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RESUMO  

 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho, como a mudança do 
modelo taylorista/fordista pelo sistema flexível e os adventos de novas 
tecnologias, não se converteram em uma condição menos precária, mais 
humana, tampouco garante a integridade física dos trabalhadores inseridos 
nestes ambientes. Este estudo teve como objetivo geral analisar o 
conhecimento e a percepção sobre saúde auditiva no trabalho por 
Supervisores de Produção de uma montadora de veículos na Região 
Metropolitana de Curitiba (FAMEC). Método: o presente estudo foi realizado na 
FAMEC em que os sujeitos pesquisados são participantes de um curso 
extensão in company e optou-se pelo desenvolvimento de um estudo 
transversal, com características quali-quantitativa desenvolvida em duas 
etapas. Na primeira etapa ocorreu a aplicação de um protocolo estruturado 
(n=41) e as perguntas foram categorizadas em Higiene Ocupacional, 
Documentação do Programa, Protetor Auricular, Perda Auditiva Induzida por 
Ruído (PAIR), Programa de Preservação Auditiva (PPA) e Equipe e Ambiente 
de Trabalho, na segunda etapa foi realizada entrevistas com a técnica de grupo 
focal (n=11) entre os participantes da pesquisa divididos em dois grupos sendo: 
grupo 1 (formandos) e grupo 2 (iniciantes). Buscou-se investigar a percepção 
desses considerados gestores frente a saúde auditiva de seus subordinados 
diretos, os operadores de produção. Resultados: Os integrantes dos dois 
grupos pesquisados tiveram seu início de carreira no ambiente industrial, o 
tempo de empresa médio é de 7,26 anos para o G1 e 5,28 anos para o G2, 
tempo de médio de função do G2 é 2,31 anos, superior ao G1 sendo de 1,92 
anos e constatou-se que não existe diferença significativa entre os grupos. 
Quanto a percepção sobre a saúde auditiva dos subordinados, ambos os 
grupos sabem que podem contribuir para evitar a PAIR, porém, desconhecem 
as normas internas de prevenção auditiva, e não houve diferença significativa 
entre os grupos pesquisados.  Conclusão: a partir dos resultados apresentados 
em relação ao conhecimento e percepção dos sujeitos nos postos de trabalho 
existe ruído e as ações de prevenção de saúde auditiva na empresa precisam 
ser melhoradas. 

 
Palavras-chave: Gestão de pessoas; efeitos do ruído; audição; saúde do 
trabalhador. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
The changes occurs in the world of work, sush the changes into de 
taylorist/fordist models by flexible models and the advents of new technologies, 
didn’t converted in a less precarious condition, more human, either ensures the 
physical integrity of workers inserted in this environment. This study has the 
general goal the knowledge analysis and the perception about hearing health by 
production supervisors workers in a carmaker at MRC – Metropolitan Region of 
Curitiba. Method: This study was conducted in FAMEC (Faculdade 
Metropolitana de Curitiba) where the interviewees attended a in company 
extension course where it was decided to develop a cross-sectional study, with 
qualitative and quantitative characteristics developed in two steps. In the first 
step was applied a structured protocol (n=41) and the questions was and the 
questions were categorized in Occupational Hygiene, Program Documentation, 
Protector Headset, Noise Induced Hearing Loss (NIHL), Hearing Conservation 
Program (HCP) and Staff and Working Environment.  In the second step the 
interviews were conducted with the focus group technique (n=11) among survey 
participants divided into two groups: group 1 (senior students) and group 2 
(beginners). We sought to investigate the perceptions of these managers facing 
hearing health of their direct reports, the production operators. Results: The 
members of both groups surveyed had his early career in the industrial 
environment, with the company average time is 7.26 years to G1 group and 
5.28 years to G2 group, the function average time of the G2 is 2.31 years 
superior to the G1 being 1.92 years and it was found that there is no significant 
difference between groups. As the perception of the auditory health of direct 
reports, both groups know that they can help to prevent NIHL, however, 
unaware of the internal rules of hearing loss prevention, and there was no 
significant difference between the groups surveyed. Conclusion: from the 
results presented related by the knowledge and perception of individuals in the 
workplace there is noise and preventive actions in hearing care into the 
company need improvement. 
 
Keywords: People management; noise effects; hearing; worker health. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após a Segunda Guerra Mundial houve uma aceleração do processo 

social de mudanças tecnológicas e organizacionais nos processos de trabalho 

o que refletiu nas formas de adoecer e morrer dos trabalhadores (PINTO, 

2010). 

Nas últimas décadas, as transformações sofridas pelo sistema de 

produção capitalista foram significativas e alteraram a forma de organização da 

produção. Essas mudanças, juntamente com o advento das novas tecnologias, 

trouxeram consigo outras exigências em relação ao perfil do trabalhador, lhe 

impondo novas atribuições e responsabilidades (ANTUNES, 2003; PINTO, 

2010). Essas novas tecnologias exigem novas formas de organização do 

trabalho, um maior investimento na formação dos trabalhadores e novos 

dispositivos de controle (LIMA, 1995). 

Segundo Soares (2011), o mundo do trabalho sofreu profundas 

mudanças como a reestruturação produtiva, novas culturas organizacionais e 

normas comportamentais no quesito gestão de pessoas. 

A análise dessas mudanças é necessária, pois, de acordo com Mendes 

(2003) para se conhecer o mundo do trabalho, avaliar seus impactos e propor 

medidas que minimizem os impactos negativos e consolidem os impactos 

positivos,  é preciso compreender a organização do trabalho. Deve-se utilizar 

para tanto métodos, técnicas ou ferramentas que levem em consideração o 

sistema de trabalho e o trabalhador (indivíduo, grupo, social), os meios 

(materiais e métodos) e os impactos de um trabalho no corpo, na percepção 

sobre a saúde e bem-estar, no ambiente sócio familiar. 

Isto porque a ocorrência de mudanças nas formas de organização 

produtiva e implementação de novos métodos levam a uma mudança também 

no homem que opera nesse novo processo de trabalho, tendo em vista que o 

homem constrói-se como tal através do seu trabalho, e as pressões resultantes 

da organização do trabalho vão interferir na saúde dos trabalhadores 
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(DEJOURS e ABDOUCHELI, 1994). 

Para este estudo, entende-se como organização do trabalho a divisão de 

tarefas que determinam o modo de produzir e a distribuição dos homens em 

hierarquia, comandos e vigilância sobre o fazer do trabalhador, que envolvem 

as relações entre os operadores e suas chefias (DEJOURS E ABDOUCHELI, 

1994). 

Assim, a transformação do mundo do trabalho, a criação de novas 

máquinas e equipamentos e o advento de novas tecnologias afetaram 

diretamente os trabalhadores, expondo-os a novas condições de trabalho 

adversas, e obrigando-os a se atualizarem profissionalmente. Conforme 

Antunes (2003), com a flexibilização da unidade fabril, principalmente em 

função da globalização e das novas formas de trabalho em função das novas 

tecnologias, houve a desregulamentação dos direitos trabalhistas como, por 

exemplo, o trabalho temporário.   

Assim, uma das consequências ou referência do novo modelo de 

organização da produção é a Especialização Flexível, concebida como a 

capacidade de produzir vários tipos de produtos numa mesma linha de 

produção, mudando rapidamente do produto “A” para o “B”, buscando atender 

a demanda do mercado (TAUILE, 2001). Do ponto de vista tecnológico, é a 

substituição da automação rígida de base eletromecânica, pela automação 

flexível de base microeletrônica, que permitiu rápidas mudanças no processo 

produtivo, através da reorientação das máquinas e equipamentos, conforme 

flutuações da demanda e instabilidade dos mercados, próprias desse novo 

momento do capitalismo (WOOD, 2000). 

Uma das mudanças marcantes nessa nova forma de organização do 

trabalho é a exigência em relação ao trabalhador, que também deve ser 

flexível, capaz de se adaptar ao dinamismo dessa nova forma de organização 

da produção (Cattani, 1996). A flexibilidade funcional permite ao trabalhador 

desenvolver habilidades em várias tarefas ao mesmo tempo, podendo realizar 
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a atividade A e imediatamente mudar para outro posto de trabalho realizar a 

atividade B.  

Um dos impactos dessas inovações tecnológicas, segundo Bresciani 

(1994), é a degradação das condições de trabalho e precarização dos vínculos 

de emprego, especialmente com a aceleração de processos de terceirização, o 

que para Gonçalves (2009) traz impactos negativos à saúde do trabalhador. 

Desta maneira, um dos desafios do administrador moderno é a grande 

transformação pela qual o ambiente econômico-administrativo vem passando, 

além de ter que atender às exigências tradicionais de um paradigma dominante 

voltado para a economia de mercado. É o que Galbraith (1979) já denominava 

de “era da incerteza”, uma época cada vez mais complexa e mutável, cujas 

mudanças acontecem em velocidade extraordinária. 

Por outro lado, com a transformação das formas de trabalho e o novo 

perfil de trabalhador, é de suma importância que as empresas garantam a 

saúde dos trabalhadores, mantendo sua integridade física/mental, além de lhe 

propiciar a melhor qualidade de vida (SALIBA, 2003).  

Neste contexto, entende-se como pertencente ao campo da Saúde do 

Trabalhador, o conjunto de atividades que se destina, através das ações de 

vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 

saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho [...] (BRASIL, 1990, art. 6º, § 3º). 

Canguilhem (1990, apud MINAYO, 2011) coloca que para analisar a 

saúde é preciso considerar dois polos – de um lado, os indivíduos; de outro, o 

meio em que vivem – e como cada um desses polos afeta o outro. 

 Lima (1995, p. 20) afirma que: “as novas políticas de Recursos 

Humanos valorizam tanto as exigências materiais (através de salários mais 

elevados, por exemplo) quanto as de ordem psicológica (encorajando, por 

exemplo, a tomada de iniciativa)”, permitindo, assim, que  o trabalhador  deixe 
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de ser um mero apêndice da máquina, como era considerado na época do 

Taylorismo. 

Com a evolução do processo de trabalho no segmento automobilístico, 

passando da era taylorista/fordista para o modelo Toyota de produção, 

implementou-se as linhas flexíveis de produção, passando a montadora apenas 

a se preocupar com seus processos de montagem, passando para terceiros a 

responsabilidade de confeccionar todas as peças e componentes a serem 

utilizados em seu processo de montagem.  

Este exemplo nos incita a questionar como é considerada a relação 

saúde/trabalhador aplicada nas empresas montadoras de veículos pelos 

gestores diretos das equipes de produção, sabendo-se que um automóvel 

possui quase 20.000 (vinte mil) itens e o processo produtivo divide-se em 

quatro grandes áreas: Estamparia, Carroceria, Pintura e Montagem, 

envolvendo riscos em cada um destes setores e, consequentemente, expondo 

o trabalhador (GOUNET, 1999). 

Estudo de Morata et al. (2005) em duas empresas sendo uma de 

mineração e outra da construção civil, relatam que os supervisores vivenciam 

diretamente o ambiente de trabalho de exposição dos trabalhadores e estão 

mais cientes do enfrentamento dos níveis de ruídos elevados e autos riscos do 

que os gerentes. Os resultados apresentados indicam que os supervisores e os 

gestores de Programas de Preservação Auditiva (PPA), também devem ser 

envolvidos na tomada de decisões e precisam ser mais bem informados sobre 

possíveis adequações necessárias para melhoria das condições de trabalho. 

A literatura relata a percepção de responsáveis por empresas em 

relação à saúde e segurança no trabalho. Gonçalves (2006) em seu estudo 

sobre a percepção de responsáveis por quatro metalúrgicas sobre o PPA 

observou que eles não tinham clareza sobre os seus componentes do PPA e a 

preocupação com a saúde dos trabalhadores ocorria em função de cumprir a 

legislação evitando sanções à empresa, unicamente.   
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Em estudo realizado por Heyer et al. (2009) com trabalhadores em uma 

fábrica de processamento de alimentos e duas plantas automotivas, não foi 

possível concluir sobre o monitoramento do impacto de ruído devido a pouca 

variação ocorrida entre o período histórico levantado de medições realizadas 

até o momento da realização do estudo, em função de não haver variação 

suficiente, devido aos programas de formação dos trabalhadores para 

demonstrar associações com Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR).  

Almeida (2010) analisou o conhecimento de trabalhadores em uma 

empresa petroquímica sobre o PPA e observou entre os quatro grupos 

pesquisados (gestores, profissionais de segurança, profissionais da saúde e 

trabalhadores), que os gestores apontaram uma melhor apreciação em relação 

às Ações desenvolvidas no PPA.  

Segundo Cunha Júnior (2012), os acidentes de trabalho e as doenças 

ocupacionais, como a PAIR, representam altos custos para as empresas, para 

o trabalhador e também para a sociedade, que acaba sendo contribuinte nas 

despesas assumidas pelo Ministério da Previdência Social. 



 

JUSTIFICATIVA  

 

Este estudo visa responder as seguintes questões: (1) Será que o 

Supervisor de Produção conhece as ações do PPA de sua empresa? (2) Há a 

percepção do supervisor sobre os riscos para a saúde auditiva no trabalho? 

De acordo com Lima (1995, p.17) é de fundamental importância na 

compreensão do "novo" tratamento que as empresas têm dado aos seus 

empregados “a atenção dada ao pessoal e não às condições de trabalho 

propriamente ditas que tem um impacto maior sobre o rendimento". 

Uma vez que se constitui um mercado de economia globalizada, as 

empresas exigem cada vez mais qualidade em seus produtos com menor 

custo, cuja característica principal é a flexibilidade nas novas formas de 

organização e gestão do trabalho. Ainda assim, continua o capitalismo 

dominando a classe de trabalhadores expondo-os a riscos de saúde em 

diversos níveis para atingirem suas devidas rentabilidades financeiras. O ruído 

continua, então, presente nos locais de trabalho, apesar das exigências de 

implantação dos PPA. 

Por conseguinte, vale identificar a percepção dos Supervisores de 

Produção quanto aos impactos gerados na linha de trabalho quanto à saúde 

auditiva de seus subordinados nas condições de trabalho atuais, uma vez que 

são eles os responsáveis por esses trabalhadores expostos ao ruído.



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 Analisar o conhecimento e a percepção sobre saúde auditiva no trabalho 

por Supervisores de Produção que atuam no ramo automobilístico na 

Região Metropolitana de Curitiba – RMC.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

2.2.1 Traçar o perfil dos supervisores da empresa caracterizando-se 

também sua origem e formação.  

2.2.2 Analisar o conhecimento dos supervisores sobre algumas questões 

relacionadas à Saúde Auditiva no Trabalho e ao Programa de 

Preservação Auditiva. 

2.2.3 Analisar a percepção dos supervisores sobre a própria saúde 

auditiva e de seus subordinados. 

2.2.3 Comparar o conhecimento e a percepção entre supervisores que 

participaram do Módulo de Segurança do Trabalho e os que ainda 

não participaram deste módulo do Programa de Extensão de 

Formação de Gestão de Pessoas na Faculdade Metropolitana de 

Curitiba, para observar o impacto dessa formação. 

 

  



 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 3.1 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E A SAÚDE NO TRABALHO 

 

O trabalho vem sendo conceituado, através do tempo, por diferentes 

autores e em diferentes perspectivas. Porém, de maneira geral, entende-se o 

trabalho, em sentido amplo, como um conjunto de atividades intelectuais e 

manuais, organizadas pela espécie humana e aplicadas sobre a natureza, 

visando assegurar sua subsistência (PINTO, 2010). Porém, no sistema de 

produção capitalista, autores de linha marxicista consideram que o homem não 

trabalha para atender suas necessidades, mas para suprir as necessidades 

ditadas pelo sistema, levando, muitas vezes, a não se identificar com aquilo 

que produz, o que é denominado por Antunes (2003) como “estranhamento do 

trabalho”.  

É inegável o papel fundamental do trabalho na inserção dos indivíduos 

no mundo, contribuindo, assim, para a formação de sua identidade e sua 

participação na vida social. Porém, de acordo com a atual organização e 

execução do trabalho, preponderam seus efeitos negativos, levando o 

trabalhador ao adoecimento e a morte (CODO e col., 1992). 

Para que a atividade de trabalho ocorra satisfatoriamente faz-se 

necessário um planejamento, pois o trabalho deve ser organizado e 

gerenciado. Desde os primórdios, nas sociedades mais primitivas, notam-se as 

primeiras formas incipientes de planejamento, como no caso das expedições 

de caça a animais que eram precedidas por discussões sobre rotas, locais de 

acampamento, divisão do trabalho a ser feito e decisões sobre logística, para 

definir previamente o que fazer, aonde ir e como preparar víveres e 

armamentos rudimentares para a longa jornada. O planejamento esteve 

presente também na construção das pirâmides no Egito (CHIAVENATO, 2009). 

Porém, a organização do trabalho só foi estruturada cientificamente no 

século XVIII, a partir da primeira Revolução Industrial. Alguns estudiosos 

consideram Nicolau Maquiavel o precursor da Organização do Trabalho, como 

o primeiro pensador da administração (MICKLETHWAIT, 1998). 

Entende-se por Organização do Trabalho, segundo Dejours e 

Abdoucheli (1994) como a divisão de tarefas que determinam o modo de
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produzir e a divisão dos trabalhadores segundo hierarquia, comandos e 

vigilância sobre o fazer do trabalhador, que envolvem as relações entre os 

operadores e entre esses e sua chefia. 

A organização do trabalho influencia o planejamento, a execução e a 

avaliação, permeando todas as etapas do processo produtivo. Ela prescreve 

normas e parâmetros que determinam quem e o que vai fazer, como, quando e 

com que equipamentos; em que tempo, prazos, quantidade, qualidade, enfim, a 

organização do trabalho constitui a "viga central" da produção. Considerando 

as tantas transformações ocorridas é normal também esperar que a 

organização do trabalho tenha se transformado. O que se questiona hoje é se 

os modelos vigentes são compatíveis com as exigências das novas 

configurações do mundo do trabalho (ABRAHÃO, 2004). 

 

3.1.1 A Evolução da Organização do Trabalho e seu Impacto na Saúde dos 

Trabalhadores: Breve Histórico 

 

A forma mais antiga de organização da produção surgiu na Inglaterra e 

na maior parte dos países europeus, eram as oficinas artesanais 

independentes. Nestas, a produção era realizada por um mestre, ajudado por 

seus aprendizes e por sua própria família, caracterizando-se como uma 

produção doméstica, destinada a suprir as necessidades da sua aldeia ou 

comunidade (PARK et al., 1997).  

No final do século XVII, boa parte dos artesãos rurais trabalhava para a 

burguesia mercantil que eram os comerciantes, os fornecedores e também os 

próprios clientes, o que os deixava em posição de extrema dependência com 

relação ao capitalismo (LANDES, 1994, apud PARK, 1997). 

E, a partir do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor por 

James Watt e sua aplicação à produção, surgiu uma nova concepção de 

trabalho que modificou a estrutura social e comercial da época, iniciando uma 

nova fase da história, a Era Industrial (CHIAVENATO, 2009). 

Segundo Chiavenato (2009) a Revolução Industrial se deu em duas 

épocas distintas: 

 1780 a 1860: 1ª Revolução Industrial ou revolução do carvão e 

do ferro. 
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 1860 a 1914: 2ª Revolução Industrial ou do aço e da eletricidade. 

 

Após este período, a partir de 1945, iniciou-se a terceira Revolução 

Industrial que será comentada na sequência cronológica desta evolução. 

