma. O
evento traumático, ou seja, relativo a trauma, não conduz ao evento abrupto e, via de
regra, violento.

Nesse sentido, podem-se dividir os acidentes nas seguintes categorias. Os típicos, que

dizem respeito aos acidentes decorrentes da característica da atividade profissional

desempenhada pelo acidentado propriamente dita. Os de trajeto, estes relacionados aos ocorridos

no trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado e vice-versa. E, por fim, os

concernentes à doença do trabalho, que são os acidentes ocasionados por qualquer tipo de doença

profissional peculiar a determinado ramo de atividade constante na tabela da Previdência Social,

por meio da Classificação Internacional de Doenças (CID8).

Importante destacar que tanto na literatura ligada à medicina do trabalho, quanto na

da engenharia do trabalho, o acidente é visto como um fenômeno complexo e multicausal.

Gonçalves, Mendes e Vilela (2007, ps. 30-31) ressaltam que:

A partir da lesão, busca-se recompor a situação de trabalho que deu origem ao acidente,
identificando aí fatores causais situados na sua origem. A correta investigação possibilita
visualizar medidas preventivas que devem ser adotadas para prevenção de fonômenos
semelhantes.

No contexto do tema em foco, é importante afirmar que o chamado RAT (Riscos

Ambientais do Trabalho) representa a contribuição paga pela empresa, prevista no inciso II do

artigo 22 da Lei nº 8.212/91, relativo a percentual que mede o risco da atividade econômica, com

8 A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente
designada pela sigla CID ou ICD (do inglês International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems) fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas,
aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A CID é publicada



base no qual é cobrada a contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do

grau de incidência de incapacidade laborativa. A alíquota de contribuição para o RAT será de 1%

se a atividade é de risco mínimo; 2% se de risco médio e de 3% se de risco grave, incidentes

sobre o total da remuneração paga, ou sobre a folha de remuneração, devida ou creditada a

qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Havendo

exposição do trabalhador a agentes nocivos que permitam a concessão de aposentadoria especial,

há acréscimo das alíquotas na forma da legislação em vigor.

Já o FAP9 é o Fator Acidentário de Prevenção que afere o desempenho da empresa,

dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num

determinado período. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de

cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a

alíquota RAT.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), por sua vez, que se constitui

num instrumento de que os trabalhadores dispõem para tratar da prevenção de acidentes do

trabalho, das condições do ambiente do trabalho e de todos os aspectos que afetam sua saúde e

segurança, estando a CIPA regulamentada pela CLT, nos arts. 162 a 165 e pela Norma

Regulamentadora 5 (NR-5), contida na Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978, editada pelo

Ministério do Trabalho.

EPI (Equipamento de Proteção Individual)10, por sua vez e de fornecimento gratuito e

obrigatório, conforme Norma Regulamentadora 6 (NR 6), é todo dispositivo ou produto, de uso

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua

segurança e a sua saúde. Necessário afirmar que o uso do EPI somente deverá ser adotado quando

não for possível a adoção de medidas que permitam eliminar totalmente os riscos do ambiente em

que se desenvolve a atividade. Ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem

viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e é usada globalmente para estatísticas de morbilidade e de mortalidade,
sistemas de reembolso e de decisões automáticas de suporte em medicina.
9 O FAP também encontra previsão normativa no art. 22,  inciso II da Lei nº 8.212/91.
10 O EPI possui destinação a proteção da cabeça, proteção auditiva, proteção respiratória, proteção ocular e facial,
mãos e braços, pés e pernas, proteção contra quedas, proteção do tronco.



contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho, é que se

adota o EPI.

Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (SESMT) ou à CIPA nas empresas desobrigadas de manter o SESMT, recomendar ao

empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Importante também registrar que os tipos de EPI´s utilizados podem variar

dependendo do tipo de atividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a saúde do

trabalhador e da parte do corpo que se pretende proteger.

Sobre o PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais), exigido pela Norma

Regulamentadora nº 9 (NR 9), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 1994,

importante dizer que tal programa prevê uma metodologia de ação que garanta a preservação da

saúde e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho, notadamente

riscos ambientais relativos a agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de

trabalho que, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são

capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores.

A elaboração e implementação do PPRA são obrigatórias para todos os empregadores

e instituições que admitam trabalhadores como empregados, não importando o grau de risco ou a

quantidade de empregados ou o setor de atuação.

Já o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), previsto pela

Norma Regulamentadora nº 7 (NR 7), também emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego

no ano de 1994, possui como objetivo monitorar por anamnese11 e exames laboratoriais a saúde

dos trabalhadores e identificar precocemente qualquer desvio que possa comprometer a saúde dos

trabalhadores.

Assim, o objetivo do PPRA é levantar os riscos existentes e propor mecanismos de

controle, no sentido de que os riscos não eliminados sejam objeto de controle pelo PCMSO.

