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Saúde e segurança do trabalho em uma cooperativa orizícola do Vale do Rio Pardo 
 

Acidentes de trabalho acontecem diariamente em vários segmentos de trabalho no 

Brasil, gerando custos exorbitantes, insatisfação e insegurança aos funcionários, 

trazendo danos, muitas vezes, irreversíveis ao trabalhador, podendo inclusive levar o 

funcionário ao óbito. A saúde e a segurança do trabalho se propõem a reduzir e evitar ao 

máximo o risco de acidentes nas organizações, através do reconhecimento e 

identificação dos riscos - quando não é possível eliminá-los totalmente, através da 

utilização de equipamentos de segurança, do cumprimento das normas 

regulamentadoras, da conscientização, treinamento e motivação para a realização das 

tarefas pertinentes da maneira mais segura. Esta pesquisa aplicada, de caráter descritiva 

trata-se de uma investigação sobre a saúde e a segurança do trabalho realizada em uma 

cooperativa orizícola de médio porte do Vale do Rio Pardo, e tem por objetivo principal 

a verificação das causas dos acidentes de trabalho, para posterior averiguação de 

sugestões de melhorias. Os objetivos específicos são identificar as causas dos acidentes 

de trabalho, as medidas de segurança adotadas pela empresa, verificar se as normas de 

segurança estão sendo cumpridas, identificar aspectos de não conformidade com as 

condições de segurança, e como os trabalhadores se sentem e veem a empresa em 

relação a este tema. Para a elaboração da pesquisa foram realizados questionários 

quantitativos e qualitativos junto aos funcionários, visitas aos setores da organização, 

diálogos com o responsável de recursos humanos e análises de registros e documentos. 

Com as análises realizadas até o momento, há indicação que a Alfa apresenta gradativas 

melhorias ao longo dos anos em relação a saúde e segurança do seu capital humano, e 

ainda está se adaptando às novas legislações com a construção de uma nova unidade no 

Distrito Industrial da cidade, que será inaugurada em breve. Portanto pode-se verificar 

que a cooperativa se preocupa com a saúde e segurança dos trabalhadores e moradores 

da vizinhança, pois está providenciando outras medidas para aperfeiçoar suas atitudes, 

seja através da busca de alternativas ergonômicas para disposição de móveis, 

equipamentos e maquinários mais modernos e seguros, ou ainda por se comprometer 

ainda mais com seus processos, procurando incentivar mais profundamente os 

funcionários a terem atitudes seguras. 

 