O capitalismo assumiria, então, o papel de coordenador da produção, 

que até então pertencia à burguesia que era portadora do capital e emprestava 

a matéria prima ao artesão. Isso fazia com que o artesão ficasse hipotecado 

sem conquistar sua independência. Com o início do capitalismo, os artesões 

passaram a ser contratados para realizar parcelas do trabalho como 

tingimento, a fiação, a tecelagem ou o acabamento para os donos das 

tecelagens (PARK et al., 1997). 

Essa nova forma de produzir teve grande impacto social, pois provocou 

uma desagregação do modo de vida das classes mais baixas, submetidas a 

um modo de trabalho completamente estranho aos seus valores e tradições. 

Segundo Chiavento (2009), a forma de produção do artesanato, na qual os 

operários/artesões se conheciam e se organizavam em corporações de ofício, 

regidas por estatutos, foi substituída pela produção por máquinas em grandes 

fábricas, transferindo a habilidade do artesão para a máquina e substituindo a 

força do trabalho do homem pela potência da máquina a vapor. 

As consequências sociais da Revolução Industrial foram, então, intensas 

e empregaram uma mão de obra que desconhecia essa nova maneira de 

produzir, conforme relato de Park e col. (1997, p. 7):  

    

“Desde indivíduos que possuíam oficinas ou pequenas propriedades 
agrícolas até mendigos que peregrinavam nas cidades viam-se de 
repente operando máquinas assustadoras, sob supervisão cerrada de 
capatazes contratados, durante períodos diários fixos, recebendo ao 
final do mês uma pequena remuneração.”  

 

Neste cenário da industrialização, supõe-se a aplicação do capital nas 

empresas e vê-se também o surgimento de uma nova categoria de trabalho, a 

dos chefes de indústria, a dos empresários, que dispõem de capitais para a 

estruturação da empresa (RÉMOND, 1976). 

Se de um lado havia o chamado capitalismo industrial, de outro existiam 

uma massa assalariada despreparada para assumir novas atribuições, além de 

sua capacidade física, considerada uma mão de obra desqualificada, 
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despreparada para assumir estas novas atribuições (RÉMOND, 1976). Foi 

então necessário que as chefias mostrassem aos trabalhadores como executar 

sua atividade, por meio de treinamentos nos próprios postos de trabalho.   

Surge, então, a necessidade de se organizar o conhecimento dos 

trabalhadores sobre como produzir e melhorar os processos de produção. 

Nesse período da Revolução Industrial houve muito impacto negativo na 

saúde do trabalhador em função dos ambientes insalubres e das condições de 

trabalho em ambientes agressivos ao conforto e à saúde, gerando acidentes 

graves mutilantes, intoxicações entre outros agravos (MENDES e DIAS, 1991). 

Com a chegada da Revolução Industrial, chega também a preservação à 

integridade física e psíquica do trabalhador, até então desconhecida, bem 

como os riscos de acidente de trabalho aumentaram, pois não havia proteção 

nas máquinas, os ambientes eram mal ventilados e iluminados, o ruído era 

elevado, não havia limite na jornada de trabalho, além da baixa qualificação 

dos trabalhadores (MARQUES, 2007). 

As péssimas condições de trabalho e vida dos trabalhadores 

comprometiam a própria produção em face do grande número de acidentes 

e/ou doenças que reduziam a intensidade produtiva. É desse modo, e também 

como reação à capacidade de organização e clamor popular, que se impôs o 

surgimento de novas ações normativas sanitárias (WAISSMANN e CASTRO, 

1996 apud MENDES, 2003). Surge, então, o Health and Moral of Apprentices 

Act (Lei de Saúde e Moral de Aprendizes), com regulação da idade mínima 

para o trabalho, a redução da jornada de trabalho e medidas de melhoramento 

ambiental das fábricas. Segue-se em 1833 o Factory Act (lei das fábricas) 

ampliando as medidas de proteção aos trabalhadores inseridos no setor 

hidráulico ou a vapor com a contratação de médicos pelas indústrias para 

propor o controle da saúde dos trabalhadores nos seus locais de trabalho 

(NOGUEIRA, 1967; HUNTER, 1974; SCHILLING, 1975; NOGUEIRA, 1979 

apud MENDES, 2003). 

No segmento de mineração, em Cornwall entre os anos de 1849 a 1853, 

foi realizado um estudo comparativo sobre a causa de mortes dos 

trabalhadores. Encontraram, como resultado, mortes em 94,48% dos 

trabalhadores, superior às mortes de não-mineiros, com agravos como a 

fadiga, o envelhecimento precoce e as alterações do comportamento. Entre os 
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anos de 1860 a 1862 as causas morte por doenças pulmonares apontam um 

resultado de 294,81% superior aos mineiros (WEINDLING, 1985; MCLOVOR, 

1987 apud MENDES, 2003). 

Ainda no que tange a primeira Revolução Industrial, as relações entre o 

trabalho, a saúde e a doença dos trabalhadores apontavam para exposições, 

segundo a ocupação do trabalhador, a riscos “específicos” de adoecer e morrer 

(MENDES & DIAS 1999). 

A partir das duas primeiras Revoluções Industriais, com o incremento de 

novas formas de trabalho, mudando-se a forma de organização estrutural das 

empresas, surge o Taylorismo.  

O objetivo do Taylorismo era de determinar o tempo médio padrão para 

o desenvolvimento de cada tarefa no sistema produtivo. O principal motivo do 

estudo dos tempos e movimentos é a reestruturação da tarefa e movimentos 

mais simples e mais rápidos, tomando-se por base o trabalhador mais rápido 

em cada operação. Esses métodos se encontram presentes e ainda são 

utilizados até os dias de hoje e são a garantia de uma maior e melhor eficiência 

do processo produtivo.  Apesar das inúmeras teorias surgidas ao longo das 

últimas décadas, as organizações ainda se estruturam no modelo de Taylor. 

 

3.1.2 O Modelo Taylorista de Organização do Trabalho 

  

No século XIX, foi Frederick Winslow Taylor, o criador e participante 

mais destacado do movimento da administração científica. Isso porque Taylor 

vivenciou a realidade de trabalho nas indústrias da época e acreditava que 

havia um único modo certo de organizar o trabalho, que poderia ser descoberto 

mediante a realização de um detalhado estudo de tempo e movimento 

envolvidos na realização de cada tarefa (MICKLETHWAIT, 1998). 

Assim, entre os anos de 1874 e 1878, Taylor trabalhou como torneiro em 

uma empresa fabricante de bombas hidráulicas e foi nessa empresa que 

começou a observar o que considerava má administração, “corpo-mole” dos 

funcionários e relações de má qualidade entre os trabalhadores e os gerentes 

(MICKLETHWAIT, 1998). 

O objetivo de Taylor era simplificar o trabalho, assim ele subdividiu as 

tarefas dos trabalhadores utilizando-se de um cronômetro para mensurar o 
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tempo da execução de cada operação em busca de uma padronização do 

tempo de produção em cada atividade realizada. Com isso, poder-se-ia exigir o 

cumprimento da quantidade diária desejada pelas gerências de cada setor, 

evitando prejudicar a saúde dos trabalhadores, também conhecido hoje como 

absenteísmo (PINTO, 2010). 

 Taylor analisando e cronometrando as atividades dos trabalhadores do 

início ao final do processo de produção de uma determinada peça, identificou 

que eliminando os gestos desnecessários empreendidos na atividade teria o 

tempo “real” gasto para realizar cada operação. Assim sendo, os gerentes 

teriam em mãos a programação da “quantidade ideal” de trabalho diário, 

“evitando prejudicar a saúde dos trabalhadores e pô-los de licença, nem pouco, 

a fim de não se perder sequer um segundo do tempo sobre trabalho não pago” 

(PINTO, 2010). 

Conforme Pinto (2010) o elemento prático central da administração 

científica é o chamado “estudo do tempo”. 

Em 1895, Taylor apresentou à Sociedade o que é considerado o 

primeiro trabalho da administração científica. Taylor propõe um método para 

eliminar a diminuição do valor pago por peça. Taylor argumentou que a 

administração deveria primeiro procurar descobrir quanto tempo levaria para 

que um homem, dando o melhor de si, completasse uma tarefa. A 

administração poderia então estabelecer um pagamento por peça de forma que 

o trabalhador se visse compelido a trabalhar o suficiente para assegurar 

remuneração razoável (MAXIMIANO, 2010). 

São objetivos da administração científica, segundo Taylor (1995, p.40): 

 

 Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, para substituir o 
velho método empírico. 

 Selecionar cientificamente e depois treinar, instruir e desenvolver o 
trabalhador, que, no passado, escolhia seu próprio trabalho e treinava-se o 
melhor que podia. 

 Cooperar sinceramente com os trabalhadores, de modo a garantir que o 
trabalho seja feito de acordo com princípios da ciência que foi 
desenvolvida. 

 Existe uma divisão quase igual de trabalho e de responsabilidade entre a 
administração e os trabalhadores. A administração incumbe-se de todo o 
trabalho para o qual esteja mais bem preparada que os trabalhadores, 
enquanto no passado quase todo o trabalho e a maior parte da 
responsabilidade recaíam sobre a mão de obra.  
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Para o trabalhador, os métodos de Taylor deveriam minimizar os 

esforços musculares garantindo a elevada produtividade (MAXIMIANO, 2010). 

Conforme Meireles e Paixão (2003) pode-se afirmar que o taylorismo 

passou por três fases distintas: 

1. reforma dos salários; 

2. estudo da função e 

3. divisão do trabalho. 

 

O sistema taylorista, naquela época, se distinguiu das anteriores em 

função das atividades mais complexas como o planejamento de produção, que 

ficava a cargo dos gestores das empresas. Todas as técnicas de trabalho eram 

repassadas por estes para os trabalhadores especializados para padronizá-las 

e por conseguinte não haver desperdício de tempo nem gastos de energia 

física e mental dos trabalhadores, além da ociosidade dos equipamentos entre 

uma operação e outra (PINTO, 2010). 

Para Micklethwait (1998) no mundo de Taylor os “gerentes” não eram 

simplesmente “sargentos autômatos” que executavam as instruções do 

proprietário, mais também tinham o papel de transformar as fábricas em 

“máquinas com perfeito funcionamento” e monitorar e motivar os trabalhadores. 

De acordo com Pinto (2010) muitos consideraram os estudos de Taylor 

como sendo fundamentado em experiências “reais”, mas, na verdade tudo não 

passou de simulação realizada com grupo de trabalhadores selecionados e 

treinados para a realização das atividades desejadas e, assim, obter um 

quantum médio de trabalho e atingir a máxima extração de sobre o trabalho 

não pago, ou mais-valia. 

Dejours (1992) chama atenção para as repercussões do sistema Taylor 

na saúde do corpo e as consequências sobre a saúde mental, pela forma de 

trabalho padronizada até então desconhecida, exigindo maior esforço físico dos 

trabalhadores e, consequentemente, gerando esgotamento aos operários de 

produção de massa, além de neutralizar a atividade mental separando o 

trabalho braçal do intelectual. 

A organização do trabalho implica, além do sofrimento físico, um 

sofrimento de natureza mental na medida em que [...] o homem, no trabalho, já 

não pode alterar sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme às suas 
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necessidades fisiológicas e psicológicas – isso é, quebrando a relação homem-

trabalho (DEJOURS, 1992). 

O sistema taylorista é engessado ao trabalhador, fazendo com que o 

mesmo seja apenas uma figura integrante do processo produtivo, permitindo 

apenas que os gerentes sejam os seres pensantes e capazes de atribuir seu 

intelecto ao trabalho. Segundo Dejours (1992) para o operário-artesão pré-

tayloriano o esforço físico era modulado, repartido e equilibrado em função das 

aptidões e do cansaço do trabalhador intermediado pela programação 

intelectual espontânea do trabalho. Logo, o corpo obedecia ao pensamento que 

era controlado pelo aparelho psíquico (lugar do desejo e do prazer, da 

imaginação e dos afetos).  

O sistema Taylor, com a separação do trabalho intelectual do manual, 

neutraliza a atividade mental dos trabalhadores e o resultado segundo Dejours 

(1992, p. 19) é um “Corpo sem defesa, corpo explorado, corpo fragilizado pela 

privação de seu protetor natural, que é o aparelho mental. Corpo doente, 

portanto, ou que corre o risco de tornar-se doente”. 

Dejours (1992) diz que o trabalho dividido e repetitivo (trabalho 

taylorizado), gera ansiedade e tédio perante a tarefa, porque apaga as 

iniciativas espontâneas do trabalhador, quebrando as responsabilidades e o 

saber, sendo que estes sentimentos devem ser assumidos individualmente por 

cada trabalhador, pois a comunicação está excluída e muitas vezes até 

proibida.  

Dejour (1992) acredita que o fator chave para redução dos problemas da 

saúde do trabalhador pode estar diretamente relacionada à redução da jornada 

de trabalho e, de acordo com Rémond (1976), as condições de trabalho no 

período taylorista são as mais duras possíveis, não havia limitação de tempo, 

trabalhava-se enquanto a claridade ou a luz do dia permitisse, praticando-se 

uma jornada diária entre quinze e dezesseis horas. 

Dejours (1992) diz que a gênese do sofrimento no trabalho teve sua 

origem no desenvolvimento industrial do século XIX, caracterizado pelo 

crescimento da produção, êxodo rural e concentração de novas populações 

urbanas. Esse período era de precárias condições de trabalho, emprego de 

crianças na produção industrial, salários insuficientes para a subsistência e 

elevado número de acidentes. A sociedade industrial convivia com alta 
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morbidade, crescente mortalidade e uma longevidade extremamente reduzida. 

A batalha pela saúde era a própria luta pela sobrevivência. 

No início do século XX, foi implementado por Henry Ford o sistema de 

produção em larga escala, presente até os dias de hoje, porém, com 

tecnologias mais avançadas do que naquela época. Esse princípio foi criado 

para propiciar um consumo acelerado, previa-se um maior volume de produção 

e, consequentemente, uma redução de custos e eliminação de desperdícios.  

 

3.1.3 O modelo Fordista 

 

O trabalho na era fordista caracterizou-se pela exploração intensa do 

trabalhador. Até então, o trabalhador era visto apenas como um simples 

apêndice da máquina, que sofria com o trabalho repetitivo, massificado, mal 

pago, intenso e embrutecedor, trabalho esse existente fundamentalmente para 

o aumento do lucro capitalista (PERES, 2004). 

Em 1908, no processo produtivo em uma planta metalúrgica americana 

(Indústrias Ford), o tempo médio de ciclo de um montador chegava a 514 

minutos. Nesse sistema, cada trabalhador ficava sempre na mesma área de 

montagem e fazia uma parte importante de um carro que vinha até ele, porém, 

as peças não chegavam até os trabalhadores que por vez tinham que busca-

las no estoque (MAXIMIANO, 2010). 

Ford, aproveitando-se das experiências de Taylor, criou uma novidade 

na época: a linha de produção em série, alocando os objetos de trabalho num 

mecanismo automático que percorresse todas as fases da linha produtiva. 

Desta forma, se antes os operadores faziam todo o processo, a partir desta 

implantação o trabalho tornou-se simples e houve a fixação do trabalhador em 

um único posto de trabalho (PINTO, 2010). 

Esse trabalho massificado implica em condições de trabalho precárias, 

reforçado por uma segunda característica fordista, a racionalização da 

produção, através do parcelamento de tarefas fundado na tradição taylorista. O 

parcelamento de tarefas implica que o trabalhador não necessita mais ser um 

artesão ou especialista em mecânica, sendo necessário apenas que o 

trabalhador apresente resistência física e psíquica num processo de produção 
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constituído por um número de gestos repetidos ao infinito durante sua jornada 

de trabalho (GOUNET, 1999). 

Segundo Harvey (1993), o que distingue o fordismo do taylorismo é o 

reconhecimento explícito pelo fordismo de que a produção em massa 

significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de 

trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova 

estética e uma nova psicologia. Em suma, um novo tipo de sociedade 

democrática, racionalizada, modernista e populista. 

Se a divisão das tarefas entre os vários trabalhadores já estava 

avançada na indústria com a implementação e expansão do sistema taylorista, 

a novidade introduzida por Ford em sua linha de produção em série, foi à 

colocação da linha de produção com mecanismos automatizados por esteiras 

rolantes, desde o início do processo, com a matéria prima ainda em estado 

bruto, até o estágio final, com o produto acabado. Neste modelo o trabalhador 

ficava fixo no seu posto de trabalho fazendo suas intervenções no processo 

produtivo, uma vez que as atividades foram simplificadas ao extremo (PINTO, 

2010). 

Já no início de 1914, a Ford adotou a linha de montagem móvel e 

mecanizada e as consequências foram espantosas, o tempo médio de ciclo foi 

reduzido para 1,19 minutos, por causa da imobilidade do trabalhador. Ainda 

nesse mesmo ano, Ford inovou reduzindo a jornada de trabalho para 8 horas e 

duplicando o salário para U$5,00 por dia, enquanto na maioria dos países a 

jornada era de 10 ou 12 horas. Porém, Ford não garantiu o pagamento de 

U$5,00 para todos. Era preciso primeiro esperar seis meses para obtê-los, era 

preciso completar 21 anos, além de uma conduta impecável (GOUNET, 1999; 

MEIRELES e PAIXÃO, 2003; MAXIMIANO, 2010). 

Na linha de produção de Ford a divisão das tarefas era distribuída 

conforme as competências e especializações, assim, o engenheiro industrial 

planejava e controlava a montagem, o engenheiro de produção planejava o 

processo de fabricação, os faxineiros limpavam as áreas de trabalho e os 

técnicos calibravam as ferramentas (MAXIMIANO, 2010). 

A ideia principal dos sistemas taylorista/fordista era simplificar as 

atividades ao extremo e, a partir de certo momento, o trabalhador tornava-se 

um “apêndice da máquina”, repetindo movimentos iguais num curto espaço de 
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tempo, como qualquer pessoa sem a menor experiência de trabalho no assunto 

poderia fazer (PINTO, 2010). 

Esse modelo também repercutiu negativamente na saúde dos 

trabalhadores.   As transformações radicais na forma de produzir e de viver das 

pessoas e, portanto, de seu adoecer e morrer, fez nascer uma ação em saúde 

inédita no mundo até então: a Medicina do Trabalho como especialidade 

médica (Mendes; Dias, 1991). Naquele momento, com o consumo da força de 

trabalho resultante da submissão dos trabalhadores a um processo acelerado e 

desumano de produção, exigiu-se uma intervenção, sob pena de tornar inviável 

a sobrevivência e reprodução do próprio processo. 

A Medicina do Trabalho era um serviço organizado nos locais de 

trabalho que visava assegurar a proteção dos trabalhadores contra todo o risco 

que prejudicasse a sua saúde e que resultasse em perda de seu trabalho 

(MENDES & DIAS, 1991). 

A Administração Científica do Trabalho, onde os princípios de Taylor 

foram aplicados por Ford, encontrou na Medicina do Trabalho uma aliada para 

a perseguição de seu telos (objetivo) a produtividade. Henry Ford declarou na 

época ser o corpo médico a seção de sua fábrica que daria mais lucro, 

(OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1986, apud MENDES & DIAS, 1991). Com um médico 

na fábrica as vantagens começam com a seleção de pessoas, optando-se 

pelos candidatos com menor probabilidade de adoecimento, e em caso de 

afastamento por motivos de saúde, o retorno ao trabalho torna-se mais rápido 

acreditando-se na eficácia gerada pelo serviço próprio, não dependendo da 

morosidade das redes de assistência previdenciária ou do estado.  