Portanto, sem o PPRA não existe PCMSO.

Para a construção civil, é de suma importância citar o PCMAT (Programa de

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil), estabelecido em por

11 É uma espécie de consulta ou interrogatório médico, com o qual o profissional da saúde pode avaliar o paciente e,
diante da patologia, buscar tratamento tanto físico quanto psicológico.



meio da NR-18, esta, como dito, aprovada pela Portaria n.º 3214, de 08 de junho de 1978 do

Ministério do Trabalho.

O PCMAT deve garantir, por ações preventivas, a integridade física e a saúde do

trabalhador da construção civil, funcionários terceirizados, fornecedores, contratantes, visitantes.

A elaboração do PCMAT se dá pela antecipação dos riscos inerentes à atividade da construção

civil, incluindo métodos e técnicas que têm por objetivo o reconhecimento, avaliação e controle

dos riscos encontrados nesta atividade laboral. A partir deste levantamento, são tomadas

providências para eliminar ou minimizar e controlar estes riscos, através de medidas de proteção

coletivas ou individuais.

Nesse sentido, o PCMAT possui ligação direta com o PCMSO, este que por sua vez

depende do PCMAT para sua melhor aplicação, devendo o PCMAT ser elaborado, em princípio,

pelo próprio Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT da empresa

ou da instituição.

Embora a Norma Regulamentadora não especifique as atribuições estabelecidas para

a gerência do PCMAT, tal programa deverá estar sob a coordenação de um Engenheiro de

Segurança do Trabalho12, devendo o PCMAT, que é um documento formal, ser apresentado à

fiscalização do Ministério do Trabalho sempre que solicitado pela fiscalização.

2.2 ACIDENTES DE TRABALHO EM NÚMEROS

Os dados estatísticos de Acidentes de Trabalho de 2011 divulgados pelo Ministério

da Previdência Social indicam, em comparação com os dos anos anteriores, um aumento no

número de acidentes de trabalho, tendo o número total de acidentes, no Brasil, aumentado de

709.474 (setecentos e nove mil quatrocentos e setenta e quatro) casos em 2010 para 711.164

(setecentos e onze mil quatrocentos e setenta e quatro) em 2011, consoante informação contida

no sítio do Tribunal Superior do Trabalho (TST13) e gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Acidente de Trabalho Registrados entre 2007 e 2011.

12 As atribuições dos Engenheiros de Segurança do Trabalho estão na Resolução nº359 do CONFEA, de 31 de julho
de 1991.
13 http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/dados-nacionais, acesso em 15 de outubro de 2013



Fonte: MPAS

Ainda de acordo com a Previdência Social, a quantidades de óbitos também indicou

aumento, da seguinte forma: de 2.753 (dois mil setecentos e cinquenta e três) mortes registradas

em 2010, o número subiu para 2.884 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro) em 2011. O número

de acidentes típicos14 seguiu a mesma tendência, os quais passaram de 417.167 (quatrocentos e

dezessete mil centos e sessenta e sete) em 2010 para 423.167 (quatrocentos e vinte e três mil

cento e sessenta e sete) registros em 2011. Já os dados apurados pelo Ministério da Previdência

Social quanto às doenças ocupacionais registram queda: de 17.177 (dezessete mil cento e setenta

e sete) em 2010 para 15.083 (quinze mil e oitenta e três) em 2011.

Tabela 1 – Número de acidente de trabalho fatais do Ministério da Previdência Social (MPAS) de 2007 a 2011.

ANOS Trabalhadores formais Acidentes
típicos

Acidentes de
trajeto

Doenças
ocupacionais

Total dos
acidentes Mortes

2007 37.607.430 417.036 79.005 22.374 659.523* 2.845
2008 39.441.566 441.925 88.742 20.356 755.980* 2.817
2009 41.207.546 424.498 90.180 19.570 733.365* 2.560
2010 44.068.355 417.295 95.321 17.177 709.474* 2.753
2011 46.310.631 423.167 100.230 15.083 711.164* 2.884

14 A definição de acidentes típicos pode ser verificada em nota de rodapé, na seção 2.4 da pesquisa.



Obs.: 1. No número total de acidentes, a partir de 2007, foram incluídos os acidentes registrados pelo INSS sem
CAT emitida, sento 141.108 em 2007, 204.957 em 2008, 199.117 em 2009, 179.681 em 2010 e 172.684 em 2011;
2. A coluna "Trabalhadores formais" considerou, a partir de 1985, os dados da RAIS, já que o INSS não publica o
número de empregados abrangidos pelo Seguro de Acidentes do Trabalho.

