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OBJETIVO:

• Conscientização do segmento das empresas 
metalúrgicas para prevenir acidentes do 
trabalho e doenças relacionados ao trabalho 
com a finalidade de transformar o meio 
ambiente do trabalho em local saudável e 
digno para os trabalhadores 



Incidência Setor Metalúrgico de Piracicaba

2008 2009 2010

Redução de 43 % da incidência no 
setor metal mecânico

Meta a atingir 



Empresas Prioritárias 



2008 2009 2010

Empresas acima da incidência de 6,7 

Redução de 41,3 % empresas 
abaixo da média 

Empresas que 
serão priorizadas



2008 2009 2010

Redução de 26,8 % do AT das 
empresas acima da incidência



2008 2009 2010

Redução de 73,8 % de trabalhadores 
expostos



Causas de acidente de trabalho



Empresas com suspeita de 
subnotificação de AT





Capacitação da CIPA



Empresas 

Participação da Capacitação da CIPA



Capacitação da CIPA

739 votos da avaliação



• Nas oficinas da CIPA identificamos que:
• A CIPA não tem  a liberdade para  realizar seu 

trabalho;
• Muitos dos itens solicitados pela CIPA é retirada 

pelo presidente da CIPA  e/ou jurídico;
• Em muitos casos a ATA da CIPA  é a mesma 

durante os 12 meses, não acontecendo a reunião;
• O CEREST e o Sindicato vai participar  escolhendo 

empresas aleatoriamente de reuniões da CIPA, para 
estimular a transparência ;



Setor metalúrgico

• 50% do maquinário está obsoleto ;

• Compra das máquinas sem 
proteções;



Máquinas 



Propostas para a redução de AT  

• As empresas devem se organizar para a 
troca dos maquinários obsoletos 
(articulação SIMESPI);

• Fazer o inventário  das máquinas com  
identificação por tipo, capacidade, 
sistemas de segurança e localização em 
planta baixa

• Proteger as máquinas – sem proteções
• NÃO COMPRAR Máquinas sem proteção;



Propostas 

• A CIPA deve realizar as inspeções conforme 
determine a NR 5 e material em anexo
(notificação recomendatória);

• As investigações dos acidentes devem ser 
realizados conforme material “GUIA DE 
ANÁLISE ACIDENTES DE TRABALHO do MTE”
ou MAPA – CEREST 

• Capacitação do SESMT da empresa para a 
investigação de AT









Pressão Temporal
Metas de Produção

Capitalismo, Globalização...



Carga de Trabalho



Armadilhas Cognitivas
Ex:  Esquecer papel no xerox

Não Calçar a máquina
Esquecer o guarda-chuva



Caixa Preta do AT

Com quem e porque?

Quem?
Fazendo o que?

Com o que?
Onde?



Fatores Latentes

Nossas decisões hoje pode 
comprometer o futuro????? 