A Medicina do Trabalho evoluiu após a Segunda Guerra para uma 

medicina ocupacional, visando atender aos novos interesses da indústria 

crescente e reduzir perdas com trabalhadores adoecidos (MENDES & DIAS, 

1991; OLIVEIRA, 2001).  

 No contexto econômico e político da época, o custo provocado pela 

perda de vidas por acidentes do trabalho ou por doenças do trabalho, começou 

a ser sentido tanto pelos empregadores (ávidos de mão de obra produtiva) e 

pelas companhias de seguro, às voltas com o pagamento de pesadas 

indenizações por incapacidade provocada pelo trabalho (MENDES & DIAS, 

1991). Surge, então, novo modelo de saúde voltada aos trabalhadores, a 
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"Saúde Ocupacional", que surge dentro das grandes empresas com a 

organização de equipes progressivamente multi-profissionais, e a ênfase na 

higiene industrial, refletindo a origem histórica dos serviços médicos e o lugar 

de destaque da indústria nos países "industrializados". 

Se no período da Primeira Guerra Mundial os operários se organizaram 

e conquistaram o direito à vida, a partir de então, buscaram salvar o corpo dos 

acidentes, prevenir as doenças profissionais e as intoxicações. E, entre 1914 e 

1968, a luta pela sobrevivência operária deu lugar à luta pela saúde do corpo 

(DEJOURS, 1992). 

A intensificação do ritmo de trabalho, a extrema parcialização das 

tarefas, a rotina burocrática, controle e os movimentos repetitivos, 

determinados pela esteira rolante, tornam o trabalho um pesado fardo. Dejours 

(1992) aponta distintas dimensões quanto ao medo vivenciado pelo trabalhador 

como o desgaste mental e psicoafetivo que pode afetar as relações entre os 

colegas de trabalho gerando violência e agressividade, podem oposição às 

solicitações da hierarquia, além do esforço em manter comportamentos 

condicionados, gerando o medo ao detrimento do corpo físico em relação às 

más condições de trabalho. 

Sem negar a importância dos cerceamentos psíquicos ligados ao 

trabalho na geração do sofrimento, Dejours (1992) chama atenção para o fato 

de que é principalmente a falta de possibilidades para mudarem, ou mesmo 

aliviarem, esses cerceamentos, a origem dos problemas de saúde dos 

trabalhadores. 

Os trabalhadores deveriam ser controlados também fora do ambiente da 

fábrica. Para tanto, com a ajuda de profissionais com formação em áreas 

sociais, promoveu-se a socialização controlada e disciplinada da vida privada 

com a criação de vilas operárias ao redor da fábrica, clubes e visitas periódicas 

aos trabalhadores e suas famílias (HARVEY, 1993). 

 

 3.1.4 O sistema Toyota de produção: novas perspectivas 

  

Segundo Geofagia (2013), a partir de 1945 acontece a Terceira 

Revolução Industrial onde a eletrônica, a informática, e a robotização na linha 

de montagem aparecem como verdadeira modernização da indústria. 
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Essa fase é marcada pelos avanços técnicos-científicos nas seguintes 

áreas, segundo Geofagia (2013): 

1. Biotecnologia - engenharia genética, melhoramento genético, 

transgênicos. 

2. Robótica- Inteligência artificial (AI), hardware. 

3. Informática - internet, fibra ótica, rede wi-fi, temática (união da 

informática e telecomunicações).  

4. Transportes - Aviões supersônicos, aumento da frota de carros, aviões e 

navios. 

5. Telecomunicações - melhorias na difusão de telecomunicações.  

 

Seu surgimento ocorre no período de crise financeira de 1949 no Japão, 

por imposição de um grupo bancário que financiou a empresa Toyota que 

estava muito próxima da falência, e lhe impôs para sobrevivência a 

necessidade de reduzir despesas, inclusive de pessoal. Neste momento, a 

Toyota viu-se na obrigação de se reorganizar e produzir apenas as 

quantidades necessárias no tempo exatamente necessário, criando novo 

modelo de produção (CORIAT, 1994). 

 O modelo Toyota de produção também chamado de toyotismo surgiu 

logo após a segunda guerra mundial. De 1947 a 1950 o engenheiro Taiichi 

Ohno aplica o mecanismo da automação, que já conhece da indústria têxtil, o 

ramo original da Toyota, onde um operário trabalha próximo a quarenta 

máquinas, e o adapta ao modelo da indústria automobilística. E, a partir de 

1970, o Japão emergiu como uma potência industrial, apresentando um padrão 

organizacional distinto dos utilizados pelos países líderes (CORIAT, 1994; 

FLEURY & FLEURY, 1997, apud MEIRELES & PAIXÃO, 2003, p. 252). 

Conforme Ohno (1978, p.49, apud CORIAT, 1994, p.30), o sistema Toyota 

surgiu da necessidade de se produzir pequenas quantidades de numerosos 

modelos de produtos; em seguida evoluiu para tornar-se um verdadeiro 

sistema de produção, considerado bom na diversificação. Enquanto o sistema 

clássico de produção em massa planificado é relativamente refratário à 

mudança, o sistema Toyota, ao contrário, revela-se muito plástico; ele adapta-

se bem às condições de diversificação mais difíceis.  
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O parcelamento das tarefas do fordismo já não é mais suficiente. A nova 

função do operador é deixar a máquina funcionar e, enquanto isso, ele prepara 

material para alimentá-la e reduzir ao máximo o tempo de não produção. 

Assim, rompe-se a relação um homem/uma máquina, e desde 1955 na Toyota 

um trabalhador opera em média cinco máquinas, considerado como uma 

formidável intensificação do trabalho e isso, consequentemente, vai exigir 

outras qualificações do trabalhador além de trazer também outros impactos em 

sua saúde (GOUNET, 1999; MEIRELES e PAIXÃO, 2003). O Toyotismo 

baseia-se na gerência participativa, na cultura organizacional forte, no 

comprometimento dos empregados com a organização, em técnicas de 

produção como o Kanban 1  e o Just-in-time 2 , nos círculos de controle da 

qualidade e na melhoria contínua dos processos (LACOMBE, 2009). 

Para a sociedade, os produtos advindos das indústrias automobilísticas 

eram símbolo de status, poder e conforto, porém, contraditoriamente, afetavam 

o bem estar de quem o produz, que dedicam parte de sua saúde para garantir 

este tão desejado produto, o automóvel, em troca de um ganho salarial para 

sustento de suas famílias (MEIRELES & PAIXÃO, 2003). 

No modelo Toyota de produção o foco do trabalho é a atividade fim, ou 

seja, montar o veículo. Para tanto, diferente do modelo fordista, prefere 

desenvolver relações de subcontratação com os fornecedores de autopeças, 

sendo esses são mantidos sobre controle por meio de participações de capital 

das montadoras e há como imposição em seu sistema de produção, a máxima 

flexibilidade, além de estarem instalados em um raio de 20km de suas fábricas, 

para reduzir o transporte, emprego de kanban dentro da fábrica de autopeças e 

entre esta e a Toyota (GOUNET, 1999). 

À medida que Ohno foi conseguindo implementar os novos postos de 

trabalho com máquinas operando com diferentes finalidades, os trabalhadores 

adquiriam o aspecto de uma “multifuncionalidade”, exigindo que a eles fossem 

                                                 
1

 Kanban é uma palavra japonesa que significa etiqueta ou cartão sinalizador. Em 
administração da produção significa um cartão de sinalização que controla os fluxos de 
produção ou transportes em uma indústria. O cartão pode ser substituído por outro sistema de 
sinalização, como luzes, caixas vazias e até locais vazios demarcados (PACE, 2003).  

2
 Just-in-time é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser 

produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pode ser aplicado em qualquer 
organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes (PACE, 2003). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_da_produ%C3%A7%C3%A3o
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somadas todas as atividades antes subdivididas em várias funções. Cumprida 

essa fusão de várias funções e atividades, designou-se “multifuncionais”, ou 

“polivalentes”, os trabalhadores por elas responsáveis (PINTO, 2010). Com 

essa mudança na forma de organização do trabalho, as novas atribuições 

impostas aos trabalhadores, trouxeram novos riscos para sua saúde.  

Na ótica de Pinto (2010), na implementação do sistema de organização 

flexível, o efetivo foi reduzido drasticamente e, devido à concorrência acirrada 

pela disputa da fatia de mercado, as empresas não destinavam recursos à 

melhoria de certas condições de trabalho (GOUNET, 1999). 

Novas obrigações são exigidas do trabalhador no Toyotismo. O 

trabalhador deixa de ser apenas um cumpridor de tarefas definidas pela 

engenharia e passa a ser uma pessoa participativa, não só para realizar o que 

lhe é imposto, mas também, ter ideias para serem usadas. Consequentemente, 

o perfil dos determinantes da saúde-doença dos trabalhadores e o quadro da 

morbi-mortalidade relacionada ao trabalho e a organização e as práticas de 

saúde e segurança no trabalho, modificaram-se (MENDES & DIAS, 1999). 

O excesso de trabalho e em ritmo cada vez mais acelerado nas novas 

formas organizacionais podem mutilar os trabalhadores, além de provocar 

doenças e afastamentos e por consequência ainda gerar demissão (BRIDI, 

2013). 

Se as inovações tecnológicas têm ensejado a redução ou eliminação de 

risco ocupacional, tornando o trabalho em alguns ramos e setores da atividade 

econômica mais leve, menos perigoso, menos sujo, têm também introduzido 

outras “novas” cargas de trabalho, principalmente de natureza psíquica, com 

crescente sofrimento mental para os trabalhadores (GLINA, 2013). 

Para Glina (2013) as consequências que as novas tecnologias geram ao 

trabalhador são: o desemprego, a intensificação do trabalho, aumento do 

desgaste mental, podendo ocorrer acidentes de trabalho com maior gravidade 

dada a presença de robôs. Existe a necessidade em lidar com dados abstratos 

informatizados – exigindo uma sobrecarga cognitiva e adaptação ao modo de 

funcionamento do computador, trabalho sobre pressão da chefia, maior esforço 

visual, postura estática, movimentos repetitivos, maior isolamento dos 

trabalhadores, entre outros. 
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De acordo com Silva et al. (2010) a globalização financeira e a 

mundialização da precarização social, juntamente com as inovações 

tecnológicas e as novas formas de gestão, causaram rápidas transformações 

no mundo do trabalho. No que tange as áreas da Medicina do Trabalho, da 

Saúde Ocupacional e da Psicologia é quase nula a atenção para essas 

mudanças, e para o aspecto do trabalho como mediador de integração social.  

Segundo Oliveira (2001), em relação ao ambiente de trabalho é 

importante ressaltar que as questões de saúde-trabalho passaram por várias 

etapas ao longo da história: 

1. a segurança do trabalhador, para reduzir as possibilidades de 

acidentes do trabalho; 

2.  a medicina do trabalho para curar doenças;  

3.  a pesquisa para a higiene industrial, visando a prevenção de 

doenças e garantir saúde ocupacional;  

4. o questionamento passou para a saúde do trabalhador, na busca 

do bem-estar físico, mental e social.  

 

Agora, pretende-se avançar além da saúde do trabalhador, buscando-se 

a integração deste com o homem, o ser humano dignificado e satisfeito com a 

sua atividade, que tem vida dentro e fora do ambiente de trabalho, que 

pretende enfim qualidade de vida. 

Kanaane (1994) diz que o trabalho que motiva e gratifica o homem, 

quando realizado com afinco, exige esforço, capacidade de concentração, de 

raciocínio, implicando em desgaste físico e/ou mental, comprometendo a 

qualidade de vida. 

Segundo Codo e Sampaio (1995), o indivíduo, dotado de uma história 

personalizada e a organização do trabalho, portadora de uma injunção 

despersonalizante, emergem uma vivência e um sofrimento que determinarão a 

saúde na organização e seu funcionamento. E o sofrimento do indivíduo traz 

consequências sobre o seu estado de saúde e igualmente sobre o seu 

desempenho, pois existem alterações e/ou disfunções pessoais e 

organizacionais. Esse sofrimento advém de sentimentos gerados por diversos 

aspectos e que atingem a organização em todo o seu contexto. Os sentimentos 
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como geradores de disfunções são inúmeros e, entre eles estão: indignidade; 

inutilidade e desqualificação. 

Para Carvalho (1995, apud, CODO e SAMPAIO, 1995), os efeitos do 

trabalho sobre a saúde não se limitam ao que é reconhecido legalmente como 

doença profissional, e mesmo esta não é uma entidade que independe de sua 

forma de manifestação no sujeito. 

A adoção de novas tecnologias e métodos gerenciais facilita a 

intensificação do trabalho que, aliada à instabilidade no emprego, modifica o 

perfil de adoecimento e sofrimento dos trabalhadores, expressando-se, entre 

outros, pelo aumento da prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, 

como as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho (DORT) (BRASIL, 2001). 

 

 3.1.5 As atuais tendências da Organização do Trabalho  

 

Nos tempos atuais, existem organizações de todos os tipos possíveis e 

tamanhos extremamente variados. Seja qual for o porte ou característica de 

negócio – requerem um aparato administrativo para serem bem-sucedidas 

(CHIAVENATO, 2009). 

De acordo com Chiavenato (2009), vive-se hoje em um mundo novo 

onde o trabalho físico foi deslocado para as máquinas e o trabalho mental para 

os computadores. Nessa nova era o ser humano passa a ter uma tarefa 

indelegável: ter ideias, ser criativo e inovar. 

Conforme Chiavenato (2009), na atual era da informação prevalecem: a 

sociedade pós-industrial e o mundo do conhecimento. Esse conhecimento vem 

se tornando moeda cada vez mais valiosa do mercado, segundo o autor, pois o 

trabalho intelectual vem se tornando mais intenso do que a atividade manual, e 

a criatividade e inovação mais importantes do que a simples execução de 

tarefas. Busca-se a aplicação do conhecimento, a qualidade de vida e 

simultaneidade, a redução do tempo e do espaço para fazer uma mesma coisa 

em tempos e lugares diferentes. 

Ainda para Chiavenato (2009), o capital intelectual é invisível e 

intangível, mas, pequenas organizações com poucos recursos financeiros se 
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tornam mais valiosas do que grandes impérios, em razão do seu capital 

intelectual. 

Neste contexto, a administração se torna a ciência mais badalada dos 

últimos tempos, pois, permite que as demais ciências tenham suas invenções e 

descobertas em produtos e serviços disponíveis à sociedade e ainda aglutina 

as demais ciências com o propósito de obter convergência de esforços na 

procura de novas descobertas capazes de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas (CHIAVENATO, 2009). 

As competências dos trabalhadores são valorizadas. As empresas 

definem suas estratégias produtivas conforme seu ramo de atividade e o ponto 

inicial de todo processo de competências é tornar visíveis suas estratégias, 

permitindo que cada assalariado aproprie-se delas, e saber o que se espera do 

próprio procedimento competências (ZARIFIAN, 2001). 

Diferente do processo de trabalho taylorista, o processo de 

competências, faz com que um trabalhador expresse uma autonomia de ação 

(em equipe de trabalho) na melhoria do valor produzido. Esse engajamento 

pode-se manifestar em termos de reatividade às demandas de produção 

(ZARIFIAN, 2001). 

Um dos principais efeitos esperados da utilização de competências é 

que permite desenvolver a polivalência e, com isso, permite flexibilidade à 

organização do trabalho. A competência faz com que um indivíduo domine as 

situações com que se defronta. No posto de trabalho, a polivalência designa a 

capacidade que tem um assalariado de ocupar vários postos, o que permite 

passar de um posto a outro de acordo com as necessidades. Cada posto de 

trabalho é caracterizado pela lista de tarefas que é preciso executar e 

continuam separados (ZARIFIAN, 2001).  

Aos chefes/responsáveis cabe a função de gerenciar tais competências 

de seus subordinados, com todas as implicações técnicas e administrativas 

que isso comporta.  Não se obriga um indivíduo a ser competente, nem mesmo 

tornar-se competente, o que a empresa pode fazer é requerer competências, 

criar condições favoráveis a seu desenvolvimento (ZARIFIAN, 2001). Cabe ao 

trabalhador desenvolver suas competências. A empresa apenas deve ser 

facilitadora desse processo por meio de seus chefes/responsáveis, 

instrumentalizando-os por meio de encaminhamento a treinamentos, reduzindo 
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as possíveis distorções existentes entre as competências técnicas possuídas e 

as desejáveis pela empresa. Em relação às implicações administrativas 

referem-se em todos os sentidos desde atendimento as normas e 

procedimentos quanto à horário de trabalho, normas segurança do trabalho, 

planejamento de produção (LACOMBE, 2009). 

As recentes reestruturações dos processos produtivos realçam o 

conceito de “desempenho por competência” considerando que o desempenho 

do trabalhador é constituído por suas competências e pelos resultados gerados 

com a aplicação de requisitos exigidos, como saberes, conhecimentos, 

aptidões e habilidades indicados por capacitores de produzir efeitos de 

resultados ou solução de problemas (LE BOTERF, 2005, apud BERNSTORFF, 

2007). 

Para analisar a competência do trabalhador, segundo Le Boterf (2005, 

p.30, apud BERNSTORFF, 2007), o trabalhador deverá ter iniciativas e tomar 

decisões, fazer escolhas, correr riscos, reagir a problemas, negociar e arbitrar 

para ser reconhecido como competente, e não ser apenas um executor de 

tarefas. 

Para Maida et al. (1989, apud BERNSTORFF, 2007) trabalhadores com 

competências múltiplas tendem a terem melhores estratégias de enfrentamento 

e menores taxas de estresse. A competência pode estar inversamente 

relacionada a alguns aspectos da organização do trabalho, porque está 

diretamente relacionada com o nível de exigência individual e coletiva. 

De acordo com Muchinsky (2003, apud BERNSTORFF, 2007), 

características individuais como químicas, fisiológicas e psicológicas somadas 

às características ambientais afetam o funcionamento da cognição humana 

refletindo nas atitudes do trabalhador na organização, tanto nas competências 

como na satisfação dos trabalhadores. 

As inovações tecnológicas costumam estar associadas à redução de 

riscos ocupacionais físicos tornando o trabalho menos perigoso e mais 

higiênico, embora aumentem a divisão social e técnica do trabalho.  De acordo 

com José-Silva (2006, apud BERNSTORFF, 2007), essas inovações 

tecnológicas geram uma contemplação à competição pelo capital, 

transformando competências e significados do trabalho, reduzindo formas de 

resistências coletivas e causando impactos na saúde do trabalhador.  
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O modelo de gestão por competências faz com que os trabalhadores se 

atualizem consequentemente e assumem excessivas responsabilidades com 

atividades mais complexas, aumentando seu ritmo de trabalho, buscando maior 

qualidade e produtividade no trabalho, e consequentemente isto se reflete no 

estado de saúde dos trabalhadores como aumento de LER, síndrome do 

pânico, alcoolismo e depressão. 

 

3.2 CONDIÇÕES DE TRABALHO, SAÚDE DO TRABALHADOR E SAÚDE 

AUDITIVA NO TRABALHO 

 

O entendimento sobre a abrangência das condições de trabalho vem 

sendo discutida entre os autores há algum tempo. 

De acordo com Leplat e Cuny (1977), “condições de trabalho” referem-

se a um conjunto de fatores que determinam o comportamento do trabalhador, 

constituídos pelas exigências que lhe são impostas, voltados aos objetivos, o 

que fabricar e pelas condições de execução, os meios técnicos e ambientais. 