Para as 5 (cinco) regiões do País, o Sudeste conta com o maior número de acidentes

de trabalho, com um total de 387.142 (trezentos e oitenta e sete mil cento e quarente e dois)

ocorrências, cerca de 54% do total nacional. Em seguida, a região Sul registra 153.329 (cento e

cinquenta e três mil trezentos e vinte e nove) casos, a região Nordeste 91.725 (noventa e um mil

setecentos e vinte e cinco), região Centro-Oeste 47.884 (quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e

quatro) e, por fim, região Norte, com 31.084 (trinta e um mil e oitenta e quatro) acidentes.

Gráfico 2 – Acidentes de Trabalho Registrados em 2011 (% por Macrorregiões).

Fonte: MPAS

Os Estados, isoladamente, apresentaram aumento no número de acidentes de trabalho,

sendo importante destacar alguns dados para as regiões Norte e Nordeste: Rondônia (de 5.101 em

2009 para 5.280 em 2010), Maranhão (de 5.957 em 2009 para 5.969 em 2010), Piauí (de 3.118

em 2009 para 3.226) Paraíba (de 4.914 em 2009 para 4.957 em 2010), Pernambuco (18.629 em

2009 para 19.936 em 2010), Alagoas (9.065 em 2009 para 9.185 em 2010).



Segundo os dados oficiais, publicados pelo Anuário Brasileiro de Proteção,

relativamente ao ano de 2011, o Nordeste manteve seu quadro acidentário laboral praticamente

igual ao registrado em 2010, tendo sofrido um pequeno acréscimo de 0,5% em seus infortúnios

em 2011 (passou de 91.285, para 91.725). A pequena elevação do número de acidentes está

diretamente atrelada aos dados acidentários de Sergipe. Isto porque nele ocorreu o maior aumento

de acidentes de trabalho nos últimos dois anos.

Os sergipanos sofreram 12,6% mais acidentes em 2011 do que em 2010 (de 3.158

registrados, passaram para 3.555). Referido Estado contribuiu com 27,9% do número excedente

de acidentes registrados no último ano. Alagoas também apresentou crescimento em seu

percentual de acidentalidade, assim como o Estado do Piauí.

Enquanto que o primeiro passou de 9.308 acidentes de trabalho em 2010, para 9.638

no último ano, gerando um aumento de 3,5% em suas ocorrências, o segundo registrou uma

elevação de 4,4% em sua taxa de acidentalidade, visto que havia registrado 3.337 infortúnios no

ano anterior, e que teve 3.485 em 2011.

Já o Estado de Alagoas é a unidade federativa nordestina com maior incidência de

acidentes de trabalho em 2011. São 1.936 infortúnios para cada 100 mil trabalhadores. O Rio

Grande do Norte, por sua vez, sofreu um acréscimo de 2% em seu número de acidentes de

trabalho em 2011.



3. REFERENCIAL TEÓRICO

A importância da presente pesquisa, sobre o que já foi falado anteriormente, enseja a

necessidade de se ofertar a devida importância ao setor da construção civil, porquanto ali se

verificam altos índices de mortalidade, na história do País. Nesse sentido, destacam Machado e

Gomez (1994, p. 77) que a “construção civil é responsável por 22,8% dos casos de óbitos por

acidente de trabalho, sendo mais uma vez a Ásia o continente que apresenta a maior proporção

neste remo, com 29,1%.”

Referidos autores aduzem ser a construção civil apontada como a atividade mais

crítica, no Brasil, destacando, no entanto, que se comparando o Brasil com outros países, no que

diz respeito à letalidade no acidente de trabalho na construção civil, os índices brasileiros são

menores do que os relativos à Indonésia, Marrocos, Correia do Sul, Turquia e Venezuela, mas

muito maiores do que outras nações.

O referencial teórico destaca o fato de poderem as causas reais de redução de

acidentes estar relacionadas à adoção de medidas de proteção, o que vem sendo adotado, de modo

formal, pelo Brasil, bem como por treinamentos, destacando-se para a redução, na análise de

Machado e Gomez (1994, p. 83):

c) aumento da rotatividade, implementação de treinamentos especiais, supervisão
frequente das tarefas e intensificação da manutenção preventiva, diminuindo o risco da
operação. Nas três condutas, o acidente diminui. Na primeira tende a desaparecer; na
segunda não é registrado ou é sub-registrado, devido ao nível de formalização das
relações de trabalho, que dificultam o exercício dos direitos previdenciários; e na terceira
há uma diminuição da frequência, permanecendo a possibilidade de ocorrência do
acidente.
Um segundo grupo de causas reais de diminuição está relacionado à mudança na base
tecnológica, com a gradativa substituição das máquinas-ferramentas por processos
automatizados ou semi-automatizados. Agrega-se a esta diminuição real um diminuição
artificial, decorrente da terceirização das operações de manutenção, , atribuídas a
trabalhadores de empreiteira, menos qualificados. Da mesma forma, os processos com
máquinas-ferramentas vão sendo capitalizados em pequenas empresas fornecedoras,
representando, cada vez menos, a ponta do processo produtivo.

Há indícios, inclusive, de que os números de acidentes de trabalho que envolvam as

crianças, entre 5 a 17 anos, também sejam altos, notadamente para aquelas que laboram na



construção civil, ficando em torno de 7,03% entre as demais atividades, consoante registrado na

pesquisa feita por Kassouf e Hoffmann, em dados extraídos do PNAD, no ano de 2001.

Dos dados, verifica-se ser o setor agrícola o que mais emprega, seguido pelo setor de

serviços, estando a construção civil em 5º (quinto) lugar, registando a construção civil, todavia,

em decorrência das atividades que ali são exercidas, um considerável índice de acidentes, o que

enseja, sem nenhuma dúvida, medidas protetivas para as crianças que eventualmente estejam nos

canteiros de obras.

Sabe-se, ainda, que as crianças diferem dos adultos nas suas características

anatômicas, psicológicas e fisiológicas, que as tornam mais suscetíveis aos perigos da falta de

segurança no trabalho, o que, segundo a análise feita por Kassouf e Hoffmann (2001, P. 6) traz

“efeitos mais drásticos e possíveis danos irreparáveis.” Nesse sentido, estão as crianças, no

mundo laboral, mais suscetíveis à ocorrência de acidente.

É de conhecimento, também, que há diversos fatores que influenciam na ocorrência

do acidente, fatores estes que podem ser destacados como variáveis independentes, resumidas em

modelo econométrico, que evidenciam a devida influência na variável dependente, definida aqui

como a ocorrência do acidente de trabalho, ou como o próprio acidente laboral.

Em estudo feito por servidores da Previdência Social, para o ano de 2001 (CECHIN e

FERNANDES, 2001), destacou-se que estar a região Nordeste em segundo lugar, quando o

assunto é afastamento por acidente de trabalho e pagamento de auxílio por parte do Estado, tendo

também o estudo concluído que os homens, em afastamento por acidente, registram quase o triplo

de afastamento, sendo 116.204 o número de homens afastados em 2001, ao que passo que as

mulheres somaram 41.421.

A região Nordeste ainda possui altos índices de mortalidade, quando o assunto é

acidente de trabalho e mortalidade (CHAGAS, SERVO e SALIM, 2001). O estudo demonstra

que enquanto o Nordeste registra 11,3% de mortalidade, o Norte apresenta 17,7, Sul 10,3% e

Centro-Oeste 17,9.

Ansiliero (2006, p. 6), também servidora da Presidência Social, destaca um maior

número de ocorrência de acidentes entre os trabalhadores mais jovens, com idade entre 20 e 29

anos, representando tal faixa etária um percentual aproximado de 36% dos infortúnios, para o ano

de 2004.



Com efeito, essa seção é de suma importância, porque os resultados demonstrarão a

influência das variáveis escolhidas no acidente de trabalho, considerando a equação econométrica

escolhida, a demonstrar, portanto, que os estudos teóricos evidenciam de modo acertado estar a

construção civil na linha de frente, quando o assunto é a ocorrência de infortúnios.

4 METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa, foram utilizados dados oriundos da RAIS (Relação

Anual de Informações Sociais), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego,

Em decorrência do volume de informações, escolheu-se o ano de 2011, porquanto

para este período os dados já se encontram ordenados, havendo, inclusive, comparações entre

regiões e estados pertencentes à Federação.

4.1 MODELO TEÓRICO E ECONOMÉTRICO ESCOLHIDOS

Em econometria há vários modelos que possibilitam a análise de problemas em que a

variável dependente, no caso acidente de trabalho, é discreta, qualitativa, limitada, em modelos

de escolha binária.

Considere-se a equação de regressão linear:

(1)

Esta equação também pode assim se escrita:

(2)

Em que é o vetor (1 x k) de componentes 1, , , ,..., e β o vetor (k x 1)

de coeficientes de regressão. Admita-se que designa uma variável binária codificada com o

valor de 1 ou o valor de 0. Usualmente o valor de 1 é atribuído à presença de um certo atributo na

primeira observação, enquanto o valor 0 é atribuído a sua ausência.

Então, para a equação modelo, seriam apenas dois valores possíveis: ou o

acontecimento seria observado para alguns indivíduos e se tem = 1 e não seria observado nos

demais para quais se terá = 0.