Já na ótica de Montmollin (1990), seria tudo aquilo que caracteriza uma 

situação de trabalho que permite ou impede a atividade dos trabalhadores, 

sendo estas físicas, temporais, ambientais, organizacionais e sociais. 

Sell (1994) considera que se refere a tudo o que influencia o próprio 

trabalho, como: ambiente, tarefa, posto, meios de produção, organização do 

trabalho, e as relações entre produção e salário. 

E, para Marques (2007) “condições de trabalho” significa tratar do 

sistema organizativo, do conteúdo das atividades e das solicitações no trabalho 

com a finalidade de melhorar a produção de bens ou realizar a produção de um 

serviço.  

Na legislação brasileira, a NR 17, que dispões sobre Ergonomia, define 

condições de trabalho incluindo aspectos relacionados ao levantamento de 

peso, transporte de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos, e às condições 

ambientais no posto de trabalho, além da própria organização do trabalho. 

Caberá aos empregadores oferecerem condições adequadas de trabalho no 

que tange às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza 

do trabalho a ser executado (BRASIL, 2011; SZABÓ JÚNIOR, 2013).  
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As condições de trabalho, então, consistem nas circunstâncias em que o 

trabalho é realizado e referem-se, à exposição aos riscos físicos, químicos, 

mecânicos e biológicos. Referem-se, também, aos agravantes da exposição 

aos riscos, os danos da hipersolicitação das capacidades humanas no trabalho, 

efeitos oriundos do sistema técnico-organizacional e conhecido como fatores 

ligados à organização do trabalho (ASSUNÇÃO e BELISÁRIO, 2007). A saúde 

dos trabalhadores guarda estreita relação com as condições de trabalho, 

podendo condicionar a capacidade produtiva da pessoa humana, com violação 

ou não de sua integridade, em decorrência dos fatores que interferem na 

realização da atividade laboral (MARQUES, 2007). 

Para Assunção e Belisário (2007), os problemas de saúde ocupacional 

estão associados aos seguintes fatores:  

1) existência de riscos evitáveis e inaceitáveis para certos grupos de 

trabalhadores;  

2) superposição das consequências da pobreza com os efeitos da 

exposição à nocividade dos ambientes de trabalho (insalubridade 

e/ou periculosidade);  

3) inacessibilidade a serviços de saúde ocupacional pela maioria dos 

trabalhadores;  

4) expansão da informalidade, do trabalho precário, e da 

marginalização do trabalho. 

 
Com o avanço dos tempos e novas tecnologias é fato que os riscos 

também são maiores e exige das empresas e de seus trabalhadores um 

comprometimento diferente em relação à prevenção e aos cuidados no 

ambiente de trabalho anteriores (SZABÓ JÚNIOR, 2013).  

A prevenção é uma das maneiras mais inteligentes de evitar os riscos no 

ambiente de trabalho e a combinação de várias medidas pode levar a um 

melhor resultado. Entende-se que hoje a importância de se educar o 

trabalhador, treiná-lo para o uso do equipamento adequado, capacitá-lo para o 

exercício de suas funções (SZABÓ JÚNIOR, 2013). 

A forma mais eficaz de segurança é a prevenção. Neste sentido, o 

trabalhador deve ficar atento e cumprir as regras de segurança estipuladas em 

suas atividades e ao empregador cabe oferecer um ambiente laboral livre de 
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fatores de riscos ocupacionais, uma vez que os fatores ambientais refletem 

diretamente no desempenho do indivíduo, e sobre o estado psíquico e 

comportamental (GANIME et al., 2010). 

Então, para garantir a saúde no trabalho deve-se evitar o aparecimento 

das doenças decorrentes da forma da atividade laborativa, sendo de exigência 

física, mental e/ou intelectual, buscando-se os mecanismos de sua inibição e a 

proteção aos trabalhadores (MARQUES, 2007). 

A Saúde do Trabalhador, enquanto uma área da Saúde Pública, tem 

como objeto de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde, 

objetivo da promoção e a proteção da saúde do trabalhador, e entre seus 

determinantes estão compreendidos os condicionantes sociais, econômicos, 

tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas condições de vida e os 

fatores de riscos ocupacionais (BRASIL, 2001). 

 

3.2.1. Saúde e Segurança no Trabalho: alguns aspectos legais no Brasil 

  

A Constituição Federal (CF) de 1988, no capítulo II, art.6º garante à 

saúde a todos, e implementa na relação trabalho no art.7º, os meios para isso. 

De acordo a (CF) de 1988, o art.6º diz que são diretos sociais a população 

brasileira a educação, a saúde, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância e a assistência aos desamparados, e no artigo 7º da (CF) quanto 

aos direitos dos trabalhadores que visem à melhoria de sua condição social em 

trinta e quatro itens, dentre eles, o vigésimo segundo – redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança 

(BRASIL, 2011). 

No Art. 200 a CLT, do Capítulo V, Seção XV no item VI cita a proteção 

do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e 

não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao 

ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação 

ou atenuação desses efeitos limites máximos quanto ao tempo de exposição, à 

intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, 

exames médicos obrigatórios, limites de idade controle permanentes dos locais 

de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias (BRASIL, 

2011). 
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No que tange a seguridade social na (CF), apresenta os artigos n.194 e 

195 conceituando como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade”, sendo financiada pela sociedade (do 

empregador, dos proventos de folha de salários, da receita ou faturamento da 

empresa e do lucro), e a cabe ao Poder Pública a organização deste sistema 

(BRASIL, 2011). 

O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Lei nº 3.214 de 

08/06/1978 instituí as Normas Regulamentadoras conhecidas como NR, para 

estabelecer os requisitos técnicos e legais a respeito da segurança e saúde 

ocupacional. Os requisitos técnicos e legais necessários à segurança e saúde 

ocupacional não são estabelecidos apenas pelas NR, mas também por uma 

série de normas (Leis, Decretos, Decretos-lei, Medidas Provisórias, Portarias, 

etc.). 

No Brasil, existem relevantes normas de controle de ambientes de 

trabalho, entre as quais a NR 9 instituída pelo MTE, que classifica os agentes 

de riscos ocupacionais em cinco grupos, conforme quadro abaixo: 
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QUADRO 1 – RISCOS OCUPACIONAIS 

AGENTES DE RISCOS RISCOS 

Químicos 
poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, 
substâncias, compostos ou produtos químicos em 
geral, neblina e outros; 

Físicos 
ruído, vibrações, radiações ionizantes, pressões 
anormais, temperaturas externas, umidade e 
outros; 

Biológicos vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, 
parasitas e outros;  

Ergonômicos 

Ergonômicos: exigência de postura inadequada, 
esforço físico intenso, trabalho em turno e noturno, 
levantamento e transporte manual de peso, 
monotonia e repetitividade, controle rígido de 
produtividade, imposição de ritmos excessivos, 
jornada de trabalho prolongada, outras situações 
causadoras de “stress” físico ou psíquico; 

Acidentes 

arranjos físicos inadequados, máquinas e 
equipamentos sem proteção, ferramentas 
inadequadas e defeituosas, eletricidade, 
sinalização, perigo de incêndio ou explosão, 
armazenamento inadequado, iluminação 
inadequada, animais peçonhentos, outras 
situações e risco que poderão contribuir para a 
ocorrência de acidentes 3-4. 

FONTE: GANINE, 2010, adaptado pelo autor. 

 
 

Segundo Trivelato (1998, apud QUEIROZ, 2010), o conceito de risco é 

bidimensional, representando a possibilidade de um efeito adverso ou dano e a 

incerteza da ocorrência, distribuição no tempo ou magnitude do resultado 

adverso. Assim sendo, uma situação ou fator de risco é “uma condição ou 

conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar um efeito adverso, 

que pode ser: morte, lesões, doenças ou danos à saúde, à propriedade ou ao 

meio ambiente”. Ainda segundo Trivelato (1998, apud Queiroz, 2010), os 

fatores de risco podem ser classificados: 

 

 

 

 

 

 



42 

 

QUADRO 2 – FATORES DE RISCO  

FATORES DE RISCO NATUREZA 

Ambiental físico, químico e biológico; 

Situacional instalações, ferramentas, equipamentos, 
materiais, operações, etc.; 

Humano ou Comportamental decorrentes da ação ou omissão humana. 

FONTE: TRIVELATO (1998, apud QUEIROZ, 2010), adaptado pelo autor. 

 

De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) o risco é 

calculado para uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias.  

E, tanto o trabalhador como o empregador tem suas responsabilidades 

na prevenção. Segundo a legislação trabalhista, a empresa deve diagnosticar e 

eliminar áreas de riscos, implementar um órgão interno de Saúde e Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), oferecer Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), eliminar 

ou minimizar os riscos detectados, treinar seus empregados e cumprir as 

determinações legais. Já ao governo caberia a elaboração das leis e a 

fiscalização do seu cumprimento. O Capítulo V da CLT diz que as empresas 

devem instruir os empregados quanto às precauções a tomar no sentido de 

evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, já os empregados 

devem observar e colaborar com as aplicações das normas de segurança e 

medicina do trabalho, principalmente utilizando-se dos EPI (disposto na NR 6). 

As empresas estarão obrigadas a manter serviços especializados em 

segurança e em medicina do trabalho, segundo o grupo de risco em que se 

classifique (BRASIL, 2011). A NR n.4 que dispõe a obrigatoriedade da 

implantação dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e 

proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.  

A NR 7 estabelece o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde 

do conjunto de seus trabalhadores, por conta do empregador, com 

necessidade de realização de exames admissionais, periódicos e demissionais 

nos trabalhadores sob riscos (BRASIL, 2011). E, o PPA no Brasil é previsto 

pelo Anexo I do Quadro II da NR 7 e pela NR 9. O Anexo 1 da NR 7 define 
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como objetivo o estabelecimento de diretrizes e parâmetros mínimos para a 

avaliação e o acompanhamento da audição do trabalhador através da 

realização de exames audiológicos de referência e sequenciais, e deve ainda 

fornecer subsídios para a adoção de programas que visem a prevenção da 

perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados e a conservação 

da saúde auditiva dos trabalhadores. A NR 9 diz que todos os empregadores e 

instituições com trabalhadores admitidos como empregados são obrigados a 

elaborar e implementar um Programa de Preservação de Riscos Ambientais 

(PPRA), visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. 

Seu objetivo é a prevenção e o controle da exposição ocupacional aos riscos 

ambientais, ou seja, a prevenção e o controle dos riscos químicos, físicos e 

biológicos nos locais de trabalho. 

A NR 15 estabelece as condições insalubres de trabalho, para a 

proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem 

aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Consta também 

na Constituição Federal de 1988 no Art. 7º, item XXIII, sobre os direitos e item 

XXXIII sobre proibição (COSTA et al., 2010). Em relação ao ruído, a NR 15 

estabelece o tempo de exposição: 
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QUADRO 3 – LIMITES   DE   TOLERÂNCIA   PARA  RUÍDO  CONTÍNUO   OU  
                       INTERMITENTE – NR 15 
 

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 15 minutos 

95 2 horas 

96 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

115 7 minutos 

FONTE: ANEXO Nº1 DA NR 15 (PORTARIA 3214 DE 8/07/1978), adaptado por SZABÓ  
              JÚNIOR, p. 244, 2013. 

 

3.2.2 O Ruído no Ambiente de trabalho e a prevenção de seus efeitos sobre o          
trabalhador  

 

O termo ruído é originário do latino rugitu, que significa estrondo, é 

constituído por várias ondas sonoras com relação de amplitude e fase 
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distribuídas anarquicamente, provocando uma sensação desagradável, 

diferente da música (CUBAS DE ALMEIDA, 1992). 

O ruído é um tipo de som que provoca efeitos nocivos no ser humano, 

sendo uma sensação auditiva desagradável que interfere na percepção do som 

desejado (ARAÚJO, 2002). 

A relação entre o nível de ruído e a duração da exposição a este ruído 

corresponde ao fator de conversão ou fator de dobra de tempo. Este fator 

expressa o aumento em dB(A) que leva a duplicação do risco de lesão auditiva 

para um determinado tempo de exposição (SANTOS, 1999, apud AZEVEDO, 

2004). 

De acordo com Camarotto (1998), as condições acústicas de um 

ambiente devem ser entendidas sob o controle das características de 

audibilidade e sobre o isolamento contra os sons indesejáveis. Na TABELA 1 a 

seguir estão demostrados o nível de ruído em algumas atividades fabris: 

 

QUADRO 4 -   FONTES   GERADORAS   DE   RUÍDO   INDUSTRIAL  E   AS  
                        CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS TIPOS DE RUÍDO 
 

Formas de 
Geração do 

Ruído 
Industrial 

 

Tipos de ruído 
Características 
Predominantes 

CONTÍNUO INTERMITENTE IMPACTO 

Níveis de 
Pressão 
Sonora 
dB(A) 

Faixas de 
Frequências 

Hz 

Causas 
Mecânicas 
(Impacto) 

---------- 

Corte de 
chapas, 
prensas, 

estampagem 

Desempeno 
de chapas, 
marteletes, 

prensas 
pesadas 

95 – 105 1000 – 2000 

Causas 
Mecânicas 
(Fricção) 

Serras, 
tornos, 
retíficas 

Teares, 

punções 
Guilhotinas 85 – 100 1000 – 3000 

Causas 
Pneumáticas 

Jatos de ar, 
ar 

comprimido, 
turbinas 

Escape de gás 
por válvulas 

 
--------------- 90 -105 3000 – 5000 

Explosões e 
Implosões 

------------ Motores à 
explosão interna 

Moldagem 
por explosão 

100 –120 500 – 1000 

Causas 
Hidráulicas 

Jateamento 
de água 

Bombas 

hidráulicas 
Válvulas 80 – 90 300 – 500 

Causas 
Magnéticas 

Geradores, 
motores 
elétricos 

--------------- 
Guindaste 
magnético 

 
80 – 100 500 – 2000 

FONTE: CAMAROTTO, 1983, apud CAMAROTTO, 1998. 
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A relação entre o ruído e o ser humano é objeto de estudo desde 

meados do século XIX, sendo em 1830 denominada “surdez por ruído”, as 

alterações auditivas decorrentes da exposição prolongada a elevados níveis de 

pressão sonora (NUDELMANN et al., 2001, apud GOMES, 2008). 

Toda vez que alguém se expõe a níveis de ruído acima de 85 dB(A), 

corre o risco de ocorrer lesões no ouvido (SANTOS & SANTOS, 2000). 

O ruído ainda é um agente de risco presente nos ambientes de trabalho 

causando danos à audição. A PAIR é consequência da exposição prolongada 

em ambiente de exposição ruidoso, existindo dois aspectos fundamentais: as 

características do ruído que são intensidade, frequência, tempo de exposição e 

natureza do ruído e a suscetibilidade individual que está relacionada com o 

sexo, idade e doenças do ouvido (ARAÚJO, 2002). 

Gomes et al. (1983) em estudo com o objetivo de conhecer as condições 

de trabalho e de saúde de um grupo de trabalhadores da área de prensas em 

uma indústria automobilística da Grande São Paulo, observaram que o nível de 

pressão sonora avaliado variou de 90 a 98 dB(A). Os audiogramas mostraram 

perdas auditivas de vários graus em 44,1% dos exames audiométricos 

realizados na empresa e em 64,7% dos exames realizados através do 

Sindicato dos Metalúrgicos. Os autores investigaram ainda a percepção dos 

trabalhadores sobre os riscos e suas consequências para a saúde. Distribuíram 

2.500 questionários, dos quais 223 foram devolvidos após preenchimento pelos 

trabalhadores da área das prensas. Como resultado, o ruído elevado foi 

apontado como risco em 95% dos questionários e em elevada proporção 

também foram assinalados riscos relacionados com posições inadequadas e 

ritmo acelerado de trabalho. Entre os problemas de saúde, os trabalhadores 

referiram distúrbios ósteomusculoarticulares, distúrbios nervosos, irritação dos 

olhos e garganta, dores ou queimação de estômago, zumbido, gripes 

frequentes, dificuldades de audição, varizes e outras patologias com menores 

proporções de citações. 

Sabe-se que perda auditiva pode trazer dificuldades na comunicação 

que geram estresse, ansiedade, irritabilidade, diminuição da auto-estima, 

isolamento social e perda de produtividade prejudicando, assim, o desempenho 

nas atividades de vida diária, resultando em custos para o indivíduo, família, 

empresa e sociedade (CONCHA-BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; 
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STEENLAND, 2004; ARAÚJO, 2002, apud MEIRA et al., 2012). Para 

Gonçalves (2009) perda auditiva é um fator negativo que interfere na qualidade 

de vida e interações do trabalhador, devendo ser objeto de ações preventivas. 

Conforme Ministério da Saúde (2001), a exposição ao ruído constitui um 

dos principais problemas de saúde ocupacional e ambiental na atualidade. A 

PAIR é um dos problemas de saúde relacionados ao trabalho mais frequentes 

em todo mundo.  

Para Destramed (2012), a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) “é 

uma patologia cada vez mais presente nos trabalhadores expostos a ruídos 

ocupacionais que afeta não só a audição, mas também traz consequências 

para sua qualidade de vida”.  

Para evitar a PAIR e os demais efeitos negativos do ruído intenso na 

audição são necessários os (PPA) (MIRANDA & DIAS, 2004). Porém, nem 

sempre a NR7 é executada como indicado na legislação. Em estudo e análise 

de Programas de Prevenção de Riscos Ambientas (PPRA) e Programas de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) implementados por 30 

empresas, de diferentes ramos econômicos, com mais de cem empregados, 

em atividade em Salvador/BA, um estudo constatou a baixa qualidade técnica 

desses programas e apontou a evidente necessidade de ampliar a cobertura da 

fiscalização estatal, assim como de estimular a participação dos trabalhadores 

e dos seus representantes no desenvolvimento destes programas (MIRANDA & 

DIAS, 2004). 

O PPA deverá estar integrado com o PCMSO.  

A estruturação do PPA vem sendo discutida nas últimas décadas no 

Brasil e no exterior.  

O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), nos 

EUA preconiza que, antes do PPA ser colocado em prática ou antes de 

qualquer modificação em um PPA existente, uma auditoria deve ocorrer 

(CAVALLI et al., 2004; GONÇALVES, 2009). Nesta auditoria deve haver:  

 verificação de que as regras para o PPA estão sendo indicadas e são 

conhecidas por todos que administram ou participam do programa; 

 indicação de um responsável pela implementação do programa; 

 estabelecimento do papel dos supervisores; 
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 discussão das avaliações de risco; 

 criação de métodos para avaliação dos resultados das medidas de risco; 

 identificação das medidas prioritárias que serão tomadas, bem como sua 

frequência; 

 discussão sobre os tipos de EPI auriculares a serem utilizados; 

 avaliação dos controles administrativos e de engenharia a serem 

tomados e estabelecimento de prioridades; 

 determinação da frequência, metodologia e temas dos treinamentos.  

Para Cavalli et al. (2004) um bom PPA, historicamente, consiste em sete 

elementos identificáveis: monitorização do prejuízo auditivo, controle 

administrativo, controle de engenharia, avaliação audiométrica, equipamentos 

para proteção auditiva, educação e motivação, armazenamento de dados. Um 

oitavo elemento, a avaliação do programa, tem sido adicionado aos demais.  

Para Gonçalves (2009), a proposta de um programa preventivo voltado 

ao trabalhador exposto ao ruído deve ser baseado em três dimensões de 

ações: estudo a intervenção sobre o ambiente de trabalho; análise do perfil 

auditivo e condições da saúde dos trabalhadores e as ações educativas. 