Seja a probabilidade de acontecimento do evento, tem-se:

, , ,..., ) (3)



E, por conseguinte 1 - a probabilidade de não acontecimento do evento:

, , ,..., ) (4)

Então o valor médio de condicional a , , ,..., , caso exista, terá de ser

igual a :

E( ( (5)

Por conseguinte, se E( ) = 0 na equação 1, então:

E( (6)

Sendo o valor médio de Y a probabilidade de Y = 1, modelos com este tipo de

característica são conhecidos por modelos lineares de probabilidade e possuem algumas

dificuldades como não normalidade, heterocedasticidade, que embora sejam facilmente

contornadas, nas aplicações empíricas outros modelos se sobressaem como é caso do modelo

logit.

Considere-se G uma função assumindo estritamente valores entre zero e um: 0 < G(z)

< 1, para todos os números z reais. Isso garante que as probabilidades estimadas de resposta

estejam estritamente entre zero e um (WOOLDRIDGE, 2002, p.458), (WOOLDRIDGE, 2010,

p.536).

Uma das funções não lineares para a função G que garante que as probabilidades

estejam entre 0 e 1 é a função logística:

(7)

O modelo logit que possui G como função logística pode ser derivado de um modelo

de variável latente. Seja y* uma variável não observada, ou latente, determinada por:

(8)



(9)

Todavia, o modelo econométrico escolhido apresenta-se de forma mais simples do

que o teórico acima descrito, existindo uma variável dependente e 7 (sete) variáveis

independentes, que explicarão os resultados.

Para a realização da pesquisa, escolheu-se o seguinte modelo:

(10)

Onde: é uma variável dummy que assume o valor 1 caso o trabalhador

sofreu acidente de trabalho e 0 caso contrário. assume o valor 1 para masculino e 0 para

feminino. em anos. é variável medida em meses. é uma

variável dummy onde 1 representa a raça negra e 0 todas as demais incluindo a indígena.

será igual a 1 se o trabalhador é da construção civil e 0 caso contrário.

é uma dummy que assume o valor 1 para os indivíduos com ensino

fundamental completo e 0 para os níveis superior. E, por fim, salário médio é variável revelada

em Reais.

Como estatísticas gerais, tem-se que para a Região Nordeste e para o ano de 2011,

verificou-se existiram aproximadamente 11 (onze) milhões e 900 (novecentos) mil trabalhadores

formais no Brasil, sendo que do total, 11,56% estão trabalhando na construção civil,

apresentando-se este dado, também, uma medida importante para a escolha do tema em foco,

tendo sido aludido quantitativo retirado na RAIS.

A tabela abaixo relaciona idade, experiência e salário para os indivíduos da

construção civil, tanto para que sofreu quanto para quem não sofreu acidente de trabalho.

Tabela 2: Estatísticas Descritivas Gerais:

Estatísticas Idade Experiência Salário

Média 35,34 54,82 1.276,21

p50 33,00 17,90 745,60



Desvio Padrão 11,16 86,18 1.851,36

Variância 124,55 7.426,41 3.427.536,00

N 11.900.000 11.900.000 11.900.000

Mínimo 0 0 0

Máximo 100 600 81.371,12
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da RAIS 2011.

Numa primeira análise, verifica-se que a média de idade de indivíduos na contração

civil é de 35 (trinta e cinco) anos. A experiência média das pessoas no citado ramo é de 54

(cinquenta e quatro) meses, sendo o salário médio, para quem milita na construção civil, de

aproximadamente R$1.276,00 (um mil duzentos e setenta e seis reais).

Já numa segunda análise, pode-se abordar o comparativo entre remunerações entre

pessoas do sexo masculino e feminino, com base também RAIS de 2011. Abaixo a tabela expõe

os valores.

Tabela 3: Média salarial por sexo

Sexo Frequência
Média

(Salário)

0 4557867 1226,36

1 7387467 1306,97

Fonte: Elaborado pelo autor a partir
dos dados da RAIS 2011.

Dentre os trabalhadores homens e mulheres, vê-se que a média salarial do sexo

feminino é menor do que dos homens, sendo o salário médio da mulher de R$1.286,00 (um mil

duzentos e oitenta e seis reais), ao passo que recebem os homens também aproximadamente

R$1.306,00 (hum mil trezentos e seis reais).

Tal fato revela, estatisticamente, que a mulher ainda é discriminada no mercado de

trabalho, também quando o assunto é remuneração, estando, em verdade, o desnivelamento

relacionado a aspectos históricos, em que pese já se tenha, na Presidência da República

Federativa do Brasil, uma mulher conduzindo a gestão do País.



Tabela 4: Acidentes de Trabalho por Setores de Atividade

DAcidente

DCCivil 0 1 Total %
Acidentados

0 10.559.366 946 10.560.312 0,009%
1 1.384.872 150 1.385.022 0,011%

Total 11.944.238 1.096 11.945.334 0,009%
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da RAIS 2011.

Da tabela se extrai que 0,011% dos acidentes ocorridos dizem respeito a indivíduos

que labutam na construção civil, sendo este percentual maior do que os que trabalham noutra

atividades (0,009%), destacando-se, portanto, o fato de que, no universo de 11.944.238 (onze

milhões, novecentos e quarenta e quatro mil e duzentos e trinta e oito) trabalhadores, a expressiva

quantitativa de 1.384.872 (hum milhão trezentos e oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois)

trabalhadores acidentados estão trabalhando na construção civil.

Na tabela a seguir se tem mais um importante indicador de análise, que compara

salários entre a construção civil.

Tabela 5: Média salarial por Trabalhador da
Construção Civil

DCCivil Frequência

Média

(Salário)

0 10600000 1286,46

1 1385022 1198,07

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos
dados da RAIS 2011.

Também com base na RAIS de 2011, tem-se que 11,56% dos indivíduos estão na

construção civil, comparativamente com os demais setores de atividade e relativamente ao total

aproximado de 11 milhões e 900 mil trabalhadores formais. Do gráfico, ainda se constada que a

média salarial dos indivíduos que estão na construção civil é menor, concernentemente aos

demais setores de atividade, no seguinte quantitativo: em média, o trabalhado da construção



recebe R$1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais), ao passo que quem trabalha nos demais

ramos recebe, em média, R$1.286,00 (um mil duzentos e oitenta e seis reais).

Tal fato pode revela estar a produtividade associada a uma melhor escolaridade, o que

não ocorre no setor da construção civil, consoante constatação a que chegou Pouchamann (2013,

p. 21):

Também pode se constatar que os setores com maiores níveis de produtividade estão
associados ao emprego de mão de obra de maior escolaridade. O contrário, registrado
entre ocupados de menor escolaridade situados em setores de menor produtividade,
como nos serviços domésticos ou de construção civil.

Necessário destacar, por fim, terem sido escolhidos, ou utilizados, em gráficos, os

dados acima descritos, tanto em decorrência de na RAIS constituírem estes variáveis, sem que

tenha havido cruzamento de dados, quanto, também, pela importância que representa no mercado

de trabalho os índices relativos a salário, sexo, idade e experiência.

Também importante destacar que este indicador pode não melhor representar o que se

deseja demonstrar, em decorrência de estarem os salários relacionados, também, a atividades

burocráticas, destoando-se, assim, dos salários dos que estão nos canteiros de obras, estes que

estão relacionados aos índices de acidentes, o que não ocorrem aos que trabalham em escritórios.



5 RESULTADOS

Com a equação definida na metodologia, pretende-se chegar a uma conclusão acerca

da influência das variáveis abaixo citadas no nível de acidente de trabalho, especificamente na

construção civil e na Região Nordeste, para o ano de 2011.

Ao se levar em conta a estimação dos dados via modelo LOGIT, bem como o modelo

econométrico já descrito, chegou-se aos resultados abaixo delineados, para os quais se fará a

devida análise crítica. Da primeira estimação, podem-se analisar resultados de modo a avaliarem

os níveis de acidente de trabalho, quando se têm as seguintes variáveis: sexo, idade, experiência

no trabalho, cor, setor de atuação e salário.

Tabela 6: Resultados da Estimação.

DAcidente Coeficientes Erro Padrão
(Robusto) z P>|z| Intervalo de

Confiança (95%)

Sexo 0,6636 0,1001 6,6300 0,0000 0,4674 0,8598
Idade -0,0484 0,0110 -4,4100 0,0000 -0,0700 -0,0269
Idade2 0,0012 0,0001 12,1200 0,0000 0,0010 0,0014

Exp 0,0092 0,0013 7,3500 0,0000 0,0068 0,0117
Exp2 0,0000 0,0000 -4,5000 0,0000 0,0000 0,0000

DNBranco -0,3145 0,0880 -3,5800 0,0000 -0,4869 -0,1422
DCCivil 0,2859 0,1265 2,2600 0,0240 0,0380 0,5338

D_EducSup -0,2142 0,0922 -2,3200 0,0200 -0,3949 -0,0335
LnSalMedNom -1,5425 0,0468 -32,98 0,0000 -1,6342 -1,4508

Número de Observações 8.587.473
Wald chi2(9) 44982,82
Prob > chi2 0,0000

Log pseudoverossimilhança -5426,48
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados da estimação.

Para a efetiva análise, interpretação e conclusões, foram utilizados 8.587.473 (oito

milhões quinhentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e setenta e três) dados, todos extraídos do

Anuário Estatístico Nacional, coletados pelo Instituto Nacional de Seguro Social, sendo

necessário destacar ter o P estatístico trazido valores que indicam os coeficientes da estimação

como estatisticamente significantes.



Como conclusão de análises, tem-se que para a análise relativa ao sexo do

trabalhador, conclui-se que o fato de ser o trabalhador do sexo masculino eleva as chances de

ocorrer acidente de trabalho. Conforme visto em tabela anterior, ao tempo em que os homens,

historicamente, recebem melhor remuneração, comparativamente às mulheres, também está a

pessoa do sexo masculino mais exposta a acidentes, em que pese tenham melhores condições

remuneratórias.