Para garantir que o PPA tenha sucesso na redução dos fatores de risco 

e preservação auditiva, incluindo, para tanto, todas as etapas para a 

formulação do projeto de PPA, sua execução, controle e avaliação, Gonçalves 

(2009) aponta a necessidade da gestão da segurança dos trabalhadores com 

enfoque na preservação da audição que pode ser entendida como o processo 

de administrar, coordenar ou gerir, tratando-se da aplicação de procedimentos, 

conhecimentos e habilidades. Isso envolve uma equipe multiprofissional como 

demonstrado no QUADRO 5: 
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QUADRO 5 – EQUIPE MULTIFUNCIONAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

PROFISSIONAIS ATRIBUIÇÕES 

MÉDICO DO 
TRABALHO 

Solicitar os exames complementares necessários à 
avaliação auditiva e diagnóstico diferencial para 
poder concluir o laudo nosológico de cada caso. É 
responsabilidade desse profissional a 
comunicação/notificação dos casos sugestivos de 
PAIR aos órgãos públicos. 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA 

Avaliar os ambientes de trabalho; conduzir a 
implementação de ações que eliminem os riscos 
auditivos de maneira coletiva. 

FONOAUDIOLÓGO 

Monitorar a audição dos trabalhadores, 
esclarecer/orientar sobre as consequências sociais 
e profissionais da PAIR e sobre a reabilitação do 
portador de PAIR. 

ENFERMEIRO DO 
TRABALHO 

Investigar os possíveis fatores causais entre a 
atividade profissional e os efeitos do ruído, realizar o 
levantamento das condições gerais de saúde que 
poderiam intervir na audição. 

TÉCNICO DE 
SEGURANÇA 

Preparar programas de conscientização sobre a 
prevenção auditiva, divulgar normas e 
procedimentos de segurança evitando as alterações 
auditivas. 

TRABALHADORES 
Informar sobre a operação de máquina, de 
instrumentos e sobre a execução da atividade de 
trabalho. 

FONTE: GONÇALVES, 2009, pg.54, adaptado pelo autor. 

 

Franco e Russo (2001) relataram que muitas portas se fecham para 

candidatos, considerados inaptos, e desligados de seus empregos anteriores 

por apresentarem pequenas alterações audiométricas, e permanecendo até 

mesmo ao desamparo da própria legislação previdenciária. Os autores 

ressaltam a importância do trabalho fonoaudiológico quanto à implantação de 

programas de prevenção de perdas auditivas, proporcionando o ingresso do 

trabalhador ao mercado de trabalho sem maiores atribulações. 

Em estudo de Cavalli et al. (2004) que teve como objetivo examinar se 

medidas práticas de prevenção de perdas auditivas, adotadas por indústrias de 

Curitiba e região metropolitana, atendem às exigências da legislação 

trabalhista vigente e recomendações científicas, concluíram que não houve 

diferença significativa de conduta entre os grupos pesquisados e que ambos 

cumprem parcialmente a legislação trabalhista relacionada à prevenção dos 

efeitos do ruído. Os autores identificaram pontos fortes e fracos das medidas 
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que vêm sendo adotadas pelas indústrias da região, os quais poderão 

direcionar à elaboração de medidas preventivas mais efetivas e de propostas 

para revisão da legislação vigente. 

Em estudo de Heupa et al. (2011) caracterizaram o perfil de pescadores 

industriais participantes de uma ação educativa desenvolvida como parte do 

Programa de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA). Foram realizados exame 

audiométrico em 52 pescadores após aplicação de um questionário com 

questões referentes aos conceitos empregados na palestra e às queixas 

apresentadas. Os autores concluíram que houve a ocorrência de alterações 

auditivas significativas para os trabalhadores a partir de 40 anos de idade. 

No PPA a ênfase deve ser dada às modificações ambientais para 

controle do ruído.  

 

3.2.3 Saúde Auditiva no Trabalho 

 

De acordo com Lopes et al. (2009) as condições de saúde auditiva no 

ambiente de trabalho tem sido objeto de muitos estudos no campo da saúde 

pública, sendo que, a exposição do trabalhador a elevados níveis de ruído 

pode provocar danos irreversíveis à audição como a Perda Auditiva Induzida 

por Ruído (PAIR). E além da alteração na função auditiva devido à exposição 

ao ruído ocupacional, o ruído e a PAIR compromete a comunicação e a 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

 

De acordo com o Ministério do Trabalho (art. 168 da CLT, NR 7), foi 
estabelecido diretriz e parâmetro mínimo para a avaliação e o 
acompanhamento da audição dos trabalhadores expostos a níveis de 
pressão sonora elevados.  Definiram a PAIR como perda auditiva induzida 
por ruído, com alterações dos limiares auditivos, do tipo neurossensorial, 
decorrente da exposição ao ruído ocupacional, apresentando como 
características principais à irreversibilidade e a progressão gradual com o 
tempo de exposição ao risco (BRASIL, 2011). 
 

Gatto et al. (2005 apud Lopes et al. 2009) definiram a PAR como uma 

patologia cumulativa e insidiosa, que progride ao longo dos anos de exposição 

ao ruído associado ao ambiente de trabalho. 

Para Araújo (2002) além da perda auditiva, o zumbido é uma queixa 

comum em profissionais que atuam em ambientes ruidosos, com níveis de 85 

dB(A), estando presente em 4% da casuística do trabalho. 
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Lopes et al. (2009) diz que considerando a PAIR sendo uma doença 

passível de prevenção e sua prevalência ainda é alta no meio de trabalho, e 

esta perda da audição pode prejudicar a qualidade de vida afetando as 

relações sociais, de comunicação e de trabalho, evidencia-se a importância de 

ações preventivas e coletivas que visem a conservação da audição e da saúde 

em geral. 

 

3.3 PROCESSO DE TRABALHO EM MONTADORAS DE VEÍCULOS E O 

PAPEL DOS SUPERVISORES 

 

3.3.1. Delineando o processo de trabalho 
 

A FIGURA 1 apresenta o exemplo de organização de trabalho em uma 

montadora de automóveis que está subdividido em quatro processos a saber: 

Estamparia, Carroceria, Pintura e Montagem. 

 

FIGURA 1 - PROCESSO DE PRODUÇÃO EM UMA MONTADORA DE 
VEÍCULOS 

 

 

A estampagem das peças, que são chapas laminadas de aço plano, na 

forma de bobinas, são desbobinadas e cortadas nos tamanhos pré-

estabelecidos para cada peça a ser fabricada (SANTOS, 1998). O processo de 

estampagem é caracterizado por uma ferramenta modelo fixo e outra no 

formato oposto que se encaixa gerando impacto de pressão na chapa de aço 

formando a peça desejada. 

A área de estampagem é uma área geradora de altos níveis de ruído em 

função ao impacto das ferramentas fixas e móveis quando se encontram para 

confeccionar a modelagem da peça na chapa de aço. 
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A carroceria é construída a partir de peças de chapas de aço 

estampadas de diferentes formas, tamanhos, tratamento superficial e 

espessuras, que dependem da sua função no veículo. A quantidade dessas 

peças varia de 120 a 300, dependendo do tipo e tamanho do automóvel. Estas 

peças podem ser estruturais e não estruturais, e constituem cerca de 50% do 

total de componentes que integram um automóvel que pesa cerca de 500 kg, 

de maneira que as referidas peças formam 44% do peso do veículo. 

As peças estruturais são peças que pertencem à estrutura do veículo, 

como as longarinas dianteiras e traseiras, colunas das laterais, reforços, entre 

outras. Já as peças denominadas não estruturais são as portas, teto, capô, 

tampa traseira, entre outras. Os conjuntos das peças estruturais formarão a 

estrutura fixa da carroceria, que irá garantir a geometria da mesma. Na 

estrutura fixa serão montadas, posteriormente as partes móveis, constituída por 

portas, capô e tampa da mala traseira (TAKESAWA, 1980, apud RIBEIRO, 

2011). 

Nesta área encontra-se também um produto chamado mástique 3 

manuseado por operadores de produção. Trata-se de uma massa plástica de 

vedação utilizada nas partes de juntas das chapas de aço. Trata-se de um 

produto ototóxicos (DALSTON, 2009). 

O processo de carroceria é considerado o mais ruidoso em todo 

processo produtivo em razão dos impactos de soldas realizadas por robôs, 

lixadeiras, batidas para alinhamento das peças para correção de possíveis 

empenos e parafusadeiras. 

A pintura é a próxima etapa da produção. O automóvel chega apenas na 

lata crua onde recebe tratamentos para tirar as impurezas da lata e recebem 

proteção contra corrosão e resistência a intempéries que resultam na cobertura 

das chapas internas e, externamente, na formação de película de cor final 

                                                 
3
 mástique à base de plástico (por exemplo, resinas poliésteres, poliuretanos e epóxidos) 

adicionados de elevada proporção (até 80%) de matérias de carga muito variadas, tais como 
argila, areia e outros silicatos, bióxido de titânio e pós metálicos. Alguns destes mástiques 
empregam-se depois da adição de um endurecedor. Alguns endurecem por evaporação de 
solventes, no arrefecimento (mástiques termofusíveis), por reação após contato com a 
atmosfera ou por reação de diferentes compostos misturados simultaneamente. O mástique 
pode ser utilizado para assegurar a estanqueidade de certas juntas na construção ou efetuar 
reparações domésticas, para assegurar a estanqueidade de artigos em ferro, em metal ou em 
porcelana, como mástiques para trabalhos carroçarias ou, no caso de selantes adesivos, para 
fixar várias peças ao mesmo tempo (DOU, 1998). 
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(SANTOS, 1998). Este processo é todo automatizado sem interferência 

humana.  

A área da pintura, embora não tenha interferência humana, é 

considerada insalubre em razão dos produtos utilizados nesta parte do 

processo, tais como, solventes, tintas e o mástique. 

A etapa final do processo produtivo de um automóvel é a montagem. 

Neste processo, as montadoras utilizam-se de esteiras rolantes baseadas no 

fordismo. O veículo entra na parte inicial da linha de montagem apenas com a 

estrutura metálica e os operadores de produção vão inserindo peça a peça em 

alguns casos com os sub-conjuntos já prontos, como é o caso do painel, e em 

alguns momentos apoiados por máquinas robotizadas (DALSTON, 2009). 

O processo de montagem é o menos ruidoso de toda cadeia produtiva, 

sendo que as ferramentas utilizadas são de menor impacto como as 

parafusadeiras, sendo as partes mais ruidosas os testes de motor e algum 

ajuste necessário de batidas para alinhamento das peças para correção de 

possíveis empenos que tenham passado desapercebidos no processo da 

carroceria. 

Segundo Gounet (1999) um automóvel é composto por 

aproximadamente 20.000 (vinte mil) peças. Hoje grande parte delas já chegam 

montadas, como por exemplo o painel, no fordismo era função do Operador de 

Produção instalar cada componente velocímetro, medidor de quilometragem, 

botões de faróis/lanternas, entre outros. Hoje o painel vem montado e a função 

do Operador de produção é simplesmente encaixar na estrutura metálica e 

conectar os cabos elétricos. 

 

3.3.2 Caracterização da atividade de Supervisor de Produção 

 

Em uma linha de produção, o hierárquico direto dos operadores de 

produção é o líder ou supervisor de produção que tem como incumbência, além 

de garantir o volume de produção planejado pela empresa, deve corrigir e 

eliminar desvios dos processos, identificar fatores causadores de perdas de 

produção, eliminar desperdícios e paradas imprevistas de máquinas, otimizar o 

tempo de preparação e ajustes de máquinas, promovendo a melhoria contínua 
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no processo e a qualidade dos produtos produzidos, além de assegurar a 

integridade física e mental de seus subordinados. 

Os supervisores de produção geralmente são responsáveis pela 

programação da produção, isso acontece em pequenas empresas, pois, no 

caso de uma montadora esta incumbência pertence ao Diretor de Fabricação.  

São funções do Supervisor de Produção: implementar atividades de 

melhoria contínua, como equipes de melhoria de qualidade para reduzir 

desperdícios e aumentar a produtividade; monitorar o orçamento do 

departamento e garantir que os recursos sejam alocados corretamente. 

Preparar relatórios de produção para o pessoal da alta gerência. Controlar por 

meio de relatórios as questões de segurança no departamento, produtividade e 

metas.  

O Supervisor é responsável por garantir que os funcionários sigam as 

políticas e procedimentos de segurança e na produção de bens. Alguns 

operadores de produção podem avançar para uma posição de supervisor com 

experiência em um ambiente de produção. 

Supervisionar a elaboração dos cronogramas de fabricação, visando a 

garantir a melhor alocação da mão de obra, equipamentos e materiais. 

Controlar as despesas gerais do departamento de produção (energia 

elétrica, custos de manutenção, insumos etc.), visando contribuir para a 

redução de custos.  

Analisar e avaliar os aspectos econômicos do processo produtivo, no 

tocante a mão de obra e quantidade de materiais consumidos, visando a 

identificar oportunidades ou alternativas que permitam a redução de custos.  

Definir os turnos de trabalho necessários para o balanceamento da mão 

de obra, visando manter o fluxo de produção e maior produtividade dos 

recursos humanos da fábrica.  

Desenvolver e/ou aperfeiçoar processos, equipamentos, ferramental 

etc., bem como estabelecer controles de processos, visando garantir melhor 

qualidade e maior produtividade.  

Acompanhar e controlar sistematicamente o desempenho da produção, 

por meio da análise de indicadores gerenciais apropriados, propondo os planos 

e ações necessários, visando assegurar o cumprimento das metas e objetivos 

estabelecidos.  
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Estudar, em conjunto com a engenharia e qualidade, as necessidades 

de a empresa implementar os respectivos programas de desenvolvimento de 

novos  equipamentos, produtos, automações, layout, processos etc., visando  

contribuir para aumentar a qualidade e competitividade dos produtos e 

participação de mercado da empresa.  

Supervisionar as atividades de inspeção de materiais e de controle de 

qualidade da matéria prima, visando assegurar conformidade com as 

especificações e padrões de qualidade estabelecidos.  

Acompanhar a execução de auditorias, visando identificar necessidades 

de alterações / modificações que permitam obtenção das certificações. 

Contratar operadores de produção, desenvolvendo programações de 

treinamento para novos funcionários e avaliando o desempenho dos 

trabalhadores.  

 
3.3.2.1 Competências e Qualificações de escolaridade:  

Um supervisor deve ter habilidades de liderança para dirigir os 

funcionários em direção a metas de produção. Comunicação escrita e verbal 

são habilidades necessárias para o supervisor de produção, bem como 

familiaridade com software de gestão. Experiência em um ambiente de 

produção ou de fábrica. É desejável possuir Bacharelado em Administração de 

empresas ou Engenharia Mecânica, Elétrica ou de Produção.  

De acordo com o Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-

PR) o Administrador deve possuir o registro neste conselho, e pode atuar nas 

áreas de produção, abaixo sugeridos por esta entidade: Administração de 

Produção, Controle de Produção, Pesquisa de Produção, Planejamento de 

Produção, Planejamento e Análise de Custo (CRA-PR, 2013). 

Já no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

(CREA-PR), as atribuições do engenheiro podem ser nas áreas sugeridas por 

esta entidade conforme segue: Carrocerias, Instalações industriais, 

Manutenção industrial mecânica, mão de obra, projetos industriais mecânicos, 

Transformadoras de veículos e fabricantes de veículos fora de série (CREA-

PR, 2013). 

No CREA-PR, a titulação profissional do engenheiro para atuar em um 

ambiente fabril de uma montadora pode ser: Engenheiro de automóveis, 

http://www.cra-pr.org.br/sobre%20o%20cra/areas%20atuacao%20adm7.html
http://www.cra-pr.org.br/sobre%20o%20cra/areas%20atuacao%20adm7.html
javascript:__doPostBack('gvArvoreNormativa$ctl20$lbtnSelecionar','')


56 

 

Engenheiro de produção, Engenheiro industrial, Engenheiro mecânico e de 

automóveis.



 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

  

Este estudo caracteriza-se como um estudo transversal, com 

características quali-quantitativa.  

Em estudos transversais coletam-se simultaneamente, de um grupo ou 

população de indivíduos, informações sobre uma variedade de características 

que são posteriormente analisadas segundo variáveis. Esta coleta é realizada 

em um único ponto no tempo e, frequentemente, o pesquisador não sabe o que 

ocorreu antes desse ponto (GIOLO, 2013). De acordo com Mascarenhas 

(2012), utiliza-se a pesquisa qualitativa quando queremos descrever nosso 

objeto de estudo com mais profundidade, já a pesquisa quantitativa baseia-se 

na quantificação para coletar e, mais tarde, tratar os dados obtidos. 

O estudo teve aprovação do Comitê de ética em Pesquisa com registro 

CAE n. 03908513.2.0000.0100 (ANEXO 1). Todos os participantes deste 

estudo foram voluntários e estavam cientes dos objetivos da pesquisa, 

conforme declarado pelo termo de consentimento livre e esclarecido vide 

modelo no ANEXO 2. A assinatura do termo foi obtida antes da realização de 

qualquer procedimento. Os dados coletados foram confidenciais e foram 

resguardadas as identidades dos participantes.  

O estudo foi realizado com os supervisores de produção que atuam no 

ramo automobilístico instalada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) que 

participam de um curso de extensão In Company em uma Instituição de Ensino 

Superior, autorizando a participação no estudo conforme ANEXO 3, localizada 

na RMC, e que tem por objetivo desenvolver as competências em gestão de 

pessoas. A empresa automobilística não foi informada sobre o estudo e seus 

resultados, sendo que não houve autorização da realização do estudo em suas 

dependências. 

Esse curso in company é um curso de extensão, de uma formação 

continuada, e consiste na implementação de programas sob medida, 

customizados e que atendam às reais necessidades das empresas, 

capacitando os gestores nas diversas áreas, com o propósito de reciclar os 

conhecimentos dos participantes de forma prática e formatado para atender a 

realidade do dia a dia da empresa contratante (FAMEC, 2013; EBS, 2013).
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A carga horária do curso é de 205 horas e dentre as diversas disciplinas 

de formação em gestão de pessoas, contempla um módulo de Segurança do 

Trabalho com a carga horária de 3 horas/aula, sendo que a empresa 

contratante entende que está carga horária é o suficiente para reforçar as 

ações implementadas e praticadas em sua fábrica, e este módulo é aplicado 

por um de seus Engenheiros de Segurança. No presente estudo participaram 

duas turmas do curso, onde o Grupo 1 é formado pelos supervisores que já 

tiveram o módulo de Segurança no Trabalho, denominados de “formandos” e o 

Grupo 2 por supervisores que ainda não tiveram esse módulo, denominados de 

“iniciantes”, que serão descritos a seguir. A coleta de dados foi efetuada 

durante o mês de junho de 2013, mês que caracterizou o término de curso para 

o Grupo 1 e apenas um mês do início de curso para o Grupo 2. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Os Supervisores, participantes do estudo, pertencem ao processo de 

produção de uma montadora que está subdividido em quatro processos, a 

saber: Estamparia, Carroceria, Pintura e Montagem. Essas áreas apresentam 

ruído intenso e de exposição crônica do trabalhador.  

Os Supervisores pesquisados trabalham distribuídos em três turnos na 

empresa (TABELA 2), lotando aproximadamente 3500 trabalhadores. A 

empresa possui aproximadamente 200 Supervisores de Produção, dentre os 

quais, 44 estão inseridos nesta formação de programa de extensão sendo 

todos convidados a participar da pesquisa. Apenas 1 supervisor não aceitou 

participar do estudo por motivos pessoais, perfazendo 43 sujeitos da pesquisa. 

 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR TURNO (n=43) 

        

          Grupo 1 = formandos / Grupo 2= iniciantes 

1º 2º 3º

1 1 5 8 14 14 100,0

2 20 0 9 29 29 100,0

Total 21 5 17 43 43 100,0

%
Turno

Grupo Total Participantes
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Cada Supervisor de Produção é responsável por essas equipes 

totalizando-se a responsabilidade entre três a seis células. Todas as áreas de 

produção na empresa em que estão inseridos os supervisores pesquisados são 

divididas em células de trabalho lotando cada uma delas entre 6 a 12 

operadores. Cada célula de trabalho é formada por Operadores de Produção, 

liderada por um Operador Sênior podendo ser lotado entre 6 (seis) há 12 

(doze) pessoas. 

Estes trabalhadores são multifuncionais na cadeia produtiva da 

empresa, sendo que pode haver revezamento entre eles nos postos de 

trabalho. A função do Operador Sênior é liderar a célula de trabalho, um para 

cada, e em caso de saída de um Operador de Produção por qualquer motivo, 

ele o substituí. 

 

FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

O Supervisor de Produção tem a incumbência de garantir a 

produtividade planejada pela direção de fabricação e conta com as equipes de 

trabalho conforme apresentado na FIGURA 2. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

Foi elaborado um instrumento para coleta de informações sobre o 

conhecimento dos Supervisores algumas questões das normas de segurança 

do trabalho referentes à saúde auditiva e as ações desenvolvidas pela empresa 

para preservação à audição de seus trabalhadores. O instrumento foi baseado 

no modelo de Almeida (2010). Foi realizado um teste piloto com os 
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participantes do G1 (formandos) do instrumento para adequação. Na tabulação 

dos resultados do teste piloto, foi identificada a necessidade de mudar/adequar 

duas questões. 

O instrumento contempla 41 questões distribuídas em três partes, 

conforme abaixo:  

1ª. Parte) Aborda o conhecimento sobre seis categorias que 

apresentavam um conjunto de questões , conforme quadro abaixo: 

 

QUADRO 6 – CLASSIFICAÇÃO DAS QUESTÕES POR CATEGORIAS 

CATEGORIAS DECLARAÇÕES 

Higiene ocupacional 1, 2, 3, 4 e 5 

Documentação do Programa 6, 7, 8, 9,10 e 11 

Protetor auricular 12, 13, 14 e 15 

PAIR e PPA 16, 17, 18, 19, 20 e 21 

Equipe e ambiente de trabalho 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 

 

Foi utilizada a escala Likert, que requer que os entrevistados indiquem 

seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas à atitude 

que está sendo medida, oferecendo opções de pontuação de acordo com 

valores atribuídos de 0 a 5 (0 indicando a menor concordância e 5 a maior 

concordância) de acordo com as seguintes opções :  

0 – não sei responder; 

1 – discordo totalmente;  

2 – discordo;  

3 – não concordo nem discordo; 

4 – concordo;  

5 – concordo plenamente. 
 

Realizou-se a análise da confiabilidade da primeira parte do instrumento, 

resultando em um Alfa de Cronbach igual a 0,5505, portanto, abaixo do valor 

mínimo desejável que é de 0,70. Com a eliminação de duas questões que 

apresentavam respostas inconsistentes provavelmente pela dificuldade de 

compreensão das mesmas, obteve-se uma nova análise com resultado Alfa de 

Cronbach igual a 0,7442, portanto, acima do valor mínimo desejável.  O 
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software que calcula o teste Cronbach eliminou automaticamente da validação 

do instrumento aplicado às duas questões em função da inconsistência de 

respostas apresentadas pelos sujeitos. 

O coeficiente α de Cronbach mede o grau de covariância de uma série 

de itens e varia de 0 a 1 e, quanto mais elevada a contagem, maior a 

confiabilidade da escala. Um valor de pelo menos 0,7 reflete uma fidedignidade 

aceitável, conforme Nunnaly (1978, apud ARAÚJO et al., 2009). 

   

2ª.Parte)  questão  30, que coleta informação sobre os modelos de 

protetores auriculares utilizados no setor;  

 

3ª. Parte) questões 31 a 41 que visam identificar o conhecimento sobre 

a saúde auditiva de seus subordinados e alguns itens do PPA em escala  

sim ou não. 

 

A versão final do questionário foi aplicada nos intervalos das aulas para 

ambos os grupos, sendo para o Grupo 1 em 05/06/2013 e para o Grupo 2 em 

13/06/2013. Os respondentes concentraram-se em sala de aula, foi explicada a 

importância da pesquisa e sobre o instrumento. 

Após a aplicação do instrumento, os supervisores foram convidados à 

realizar entrevistas coletivas, através da técnica de grupo focal, para se 

identificar as opiniões e percepções dos participantes sobre sua função e as 

questões de segurança do trabalho em seus grupos de trabalhadores e de sua 

atividades como supervisor.  

A coleta das informações ocorreu em dois momentos previamente 

combinados, com tempo de duração de duas horas cada. O primeiro em agosto 

de 2013 com 5 integrantes do Grupo 1 - formandos e em setembro de 2013 

com 6 integrantes do Grupo 2 iniciantes.  O grupo focal foi do tipo estruturado 

com questões norteadoras que foram abordadas na reunião com os sujeitos 

com tais como: 

 Início de carreira (Onde começou a trabalhar, em que empresa, qual cargo, 

em qual segmento). 

 Formação acadêmica. 

 Motivos que os levaram a trabalhar em uma montadora. 
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 Avalie as normas internas de segurança na empresa. 

 Expectativas sobre o módulo de segurança do trabalho do pró-gestão para 

a sua função. 

 Como percebe a Saúde Auditiva sua e de sua equipe? 

 Como é o ruído na sua área? 

As sessões de grupo focal ocorreram em uma sala de aula na FAMEC 

em dois momentos, sendo o primeiro com o G1, e o segundo momento com o 

G2. A disposição do layout das carteiras para acomodação dos participantes 

constituiu-se em círculo. As reuniões foram conduzidas pelo pesquisador, além 

de contar com a autorização dos participantes dos dois grupos para a 

realização de gravação em áudio para depois transcrição dos resultados. 

No início de cada sessão foi apresentado ao grupo o objetivo do 

encontro, assegurando-se a preservação da identidade de cada indivíduo e o 

compromisso de manter sigilosas as discussões. Foram realizadas explicações 

sobre as questões norteadoras do grupo focal, enfatizando que não havia 

respostas certas ou erradas e, solicitado autorização para gravação das 

reuniões.  Os encontros foram gravados e posteriormente transcritos, dessa 

maneira os sujeitos da pesquisa puderam ser identificados mantendo-se o 

anonimato dos mesmos. 

Após transcrição das reuniões, os resultados foram analisados utilizando 

a técnica de análise de conteúdo na modalidade de análise temática. Dentre as 

técnicas de análise de conteúdo, optou-se pela análise temática que “consiste 

em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja 

presença ou frequência signifiquem alguma coisa” (MINAYO, 2004). 

Segundo Minayo (2004) operacionalmente a análise temática desdobra-

se em três etapas:  

 a pré-análise – consiste na escolha dos documentos a serem 

analisados; 

 exploração do material – consiste essencialmente na operação 

de codificação; 

 tratamento dos resultados obtidos e interpretação – os resultados 

são submetidos a operações estatísticas que permitem colocar 

em relevo as informações obtidas. 



63 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos resultados quantitativos referentes ao instrumento 

aplicado aos supervisores foram utilizados o teste de Mann-Whitney é a 

alternativa não paramétrica ao teste t para amostras independentes. Foi 

utilizado o Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, pois, além das amostras 

serem pequenas, as mesmas não são normalmente distribuídas. 



 

 

5. RESULTADOS 

 

Quanto ao perfil dos supervisores, pode-se observar que a equipe de 

supervisores é composta, em sua maioria, por Operadores de Produção recém-

promovidos nesta nova função com o tempo médio de empresa variando entre 

5 e 7 anos e o tempo de médio de função variando em média de 2 anos, 

conforme mostra a TABELA 2 que será apresentada a seguir com a 

caracterização dos supervisores, de forma comparativa, em relação aos fatores 

idade, tempo de empresa e tempo na função: 

 

TABELA 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS SUPERVISORES QUANTO  À  IDADE, 
                     TEMPO DE EMPRESA E DE FUNÇÃO, POR GRUPOS (n=43) 

 

 

A média da idade para o grupo 1 (formandos) é de 34,79 anos e para o 

grupo 2 (iniciantes) 34,90 anos de idade. Quanto ao tempo de empresa o grupo 

1 apresentou 7,26 anos enquanto o grupo 2 apenas 5,28 anos de empresa. Em 

relação ao tempo de função o grupo 2 apresentou 2,31 anos ante 1,92 anos do 

grupo 1. Através do Teste de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05 

(5%), obteve-se para Idade (p = 0,9694), tempo de empresa (0,3485) e tempo 

na função (p = 0,9694). Portanto, não existe diferença significativa entre os dois 

grupos para as três variáveis. 

 

49,00 5,63

VARIÁVEL 

em (anos)

FORMANDOS (n = 14) INICIANTES (n = 29)

Média Mínimo Máximo
Desvio 

Padrão
Média Mínimo Máximo

Desvio 

Padrão

5,28 0,33 15,00 63,84

Idade 34,79 26,00 43,00 4,89 34,90

Tempo de 

empresa
7,26 0,67 13,00 62,54

25,00

2,31 0,33 8,00 24,78
Tempo na 

função
1,92 0,58 5,00 15,60
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QUADRO 7 – DEMONSTRATIVO DAS  RESPOSTAS  DOS  SUPERVISORES 
                       (n=43) 
 

CATEGORIAS/ITENS 

Respostas 

Não 

respondeu 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 
nem 

concordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

n

n 

%

% 

n

n 

%

% 

n

n 

%

% 

n

n 

%

% 

n

n 

%

% 

n

n 

%

% 

HIGIENE OCUPACIONAL - HO 

     1) Há Política da empresa sobre 
prevenção de doenças e acidentes 

4 9,3 0 0,0 0 0,0 7 16,3 19 44,2 13 30,2 

    2) Há procedimentos escritos de HO 8 18,6 0 0,0 1 2,3 9 20,9 14 32,6 11 25,6 

    3) Há reconhecimento de riscos a 
cada mudança na fábrica 

1
8 

8
18,6 

1
0 

0
0,0 

2
5 

1
11,6 

2
8 

1
18,6 

1
18 

4
41,9 

1
4 

9
9,3 

   4) Existe equipe especializada no 
SESMET 

1
5 

1
11,6 

1
0 

0
0,0 

2
3 

7
7,0 

2
2 

4
4,7 

1
22 

5
51,2 

1
11 

2
25,6 

   5) Há estabelecimento de requisitos 
técnicos para novas máquinas  

3 7,0 2 4,7 2 4,7 7 16,3 19 44,2 10 23,3 

DOCUMENTAÇÃO DO PPA 

    6) Existência do PPA 7 16,3 1 2,3 2 4,7 5 11,6 21 48,8 7 16,3 

    7) Há realização periódica de 
audiometria 

1
1 

2
2,3 

1
0 

0
0,0 

2
0 

0
0,0 

2
0 

0
0,0 

1
13 

3
30,2 

1
29 

6
67,4 

    8) Há local na empresa para 
audiometria 

3
0 

3
0,0 

8
0 

0
0,0 

4
0 

0
0,0 

7
2 

1
4,7 

1
8 

2
18,6 

1
33 

7
76,7 

    9) Há realização de notificação de 
PAIR 

3
26 

6
60,5 

8
0 

0
0,0 

4
0 

0
0,0 

7
4 

9
9,3 

1
8 

2
18,6 

1
5 

1
11,6 

  10) Há gerenciamento audiométricos 3 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 55,8 16 37,2 

  11) Há PPA em conjunto com PPRA e 
PCMSO 

3
17 

3
39,5 

8
0 

0
0,0 

4
0 

0
0,0 

7
6 

1
14,0 

1
14 

2
32,6 

1
6 

1
14,0 

PROTETORES AURICULARES 

  12) Há pessoa responsável pela 
entrega 

1
1 

2
2,3 

1
1 

2
2,3 

2
2 

4
4,7 

2
2 

4
4,7 

1
19 

4
44,2 

1
18 

4
41,9 

  13) Há protocolo e controle de entrega 3 7,0 1 2,3 2 4,7 1 2,3 14 32,6 22 51,2 

  14) Há diferentes modelos 2 4,7 0 0,0 0 0,0 1 2,3 9 20,9 31 72,1 

  15) Adaptação realizada por pessoa 
especializada 

3
3 

7
7,0 

8
8 

1
18,6 

4
4 

9
9,3 

7
7 

1
16,3 

1
11 

2
25,6 

1
10 

2
23,3 

PAIR 

  16) Há suporte intenso para 
portadores de PAIR 

2
21 

3
48,8 

1
1 

2
2,3 

1
1 

2
2,3 

6
6 

1
14,0 

4
4 

9
9,3 

1
10 

2
23,3 

PPA 

  17) Há treinamentos anualmente 15 34,9 8 18,6 4 9,3 6 14,0 5 11,6 5 11,6 

  18) Há avaliação dos treinamentos 21 48,8 4 9,3 8 18,6 3 7,0 6 14,0 1 2,3 

  19) Conhecimento de pelo menos 
1(um) objetivo 

3
13 

3
30,2 

8
5 

1
11,6 

4
3 

7
7,0 

7
6 

1
14,0 

1
12 

2
27,9 

1
4 

9
9,3 

  20) Considera importante a 
continuidade e existência 

3
10 

2
23,3 

8
0 

0
0,0 

4
0 

0
0,0 

2
2 

1
4,7 

1
17 

3
39,5 

1
14 

3
32,6 

  21) Há satisfação com sua forma 12 27,9 5 11,6 5 11,6 9 20,9 7 16,3 5 11,6 

EQUIPE E AMBIENTE DE TRABALHO 

  22) Acompanha os resultados das 
audiometrias da equipe 

3
1 

2
2,3 

8
8 

1
18,6 

4
4 

9
9,3 

7
9 

2
20,9 

1
15 

3
34,9 

1
6 

1
14,0 

  23) Percebe algum desatento em 
reunião 

3
0 

0
0,0 

8
3 

7
7,0 

4
1 

9
2,3 

7
0 

1
0,0 

1
25 

5
58,1 

1
14 

1
32,6 

  24) Conhecimento sobre efeitos 
nocivos do ruído 

3
0 

0
0,0 

8
0 

0
0,0 

4
2 

4
4,7 

1
1 

2
2,3 

1
20 

4
46,5 

1
20 

4
46,5 

  25) Conhecimento dos casos de PAIR 
no setor 

3
8 

1
18,6 

8
6 

1
14,0 

4
2 

4
4,7 

7
3 

1
7,0 

1
9 

2
20,9 

1
15 

3
34,9 

  26) Necessidade de elevar a voz 
quando a meio metro para conversar 
no ambiente 

1

1 

2

2,3 

1

11 

2

25,6 

5

5 

1

11,6 

5

5 

1

11,6 

1

18 

4

41,9 

2

3 

7

7,0 

  27) Realizadas medições de ruído 12 27,9 0 0,0 0 0,0 3 7,0 15 34,9 13 30,2 

  28) Nível de exposição ao ruído é 
superior a 80 dB(A) 

3
18 

3
41,9 

8
6 

1
14,0 

4
3 

9
7,0 

7
9 

2
20,9 

1
2 

4
4,7 

1
5 

1
11,6 

  29) Audiometria é considerada para o 
controle de exposição ao ruído 

3
13 

3
30,2 

8
1 

2
2,3 

4
3 

7
7,0 

7
8 

1
18,6 

1
8 

2
18,6 

1
10 

2
23,3 

  

 

A seguir a TABELA 3 apresenta o demonstrativo dos escores apurados 

da primeira parte do instrumento aplicado. 
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TABELA 3 – DEMONSTRATIVO    DA   PONTUAÇÃO    DA     1ª. PARTE   DO 
                     INSTRUMENTO  PARA OS GRUPOS DOS FORMANDOS E DOS 
                     INICIANTES (n=43) 

 

NOTA: a declaração 9, para os formandos, teve apenas uma resposta válida. 

 
  

Através do Teste de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05 

(5%), somente ocorreu diferença significativa entre os dois grupos para as 

declarações: 1) refere-se sobre a política da empresa voltada a Higiene 

Ocupacional com o resultado de (p = 0,0334), a 15) referente a adaptação dos 

protetores nos empregados é orientada por um profissional tecnicamente 

habilitado com o resultado de (p = 0,0448), a 22) sobre a preocupação em 

acompanhar os resultados das audiometrias periodicamente de meus 

subordinados, (0,00349), e a 23), sobre a percepção de algum subordinado seu 

está desatento em reuniões com a equipe, com o resultado em (p = 0,0494).  

1 4,60 4,00 5,00 0,52 4,03 3,00 5,00 0,73 0,0334

2 4,22 3,00 5,00 0,67 4,00 2,00 5,00 0,85 0,5296

3 3,11 2,00 5,00 1,05 3,73 2,00 5,00 0,83 0,0784

4 3,93 2,00 5,00 1,14 4,21 3,00 5,00 0,59 0,7736

5 3,67 1,00 5,00 1,07 3,93 2,00 5,00 0,86 0,4928

6 4,08 3,00 5,00 0,64 3,70 1,00 5,00 0,97 0,2917

7 4,79 4,00 5,00 0,43 4,64 4,00 5,00 0,49 0,3509

8 4,79 3,00 8,00 1,25 4,72 4,00 5,00 0,45 0,7170

9 5,00 5,00 5,00 - 4,00 3,00 5,00 0,73 1,0000

10 4,46 4,00 5,00 0,52 4,37 4,00 5,00 0,49 0,5862

11 4,00 3,00 5,00 0,58 4,00 3,00 5,00 0,75 1,0000

12 4,50 4,00 5,00 0,52 4,04 1,00 5,00 1,10 0,2592

13 4,46 2,00 5,00 0,88 4,30 1,00 5,00 0,99 0,5590

14 4,85 4,00 5,00 0,38 4,68 3,00 5,00 0,55 0,3482

15 2,50 1,00 5,00 1,70 3,62 1,00 5,00 1,24 0,0448

16 4,00 1,00 5,00 1,73 3,88 2,00 5,00 1,11 0,5892

17 2,67 1,00 5,00 1,73 2,89 1,00 5,00 1,41 0,6685

18 2,57 1,00 4,00 1,40 2,67 1,00 5,00 1,18 0,8260

19 3,20 1,00 5,00 1,40 3,15 1,00 5,00 1,35 0,9089

20 4,60 4,00 5,00 0,52 4,26 3,00 5,00 0,02 0,1452

21 3,00 1,00 5,00 1,70 3,10 1,00 5,00 1,14 0,8966

22 2,57 1,00 5,00 1,40 3,50 1,00 5,00 1,17 0,0035

23 4,50 4,00 5,00 0,52 3,93 1,00 5,00 1,03 0,0494

24 4,50 3,00 5,00 0,65 4,34 2,00 5,00 0,72 0,4952

25 3,45 1,00 5,00 1,75 3,83 1,00 5,00 1,40 0,6665

26 2,93 1,00 5,00 1,38 3,00 1,00 5,00 1,39 0,9191

27 4,67 4,00 5,00 0,50 4,23 3,00 5,00 0,69 0,0964

28 2,83 1,00 5,00 1,33 2,89 1,00 5,00 1,49 0,9212

29 4,10 3,00 5,00 0,99 3,60 1,00 5,00 1,19 0,2928

pDesvio 

Padrão

QUESTÃO

FORMANDOS (n = 14) INICIANTES (n = 29)

Média Mínimo Máximo
Desvio 

Padrão
Média Mínimo Máximo
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Para a declaração nove sobre a realização de notificação dos casos de 

Perda Auditiva Induzida por Ruído-PAIR nos órgãos competentes, o teste não 

foi aplicado, pois, para os formandos ocorre apenas uma resposta válida. 