Tal fato se deve, possivelmente, ao aspecto de estar a mulher laborando mais em

escritório, estando o homem mais à frente de atividade relacionados ao canteiro de obras.

Para a variável idade, pode-se constatar que quanto mais idoso for o trabalhador,

menos chances terá ele de se ver vítima de acidente de trabalho. Tal resultado decorre,

possivelmente, do nível de experiência do trabalhador, bem como pelo fato de que pelo decurso

do tempo, terá o empregado mais cuidado no desenvolvimento das atividades.

A variável denominada idade ao quadrado mede a magnitude da redução da chance

de sofrer acidente, dado o aumento da idade. Trata-se de uma análise se levando em conta a curva

de progressão da idade, comparativamente a níveis de acidentes ocorridos anteriormente.

Já com relação à variável experiência, importante destacar terem os resultados

indicado uma variação crescente no número de acidentes, dada a maior experiência do

profissional. Tal fato decorre, possivelmente, em razão da confiança que adquire o trabalhador

com o manuseio de materiais e exercício das atividades, o que pode levar a ocorrência de mais

acidentes. Pode o resultado ser paradoxo, mas na verdade não o é. Tem-se em mente o fato de

que quanto mais experiente o trabalhador, menor poderá a chance de se ter acidente de trabalho.

Em alguma medida, isso ocorre. Entretanto, a confiança na condução das atividades, muitas vezes

traz ao trabalhador o chamado deslize, dada, como já afirmado, a confiança que traz o descuidado

e, consequentemente, o acidente. A experiência ao quadrado, todavia, demonstra a curva de

evolução de acidentes no tempo, no sentido de demonstrar que a partir de determinado ponto de

equilíbrio, passa a ser inversamente proporcional a citada relação entre experiência e acidente de

trabalho.

A variável ser não-branco indica ser menor o índice de sofrer acidente, considerando-

se tal variável como sendo uma dummy, indicando trabalhador branco e não branco.



Outra variável dummy verificada é o fato de estar o trabalhador militando na

construção civil, existindo um aumento nas chances de ocorrência de acidentes, quanto,

justamente, o trabalho se realizada no canteiro de obras. Ou seja, o fato de estar o operário na

construção civil, ter-se-á um aumento nas chances de ocorrência de acidente de trabalho.

Foi visto em tabela anterior que dos trabalhadores formalmente existentes, 11,56%

estão laborando na construção civil, indicador este de suma importância no mercado produtivo,

revelador de que citado ramo possui influência direta na geração de emprego e renda no País.

Já o nível de escolaridade reflete uma diminuição nas chances de ocorrência de

acidentes, esta, também, uma dummy. Com efeito, quanto mais esclarecido for o trabalhador,

mais consciência ele terá para o desempenho de suas atividades e, consequentemente, menos

acidentes ocorrerão.

Tal fato releva a importância do trabalho desenvolvido por Machado e Gomez,

utilizado como referencial teórico, quando destacam a importância do treinamento, como medida

preventiva à ocorrência de acidentes.

E, por fim, o nível salarial: quando maior o salário, menores serão as chances de

ocorrência de acidentes. Este indicador também revela algo normal e coerente.

Para a segunda tabela, destaque importante para as magnitudes dos valores, podendo-

se chegar às seguintes análises, extraindo-se quantitativos relativos ao impacto das variáveis

independentes, no nível de acidente de trabalho.

Tabela 7: Razão de Chances (Odds Ratio)

DAcidente Odds Ratio Desvio Padrão Z P>z Intervalo de Confiança (95%)

Sexo 1,941740 0,1943523 6,630 0,0000 1,5958530 2,3625960
Idade 0,952712 0,0104696 -4,410 0,0000 0,9324110 0,9734541

Idade2 1,001206 0,0000996 12,120 0,0000 1,0010110 1,0014010
Exp 1,009274 0,0012681 7,350 0,0000 1,0067920 1,0117630

Exp2 0,999985 0,0000034 -4,500 0,0000 0,9999779 0,9999913
DNBranco 0,730120 0,0642166 -3,580 0,0000 0,6145090 0,8674820
DCCivil 1,330954 0,1683535 2,260 0,0240 1,0387090 1,7054240

D_EducSup 0,807201 0,0744201 -2,320 0,0200 0,6737596 0,9670711
LnSalMedNom 0,213836 0,0100018 -32,980 0,0000 0,1951044 0,2343658

Fonte: Elaborado pelo autor a partir estimação do modelo logit.



Para a variável sexo, e se considerando que o fato de ser homem aumenta as chances

de ocorrência de acidente de trabalho, tem-se que esta chance é de 1,94 vezes do que as demais

possibilidades de ocorrência.