Para as demais declarações não ocorreu diferenças significativas entre 

os grupos. 

 A TABELA 4 apresenta as pontuações médias entre os grupos para 

instrumento aplicado por categoria de análise. 

 

TABELA 4 – PONTUAÇÕES    MÉDIAS    ENTRE   OS   GRUPOS   PARA   O 
                     INSTRUMENTO – POR CATEGORIA DE ANÁLISE (n=43) 

 

                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

 

As maiores pontuações apresentadas foram no G1 (formandos) nas 

categorias - Documentação do Programa e PAIR, sendo iguais ao G2 

(iniciantes) nas categorias – PPA e Equipe e Ambiente de Trabalho. O G2 

apresentou resultados mais próximos ao desejável (5 pontos – concordo 

plenamente) nas categorias – Higiene Ocupacional e Protetor Auricular. 

A TABELA 5 apresenta a informação da 2ª. Parte do instrumento sobre 

os protetores auriculares utilizados: 

 
TABELA 5 – UTILIZAÇÃO DE PROTETOR AURICULAR, POR MODELO, NAS 

ÁREAS FABRIS (n=43)      

            
                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

Conforme mostra a TABELA 5, a distribuição dos modelos de protetor 

auricular utilizados nas áreas sob supervisão dos sujeitos pesquisados, a maior 

CATEGORIAS G1 G2

HIGIENE OCUPACIONAL 3,9 4,0

DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA 4,5 4,2

PROTETOR AURICULAR 4,1 4,2

PAIR e PPA 3,3 3,3

EQUIPE E AMBIENTE DE TRABALHO 3,7 3,7

n %

G1 5 19,2

G2 14 23,7

Total 19 22,4

42,3

40,7

41,2

10

21

31

11

24

35

38,5

35,6

36,5

Concha

n % n %
Grupos

Inserção Espuma Inserção Silicone
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frequência de utilização aparece no modelo inserção silicone citado por 35 

(41,2%) sujeitos de ambos os grupos. O modelo inserção espuma aparece em 

segundo lugar com utilização de 31 (36,5%) dos sujeitos pesquisados. E o 

modelo concha é utilizado nas áreas citados por 19 (22,4%) dos sujeitos. 

 Os resultados da 3ª. Parte do instrumento encontram-se a seguir: 

  

TABELA 6 – RESULTADOS DA 3ª PARTE DO INSTRUMENTO APLICADO 
                     (n=43)  

       
                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

 

A TABELA 6, questão 31, mostra que entre os 13 (92,9%) sujeitos do G1 

conseguem identificar quando um protetor auditivo precisa ser trocado, já entre 

o G2, 22 (75,9%) sujeitos conseguem identificar a necessidade de troca de 

protetor.  

n % n % n % n %

31. Identificação da necessidade de troca de      

      Protetor Auricular

32. Existência do PCMSO 14 100,0 0 0,0 28 96,6 1 3,4

33. Conhecimento sobre resultados de exame 

       audiométrico das equipes de trabalho

34. Reposição do Protetor Auditivo pelo 

       trabalhador quando necessário

35. Informações sobre PPA 5 35,7 9 64,3 7 24,1 22 75,9

36. Comunicação sobre treinamentos de PPA 

       aos supervisores

37. Convencimento sobre a contribuição para 

       evitar a perda auditiva no trabalho com o

        uso de Protetores Auriculares.

38. Conhecimento dobre a opinião dos 

       subordinados quanto ao conforto dos

       modelos de Protetores Auriculares.

39. Conhecimento dos supervisores sobre as 

       dificuldades de entendimento na

       comunicação com seus subordinados.

40. Frequência de repetição de mensagens 

       pelos subordinados

41. Percepção da equipe quanto aos colegas 

       de trabalho.

Questão

G1 G2

Sim Não Sim Não

11 37,9 18

75,9 7 24,113 92,9 1 7,1 22

100,0 7

100,0 0 0,012 85,7 2 14,3 29

26 89,7

24,1 22 75,9

1 7,1 13 92,9 3 10,3

0 0,0 14

8 29,614 100,0 0 0,0 19 80,5

62,12 14,3 12 85,7

9 64,3 5 35,7 10 34,5 19 65,5

0 0,0

100,0 0 0,0

14 100,0 0 0,0 29 100,0

14 100,0 0 0,0 29
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          A TABELA 6, questão 32, demonstra no total que apenas 1 (2,3%) 

sujeito do G2 não sabe da existência de Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) dentro da empresa. 

   A TABELA 6, questão 33, demonstra a falta de conhecimento dos 

supervisores dos dois grupos quanto aos resultados de exames audiométricos 

de seus subordinados, sendo 12 ou 85,7% do G1 e 18 ou 62,1% dos sujeitos 

do G2. 

Em relação à reposição do protetor auditivo pelo trabalhador, quando 

necessário, todos (100%) dos sujeitos em ambos os grupos indicaram que 

ocorre quando necessário, questão 34, apresentada na TABELA 6. 

            Observa-se na TABELA 6, questão 35 que apenas 5 ou 35,7% 

supervisores no G1 e 7 ou 24,1% do G2 receberam informações sobre o PPA 

da empresa. 

A TABELA 6, questão 36 demonstra que 12 ou 85,7% supervisores do 

G1 e 29 ou 100% do G2 receberam comunicação sobre os agendamentos dos 

treinamentos das equipes como parte do PPA na empresa. 

Todos os sujeitos de ambos os grupos (100%) estão conscientes de que 

podem contribuir para evitar a perda auditiva no trabalho em suas equipes com 

a utilização de protetores auditivos, conforme apresentado na TABELA 6, 

questão 37.   

Apenas 8 (29,6%) supervisores do G2 (iniciantes), não tem 

conhecimento da opinião de seus subordinados quanto ao conforto dos 

modelos de protetores auriculares utilizados, conforme apresentado na 

TABELA 6, questão 38. 

Observa-se que entre o G1 a maioria 9 (64,3%) conhecem as 

dificuldades de seus subordinados em compreender fala, já entre o G2 a 

maioria 19 (65,5%) desconhecem tais dificuldades, de acordo com a 

apresentação na TABELA 6, questão 39. 

Em relação aos subordinados que pedem para que sejam repetidas as 

mensagens ditas, apenas no G2 observou-se 7 (24,1%) sujeitos referindo-se a  

tal situação, conforme demonstrado na TABELA 6, questão 40.   

Apenas 1 (7,1%) sujeito do G1 e 3 (10,3%) do G2, afirmam que algum 

integrante de sua equipe reclama se algum outro colega do grupo está 
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desatento ou que alguém do grupo já sugeriu que possa vir a ser problema de 

audição, conforme demonstrado na TABELA 6, questão 41. 

A seguir estão apresentados os resultados obtidos no grupo focal, 

quanto à percepção dos supervisores. Os dados foram agrupados em 

categorias temáticas de acordo com as perguntas norteadoras e quantificados 

quanto à ocorrência nos grupos. 

Inicialmente, em cada grupo, foi abordado sobre início de carreira de 

cada sujeito, com o intuito de identificar o preparo individual, quanto a formação 

e os motivos que os levaram a trabalhar em uma montadora, caracterizando-se 

esse grupo de supervisores.  

O QUADRO 8, a seguir, apresenta o segmento da empresa de 

iniciação profissional dos sujeitos, o cargo inicial, a formação acadêmica e os 

motivos que levaram os sujeitos pesquisados a ingressarem suas carreiras 

profissionais em uma montadora de veículos. 
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QUADRO 8 – CARACTERIZAÇÃO DO INÍCIO DE CARREIRA DOS SUJEITOS (n=11) 
 
 

 
 G1= formandos  / G2= iniciantes / S= sujeito

Ramo de 

Atividade 

Inicial

Cargo Inicial Formação Motivo em trabalhar em uma montadora Foco em ser Supervisor

S1 Indústria Operador de Fabricação Administração Trabalhar em uma empresa de grande porte Sabia que iria crescer no tempo certo

S2 Indústria Operador de Produção Mecânica SENAI Estava desempregado A intensão era ser Operador

S3 Comércio Empacotador Engenharia da Produção Oportunidade de crescer Já entrei como Supervisor

S4 Indústria Operador de Produção
Tecnólogo em Gestão 

da Produção
Sonho profissional Quando eu entrei não, depois percebi que poderia crescer

S5 Indústria Estagiário Engenharia Elétrica Realização de um sonho Sim, em pouco tempo

S6 Indústria Operador de Produção Administração Foi uma opção Não, foi acontecendo naturalmente

S7 Indústria Estagiário Engenharia da Produção Em função da tecnologia de ponta Sim, sempre tive bem desenhado onde queria chegar

S8 Público Estagiário Administração Seria minha graduação e pós graduação na prática Eu queria fazer parte do time que constrói carros

S9 Serviço Auxiliar de Mecânico
Tecnólogo em Gestão 

da Produção
Eu queria ganhar bem

Não, eu via os colegas crescendo e pensei, preciso fazer 

alguma coisa para melhorar também

S10 Comércio Estoquista Engenharia Elétrica Pelo produto que é feito, gosto muito de carros Não, isso foi acontecendo naturalmente

S11 Indústria Auxiliar de Produção Gestão da Produção Por ser uma multinacional Não, depois decidi que não queria ser somente operador

G1

G2

Sujeito
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Observa-se que 7 (63,6%) dos sujeitos iniciaram suas carreiras no 

segmento industrial. Em relação ao cargo inicial 6 (54,5%) iniciaram como 

Operador ou Auxiliar de Produção/Fabricação ou mecânico.   

No que tange a formação acadêmica, 4 (36,4%) informaram ser 

engenheiros nas diversas áreas, 3 (27,3%) são administradores, 3 (27,3%) são 

tecnólogos em gestão da produção e apenas 1 (9,0%) sujeito informou ter o 

curso técnico em mecânica. 

Em relação aos motivos que os levaram a trabalhar em uma montadora, 

obteve-se as mais diversas respostas em relação a construir uma carreira 

pensando em se tornar um supervisor, 6 (54,5%) disseram que não tinham esta 

intenção, já para 3 (27,3%) entraram visualizando esta possibilidade.  

Nos encontros os sujeitos relataram a satisfação e os desafios da função 

exercida de supervisor de produção (QUADRO 9): 

 

QUADRO 9 – SATISFAÇÃO E DESAFIOS DA FUNÇÃO SUPERVISOR DE 
PRODUÇÃO (n=11) 
 

GRUPO SATISFAÇÃO DESAFIOS 

G1 

- gosta do que faz (3) - motivar pessoas (1) 

- conquista da confiança (1) - administrar conflitos (2) 

- superar objetivos (1) - falta de autonomia (1) 

- cooperação da equipe (2) - aparar arestas (1) 

- desenvolvimento pessoal (1)  

G2 

- é muito bom (3) - focar pessoas e resultado (1) 

- gratificante (2) - trabalhar sob pressão (1) 

- relação de confiança (2) - motivar a equipe (2) 

- equipe comprometida (1) - desenvolver pessoas (1) 

- bom relacionamento (1) - limite de alçada (1) 

- ambiente de aprendizagem (1)  

                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

  

Os supervisores gostam do que fazem e acreditam ser uma função 

desafiadora e gratificante. Já no quesito desafios, obtiveram-se as mais variadas 

considerações, por ser uma função estratégica e relacionada aos fatores de 

desenvolvimento e motivacional de suas equipes. 

O QUADRO 10 apresenta a percepção dos supervisores em relação às 

normas e ações de segurança praticadas na empresa: 
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QUADRO 10 – PERCEPÇÃO  SOBRE  NORMAS,  AÇÕES  DE  SEGURANÇA 
 PRATICADAS NA EMPRESA (n=11) 

 

GRUPO NORMAS DE 
SEGURANÇA 

AÇÕES DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

ACESSO ÀS 
NORMAS E AS 
POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA 

G1 

- estão melhorando (1) 
- responsabilidade 
pela equipe (5) 

- não conheço todas 
(3) 

- desconhecimento 
sobre as normas (2) 

 
- conheço mais não 
uso (2) 

-consideradas 
importantes e claras (2) 

 
 

G2 

- considera um pouco 
confusas e não voltadas 
à prevenção (1) 

- responsabilidade 
pela equipe (6) 

- têm acesso, porém 
não usa (5) 

- considera as normas 
claras e adequadas á 
empresa (4) 

 
- difícil acesso (1) 

                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

 

 Os relatos dos sujeitos do G1 (formandos) em relação às normas de 

segurança na empresa são divergentes, enquanto dois sujeitos classificam como 

sendo importantes, outros dois classificam como sendo desconhecidas e um 

sujeito diz que conhece, porém está melhorando.  

E em relação ao G2 (iniciantes), com maior tempo de função, 4 sujeitos 

consideram as normas de segurança como sendo claras e adequadas, e 1 

sujeito acha um pouco confusa, mas que a empresa está preocupada em 

melhorar este fator. 

 No que se refere ao acesso às normas e políticas de segurança entre os 

sujeitos do G1, 3 não conhecem todas as normas e 2 conhecem mais não usam, 

já no G2, 5 sujeitos disseram ter acesso mas não usam e 1 sujeito diz ser de 

difícil acesso. 

 Nas reuniões, os sujeitos foram questionados quanto à percepção da 

saúde auditiva de seus liderados, descritas à seguir na TABELA 7: 
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TABELA 7  –  PREOCUPAÇÃO   COM    A    SAÚDE   AUDITIVA   DE   SEUS 
          LIDERADOS (n=11)  

                             
                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

 

 Observou-se que 90,9% dos sujeitos entre os dois grupos pesquisados 

indicam se preocupar com a saúde auditiva de seus liderados e 9,1% do total 

não pensam especificamente nesta questão, mas pensa na saúde como um 

todo.  

 Foi abordado sobre a percepção do risco de exposição ao ruído de seus 

liderados em cada unidade de trabalho dos sujeitos e também o conhecimento 

quanto aos níveis de dB(A) de suas áreas, conforme apresenta o QUADRO 11: 

 
QUADRO 11 – PERCEPÇÃO QUANTO AO RISCO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO 

 NAS UNIDADES DE TRABALHO E O CONHECIMENTO DOS  
 NÍVEIS DE RUÍDO DE SUAS ÁREAS (n=11) 

 

GRUPO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
DE PERDA AUDITIVA 

NÍVEL DE dB(A) NA ÁREA 

G1 

- sem o protetor nível 4 (2) -  é baixo, abaixo dos 80 dB(A). 
- nível 3, com EPI 1 ou 2 - próximo a 50 dB(A), sem EPI. 
- nível 1 ou 2 no máximo - não sei, nunca fui informado (2) 

- sem EPI 7 e com EPI 4 (2) 
- não sei, mas são vários os ruídos 
que impactam na área. 

G2 

- sem EPI 4 e com EPI 1 (2). - não sei, nunca fui informado (3) 
- nível 4 (2) - sim varia de 75 a 82 dB(A). 

- nível 7. 
- já fui informado uma vez, mas não 
tenho em mente agora. 

                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

 

O pesquisador incitando os sujeitos a falarem sobre os riscos de perda 

auditiva em suas áreas percebeu que eles não tinham este conhecimento, e 

decidiu atribuir uma escala de risco de 1 a 10 para facilitar o resultado desejado. 

Os sujeitos dos dois grupos afirmaram existir ruído em suas áreas, alguns 

em maior intensidade do que outros e 6 (54,5%) dos sujeitos afirmaram ainda 

nunca terem sido informados sobre o nível de dB(A) de seus setores. 

n % n %

G1 5 100,0 0 0,0

G2 5 83,3 1 16,7

Total 10 90,9 1 9,1

Grupo
Preocupam Não se preocupam
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  A seguir no QUADRO 12 o resultado do entendimento sobre o módulo de 

segurança no trabalho do qual participaram, levando em consideração que o G1 

– formandos já tiveram esta formação e o G2 – iniciantes ainda não.  

 
QUADRO 12 – FORMAÇÃO EM SEGURANÇA DE TRABALHO  –  O CURSO IN 

 COMPANY (n=11) 
 

GRUPO MÓDULO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

G1 - revisar a carga horária (3) 
- importante (1) 

G2 
- adquirir novos conhecimentos (2) 
- discutir sobre ações de prevenção a acidentes (2) 
- evitar acidentes (2) 

                 G1 = formandos / G2= iniciantes 

 

 Dentre os integrantes do G1 – formandos, 3 sujeitos disseram ser uma 

carga horária insuficiente e um disse ser um módulo importante. Já para os 

integrantes do G2 – iniciantes, as expectativas são as melhores possíveis 

imaginando ser um módulo que venha contribuir com a questão de prevenção de 

acidentes para dois sujeitos, dois disseram adquirir novos conhecimentos e 

outros dois disseram que devem abordar questões de como evitar acidentes.



 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo procurou analisar o conhecimento e a percepção sobre 

a saúde auditiva dos trabalhadores de suas equipes, em um grupo de 

supervisores de produção, trabalhadores em uma montadora de veículos, e que 

estão inseridos em um curso de extensão in company na (FAMEC). Uma vez 

que não se teve acesso às documentações da empresa, na qual os sujeitos 

pesquisados trabalham sobre programas de saúde e segurança tais como 

PCMSO, PPA e PPRA, optou-se em identificar a seus conhecimentos e suas 

percepções quanto às tratativas nestas questões. 

 Para um melhor entendimento quanto ao conhecimento e às percepções 

dos supervisores de produção, caracterizados como os sujeitos pesquisados, 

envolvidos no processo produtivo de uma montadora de veículos, inicialmente é 

preciso conhecer o perfil destes trabalhadores. 

O perfil identificado nos sujeitos pesquisados indica uma média de idade 

aproximada de 35 anos nos dois grupos. A relação tempo médio de empresa, o 

G1 (formandos) apresentou ser um grupo mais antigo de casa, enquanto em 

relação do tempo médio de função, o G2 (iniciantes) é portador de um maior 

período nesta nova posição. Este perfil indica que para uma função com 

tamanha responsabilidade, impactando diretamente nos resultados da empresa, 

os sujeitos ainda não atingiram a maturidade na função demonstrando não terem 

total domínio do complexo contexto que é comandar pessoas. É o que afirma 

Camara et al. (1997) a escolha de um colaborador na empresa para ocupar um 

cargo de maior responsabilidade, deve possuir uma certa maturidade ou 

determinado grau de responsabilidade. Opta-se pela escolha direta pelas 

seguintes razões: a) cumprimento de planos de carreira; b) maximização da 

utilização de talentos da organização; c) retenção de colaboradores ditos 

imprescindíveis, dando-lhes oportunidade de progredir na empresa.  

De acordo com Távora (2010) quando se fala em maturidade profissional, 

que não está relacionada com a idade cronológica do indivíduo, pode-se 

interpretá-la como sendo o momento onde o profissional conta com o 

desenvolvimento de certos atributos esperados pelas empresas, considerados 

fundamentais para que o indivíduo possa desempenhar um bom papel e gerar
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o lucro esperado pelas organizações. Dentre outros atributos ligados à 

maturidade profissional estão: competência, amadurecimento pessoal, 

motivação, capacidade de adaptação, dentre outras habilidades de 

comportamento.  