Já para a variável dummy construção civil, ratificando a tabela anterior, verifica-se

que com o fato de estar o trabalhador na construção, aumenta-se em 1.33 mais as chances de

ocorrência do acidente de trabalho, comparativamente às demais atividades. Ou seja, consoante já

visto, sendo 11,56% dos trabalhadores formalmente contratados os que estão laborando na

construção civil, bem como se verificando a magnitude de chances que possui o trabalhador da

construção para o acidente, tal indicador se mostra de suma importância tanto porque tal ramo

possui influência direta na geração de emprego e renda no País, quanto porquanto precisa o

acidente de trabalho na construção civil ser melhor estudado pelo Poder Público, para os fins de

minimização de ocorrências, riscos e prejuízos.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos dados oficiais, que revelam números expressivos, verifica-se estar o acidente de

trabalho crescendo no Brasil, em níveis maiores para umas regiões e menores para outras,

notadamente para a atividade da construção civil. A Região Nordeste, em que pese o crescimento

ocorra de modo não alarmante, também não deixa de seguir a regra, tendo os infortúnios

aumentado, estando o custeio para as vítimas na ordem de R$ 71 bilhões, montante este que é

despendido pela União.

Para todos os setores produtivos e, também, para a atividade da construção civil, o

Brasil possui ampla legislação trabalhista e previdenciária acerca de acidente de trabalho,

existindo, dentre os regramentos 35 (trinta e cinco) normas regulamentadoras (NR), além de todo

o arcabouço normativo expedido pelo Poder Legislativo Federal. Todavia, ao que parece, todo

esse aparato não tem evitado a ocorrência de acidentes.

Adotando-se um modelo econométrico, demonstrou-se a influência direta das

variáveis idade do operário, sexo, nível de escolaridade, setor de atividade, cor e nível de

remuneração no índice de acidente de trabalho, na construção civil e para a Região Nordeste,

fazendo-se o devido cotejo com dados oficiais editados pelo anuário estatístico,

concernentemente a outras regiões, estados e outras atividades produtivas.

Como resultado, pode-se verificar que para a análise relativa ao sexo do trabalhador,

conclui-se que o fato de ser o trabalhador do sexo masculino eleva as chances de ocorrer acidente

de trabalho.

Para a variável idade, pode-se constatar que quanto mais idoso for o trabalhador,

menos chances terá ele de se ver vítima de acidente de trabalho. Tal resultado decorre,

possivelmente, em decorrência no nível de experiência do trabalhador, bem como pelo fato de

que pelo decurso do tempo, terá o empregado mais cuidado no desenvolvimento das atividades.

Já com relação à variável experiência, importante destacar terem os resultados indicado uma

variação crescente no número de acidentes, dada a maior experiência do profissional. Tal fato

decorre, possivelmente, em razão da confiança que adquire o trabalhador com o manuseio de

materiais e exercício das atividades, o que pode levar a ocorrência de mais acidentes.



A variável ser não-branco indica ser menor o índice de sofrer acidente, considerando-

se tal variável como sendo uma dummy, indicando trabalhador branco e não branco. O nível de

escolaridade reflete uma diminuição nas chances de ocorrência de acidentes, esta, também, uma

dummy. Para o nível salarial, pode-se verificar que quando maior o salário, menores serão as

chances de ocorrência de acidentes.

Por fim, e como resultado final para a pesquisa, viu-se que o fato de o trabalhador

trabalhar na construção civil indica um aumento nas chances de ocorrência de acidentes, sendo

também esta uma variável dummy.

A pesquisa, e a temática em si, demonstra a importância do assunto, sendo certo que

existem, ainda, diversas formas de se explorar o assunto acidente de trabalho, inclusive se

fazendo comparações com outras regiões do país, ou se relacionando números entre variáveis. O

dispêndio orçamentário para a manutenção do trabalhador acidentado, e de sua família, e as

medidas preventivas de acidentes, são temáticas que podem ser exploradas, numa outra pesquisa.

Ou, ainda, a recuperação dos recursos gastos, por parte do Estado, quando se busca

apurar a responsabilidade em decorrência do acidente, também é assunto de muito interesse, num

primeiro momento ao Poder Público, a quem efetivamente recai a obrigação de pagar

inicialmente e, num segundo, a toda a coletividade, esta que custeia, via tributos, os gastos

estatais. Tudo isso é matéria a ser estudada, noutra oportunidade, podendo-se afirmar, entretanto,

em arremate, que o acidente de trabalho, notadamente o ocorrido na construção civil, é assunto

preocupante, tanto para o trabalhador e sua família, quanto para as firmas e setor produtivo, que

muitas vezes dispende recursos que poderiam ser destinados a mais produção e renda.
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