Em análise do perfil dos sujeitos pesquisados, nas entrevistas de grupo 

focal observou-se que a predominância de início se carreira se deu em ambiente 

industrial nas mais variadas funções. Candeias et al. (1998) afirma em estudo 

realizado em uma metalúrgica em Osasco/SP sobre a percepção de 

trabalhadores, com 452 sujeitos, sobre problemas de saúde e riscos ambientais, 

que os trabalhadores conseguem reconhecer o que lhes é prejudicial, alguns 

trabalhadores mencionaram as próprias causas dos problemas, como barulho, 

fumos e poeiras, por exemplo.  

A relação entre o início de carreira em um ambiente industrial e o tempo 

médio de função identificado entre os grupos, embora esse período não seja 

considerado de grande experiência ou maturidade na função, ambos os grupos 

declararam se relacionar bem com suas equipes e isso favorece para que seja 

desenvolvido um bom ambiente de trabalho. 

Segundo Pontes (2004) na empresa é necessário identificar e 

desenvolver talentos. É aí que entra o planejamento de pessoal e o 

recrutamento interno para que haja sucesso dentro das empresas. É necessário 

que todo ambiente organizacional tenha planejamento pessoal, pois, é 

importante prever as metas que pretendem ser alcançadas, bem como, as 

situações que podem vir a ocorrer. 

França (2010) diz que o ambiente interno desenvolve um sadio espírito 

de competição entre o pessoal e as oportunidades, e só serão oferecidas para 

aqueles funcionários que realmente demonstram condições de merecê-las.  

Os autores apresentados mostram que os sujeitos que agora são 

supervisores, em sua maioria, iniciaram suas carreiras na empresa como 

operadores de produção, em média o G1 (formandos) demorou em média 5 

anos para ascensão e o G2 (iniciantes) demorou em média 3 anos, e em razão 

de seus desempenhos, receberam oportunidade de crescimento na carreira e 

hoje ocupam o cargo de supervisor. 

Em relação ao nível de escolaridade os dois grupos apresentam 

formação em nível superior, o que é uma exigência para ocupar esta função. 
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Em se tratando do fator satisfação em ser supervisor, todos os sujeitos 

afirmaram que gostam do que fazem e quanto aos desafios, obteve-se as mais 

variadas considerações típicas de um cargo de gestão. A questão da satisfação 

no cargo é um fator positivo para o desenvolvimento dos sujeitos, sendo que 

somente o tempo e muito trabalho irão trazer a maturidade requerida pela 

função, uma vez que quase todos são recém-promovidos. Segundo Marqueze e 

Moreno (2005) o processo de satisfação no trabalho resulta da complexa e 

dinâmica interação das condições gerais de vida, das relações de trabalho, do 

processo de trabalho e do controle que os próprios trabalhadores possuem 

sobre suas condições de vida e trabalho. A satisfação no trabalho pode ser, por 

conseguinte, fonte de saúde, bem como a insatisfação pode gerar prejuízos à 

saúde física, mental e social, acarretando problemas à organização e ao 

ambiente de trabalho. 

Além disso, o estudo de Baggio et al. (2006) realizado em uma indústria 

madeireira apontou como resultado, que o principal fator de satisfação no 

trabalho industrial, está atrelado ao sistema de remuneração. A satisfação do 

profissional na organização pode ser difícil de ser diagnosticada, devido ao fato 

de que o comportamento humano é resultado de necessidades que, em alguns 

casos, podem ser desconhecidas do próprio indivíduo. 

Embora a afirmação de Baggio direcionando a satisfação no trabalho ao 

fator remuneração, em nenhum momento os sujeitos manifestaram ou 

abordaram questões salariais nas reuniões de grupo focal. 

Quanto ao conhecimento dos sujeitos em relação a Higiene Ocupacional, 

o G2 (iniciantes) apresentou um escore maior do que o G1 (formandos), e isso 

tem relação direta com o maior tempo de função identificado para este grupo. 

Uma vez que o supervisor de produção é responsável pela integridade física de 

sua equipe, ele tem por obrigação que acompanhar todo o processo de 

mudanças em seu setor. Estudos de Naguel e Denck (2007) apontam que o 

ambiente de negócios das empresas é instável e competitivo, e exige-se que os 

profissionais envolvidos com a gestão de pessoas antecipem-se às mudanças, 

construindo, ao mesmo tempo, estratégias e procedimentos que promovam, 

preservem e restabeleçam a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. 
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De maneira geral, ao que se referem os resultados apresentados pelo 

conhecimento dos sujeitos sobre Higiene Ocupacional as pontuações estão 

muito próximas entre os grupos.  O supervisor de produção é focado em 

resultados de fabricação, no entanto, por serem os sujeitos recém-promovidos, 

antes eles deveriam cuidar de si, e hoje, ele deve se apropriar das normas de 

segurança estabelecidas e praticadas na empresa a fim de garantir sua própria 

segurança e dos demais membros de sua equipe. E se o foco é fabricação e 

resultado, um empregado afastado gera custos e queda de resultados. De 

acordo com Chiavenato (2010) os gerentes devem assumir também a 

responsabilidade de cuidar do estado geral de saúde dos colaboradores. 

Segundo documento do SESI (2007) a higiene ocupacional visa à 

prevenção da doença ocupacional por meio da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e controle dos agentes ambientais. Em sentido amplo, a atuação da 

higiene ocupacional prevê uma intervenção deliberada no ambiente de trabalho 

como forma de prevenção da doença. Sua ação no ambiente é complementada 

pela atuação da medicina ocupacional, cujo foco está predominantemente no 

indivíduo. 

Em relação aos documentos dos programas implementados na empresa, 

PPA e PCMSO, os resultados da pesquisa não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos, sendo o escore médio do G1 (formandos) superior 

ao G2 (iniciantes).  

Esses programas devem ser disseminados para todos os empregados da 

empresa, seja pela equipe de segurança do trabalho, ou até mesmo pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), e o resultado apresentado 

nos indica que não é necessário ser gestor para se apropriar destes 

conhecimentos, deve estar embutido na cultura do trabalhador para sua própria 

segurança. 

Em estudo de Oliveira et al. (2012) diz que ainda é restrita a adesão e 

participação das empresas na implementação do Programa de Conservação 

Auditiva (PCA), cuja função principal é prevenir a evolução das perdas auditivas 

decorrentes da exposição ao ruído ocupacional. Os pesquisadores analisaram 

os resultados do PCA a partir do perfil auditivo dos trabalhadores expostos a 

ruído antes e após a implementação deste programa em uma indústria de telhas 

na cidade de Recife/PE, e como resultado, as medidas preventivas adotadas e 
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incentivadas pelo PCA trouxeram benefícios à audição dos trabalhadores desta 

empresa. 

Em estudo de Gonçalves e Iguti (2006) analisaram programas de controle 

do ruído em quatro metalúrgicas de Piracicaba/SP, concluíram que existem, 

nessas empresas, diversas irregularidades quanto ao cumprimento da legislação 

em relação à implantação do PCMSO e do PPRA, não apresentando o PPA das 

empresas em completa conformidade com os padrões exigidos. As avaliações 

ambientais e auditivas são ainda precárias em seu monitoramento e as 

empresas não notificam nenhum caso de PAIR, o que compromete as 

estatísticas oficiais e o direcionamento de políticas públicas nessa questão. 

Até mesmo por se tratar de uma montadora de veículos, uma empresa 

multinacional, não significa de que tudo seja perfeito em seus processos. Com 

certeza as equipes de segurança do trabalho devem manter suas atividades 

laborais atendendo o que determina a legislação local, principalmente para não 

sofrerem penalizações perante os agentes fiscalizadores, e em contrapartida, 

mantêm a integridade física de seus trabalhadores. 

 

No que tange aos protetores auriculares, apenas na questão sobre a 

orientação por um profissional tecnicamente habilitado na adaptação dos 

protetores auriculares apresentou uma diferença significativa entre os grupos, 

sendo o G2 (iniciantes) demonstrando um maior conhecimento, podendo ser 

esta diferença pelo maior tempo de função como gestor. 

Estudo de Gonçalves et al. (2009) analisa a eficácia da colocação de 

diferentes protetores auriculares em sujeitos treinados e não-treinados, com uma 

amostra composta por dois grupos avaliados em uma Clínica-Escola da 

Universidade Metodista de Piracicaba/SP e verificaram a importância e a 

necessidade da realização de um treinamento. O estudo conclui que o 

treinamento quanto ao uso dos protetores auriculares é necessário e deve ser 

incluído nos Programa de Conservação Auditiva (PCA). 

De acordo com Costa et al. (2009), afirmaram que além dos parâmetros 

de conforto e de redução de ruído do protetor, tipo do ambiente, tempo de uso e 

compatibilidade com outros equipamentos de segurança, há necessidade de um 

adequado treinamento de como utilizá-los. 
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Os autores citados, Gonçalves et al. (2009) e Costa et al. (2009), 

corroboram dizendo sobre a importância dos treinamentos voltados à utilização 

de protetores auriculares. 

Quanto aos modelos de protetores auriculares utilizados pelas equipes os 

resultados obtidos nos levam a crer que existem áreas que se utilizam de até 

dois modelos diferentes ou até mesmo sobrepostos, e isso indica a existência de 

ruído elevado.  

No que diz respeito à possibilidade de perda auditiva, os sujeitos 

pesquisados apontaram em grupo focal essa possibilidade em suas áreas de 

trabalho, e que a utilização dos protetores auriculares são fundamentais para 

garantir a integridade auditiva dos trabalhadores. 

Em estudo de Gomes et al. (2013) com o objetivo de conhecer condições 

de trabalho e de saúde de um grupo de trabalhadores da área de prensas em 

uma indústria automobilística da Grande São Paulo, estimou que os principais 

riscos à saúde foram identificados por reconhecimento preliminar e o nível de 

pressão sonora avaliado, variou de 90 a 98 dB(A). 

Segundo Costa et al. (2009) existem cerca de 1.500 marcas de protetores 

auditivos, que variam conforme o tipo de adaptação realizada: inserção, concha, 

capa do canal e acoplado a capacete. Os parâmetros principais para a seleção 

do protetor são o conforto, nível de redução de ruído do protetor, tipo do 

ambiente, tempo de uso e compatibilidade com outros equipamentos de 

segurança.  

No que se refere à identificação da necessidade de troca de protetor 

auricular, a percepção do G1 (formandos) é maior do que a do G2 (iniciantes), e 

sobre a reposição desses EPI’s, todos os sujeitos afirmaram que é feito quando 

identificado essa necessidade.  

Se a empresa disponibiliza a troca dos EPI’s sempre que necessário, 

cabe aos supervisores se apropriarem do conhecimento relacionado às 

necessidades de substituições quando necessárias. 

Em estudo de Gonçalves (2004) realizado em uma indústria do setor 

metalúrgico que possui 67 trabalhadores, desenvolvido durante o ano de 2000, 

quando se iniciou a implantação do programa preventivo, foi constatado, naquela 

empresa, que quanto à troca dos protetores auriculares, não há um controle de 

entrega, e a empresa permite ao trabalhador trocar seu protetor quando quiser, e 
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que a não troca (nove casos) faz com que o protetor seja utilizado em condições 

não ideais, comprometendo sua eficácia. 

No que se refere à percepção dos sujeitos pesquisados em relação ao 

conhecimento sobre a opinião dos subordinados quanto ao conforto dos 

protetores auriculares, o resultado apresentado pelo G1 (formandos) é superior 

ao G2 (iniciantes), demonstrando que não é o tempo de função que diferencia a 

aproximação do gestor aos subordinados. O resultado obtido não nos garante 

que os protetores auriculares utilizados pelas equipes sejam confortáveis ou até 

mesmo eficazes, uma vez que se questionou apenas sobre o conhecimento dos 

sujeitos sobre a opinião dos subordinados. 

De acordo com Gonçalves e Iguti (2006), as empresas optam pela 

adoção de protetores auriculares como medida de proteção auditiva, que deve 

ser considerada como uma ação paliativa e não definitiva na preservação da 

audição. 

Em estudo recente, realizado por Sviech et al. (2013) em um frigorífico, ao 

analisar o conforto de modelos de protetores auriculares tipo inserção moldado 

de silicone e tipo concha, identificou que os protetores auriculares estudados 

tiveram seus escores cotados em níveis aceitáveis, sendo considerados ambos 

confortáveis. Entretanto, existiu uma diferença significante no índice de conforto 

entre protetores dos diferentes tipos pesquisados. Foi concluído, neste estudo, 

que, o protetor auditivo individual tipo concha foi considerado o mais confortável 

e melhor aceito pela população estudada. 

Quando questionado sobre empregados com PAIR, se recebem suporte 

mais intensivo da empresa, não houve diferença significativa entre os grupos 

pesquisados, indicando que a empresa oferece suporte aos empregados que 

adquiriram este tipo de patologia. 

Em estudo de Miranda et al. (1998) realizado a partir de dados 

audiométricos referentes a 7.925 trabalhadores de 44 empresas industriais de 

nove diferentes ramos de atividade, delineou um quadro extremamente 

alarmante que um em cada três trabalhadores desenvolveu algum grau de perda 

em pelo menos um dos ouvidos. As maiores prevalências de PAIR foram 

encontradas entre os trabalhadores ligados à produção, à manutenção e aos 

serviços de apoio à produção e à manutenção. 
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Em estudo de Presado et al. (2011), a Perda Auditiva Induzida pelo Ruído 

(PAIR), neste estudo, foi inferior em comparação com a prevalência nos demais 

artigos revisados pelos próprios autores. Com base nos resultados encontrados, 

enfatiza-se a importância da realização de Programas de Conservação Auditiva 

(PCA) nas empresas para a promoção à saúde dos trabalhadores expostos a 

níveis elevados de ruído ocupacional, já que esta é passível de prevenção, mas 

se torna irreversível quando instalada. 

Em relação às questões sobre PPA, nos resultados obtidos na pesquisa, 

não houve diferença significativa entre os grupos. 

É alarmante o fato de os sujeitos apontarem a falta de recebimento de 

informações sobre o PPA. Isso impacta diretamente e negativamente na forma 

de gestão dos sujeitos, sendo que um esclarecimento sobre esse assunto pode 

contribuir para a preservação auditiva das equipes. 

Nas reuniões de grupo focal foi abordada a questão sobre o 

conhecimento dos sujeitos quanto a percepção da saúde auditiva de seus 

liderados, e o resultado apontado diz que entre os sujeitos dos dois grupos se 

preocupam com esta questão. Esse resultado demonstra que embora os sujeitos 

disseram não receber informações sobre o PPA, os sujeitos pesquisados se 

preocupam com a questão auditiva de suas equipes. 

Em estudo de Gonçalves e Ribeiro (2013) com o objetivo de analisar os 

Programas de Preservação Auditiva (PPA) desenvolvidos em vinte e seis 

indústrias ruidosas na cidade de Maringá/PR, todas disseram ter o ruído 

presente, porém apenas doze realizam o programa de preservação auditiva. 

Apenas oito empresas já fizeram alguma ação para reduzir o ruído na produção, 

citando ser mudança e enclausuramento do maquinário e a melhora e/ou troca 

do protetor auricular. Diante aos resultados apurados no instrumento aplicado, 

as autoras observaram que as empresas estão aos poucos implantando o que é 

previsto nas leis. Portanto, os dados evidenciaram que pouco está sendo feito 

nos programas executados pelas empresas estudadas, porém percebe-se que 

está em crescente implantação. 

Em relação à categoria equipe e ambiente de trabalho, apresentou um 

escore médio igual para ambos os grupos pesquisados. 

Em relação à preocupação sobre acompanhamento dos resultados de 

audiometria dos subordinados, apresentou uma diferença significativa favorável 
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ao G2 (iniciantes). Esse resultado contradiz sobre a percepção de desatenção 

dos subordinados em reuniões, apresentando uma diferença significativa 

favorável ao G1 (formandos). As respostas apresentadas para o G2 (iniciantes) 

estão mais próximas uma da outra, entre as duas questões, indicando que este 

grupo tem maior conhecimento sobre suas equipes do que o G1 (formandos). 

No que diz respeito ao conhecimento do supervisor/sujeito sobre os 

resultados dos exames de audiometria seus e de seus subordinados, apresentou 

como resultado o G1 (formandos) maior do que o G2 (iniciantes). Isso nos indica 

mais uma vez que não é o tempo de função que predomina este tipo de 

conhecimento. 

Todos os sujeitos, de ambos os grupos pesquisados, afirmaram como  

sendo cientes em relação à sua contribuição para evitar a perda auditiva de suas 

equipes com a utilização de protetores auriculares. 

De acordo com Gobbato et al. (2004), os exames audiométricos são 

fundamentais na análise da eficácia dos programas de prevenção da perda 

auditiva de origem ocupacional, pois a audiometria, dentre todo o arsenal 

semiológico disponível, é um exame de baixo custo, maior conhecimento, com 

relativa facilidade de aplicação e universalmente padronizado. 

Ao que se referente a percepção dos integrantes das equipes dos sujeitos 

pesquisados, se algum integrante reclama ou se percebe alguém desatento ou 

desligado, ou até mesmo se alguém sugeriu que existe alguém com dificuldade 

de audição na equipe, apresentou como resultado que ambos os grupos não têm 

esta percepção. 

Quanto ao acesso dos sujeitos aos resultados dos exames audiométricos 

de seus subordinados é uma questão ética. Quando se faz, por exemplo, um 

exame periódico o médico do trabalho emite o atestado de saúde ocupacional 

(ASO) em duas vias, sendo a primeira arquivada no local de trabalho, 

geralmente no ambulatório médico ou no prontuário do trabalhador no setor de 

Recursos Humanos (RH) ficando à disposição da fiscalização do trabalho e a 

segunda via obrigatoriamente é entregue ao trabalhador. 

No que tange ao conhecimento do supervisor em relação aos casos de 

perda auditiva em seus setores, não existe diferença significativa entre os 

grupos pesquisados. Esse resultado reflete diretamente na percepção dos 

sujeitos se as pessoas que conversam a meio metro de distância são obrigadas 



85 

 

a elevar a voz devido ao ruído, que os resultados obtidos também não 

apresentaram diferença significativa, embora os escores obtidos do G2 

(iniciantes) é superior ao G1 (formandos), enfatizando mais uma vez a diferença 

de tempo de função neste estudo. 

Estas percepções indicam mais uma vez a falta de maturidade dos 

sujeitos em relação à gestão de equipe, incitando o pensamento de que eles 

conquistaram este cargo por competências técnicas da função, necessitando 

desenvolver as habilidades em gestão de pessoas. Isso vai de encontro com os 

pensamentos de Távora (2010), que diz que o desenvolvimento de competência 

técnica está intimamente ligado à formação intelectual do profissional, seja em 

cursos técnicos, graduações ou especializações. 

Quanto ao conhecimento dos sujeitos em saber se seus subordinados 

apresentam dificuldades em compreender as palavras ou mensagens 

transmitidas, apresentou um melhor resultado o G1 (formandos). Isso nos 

remete a pensar que pode impactar diretamente no resultado de produção em 

relação à recepção de mensagem que pode ser distorcida. 

Sobre esta mesma vertente, a questão se seus subordinados pedem com 

frequência para que sejam repetidas as mensagens transmitidas, nenhum sujeito 

do G1 (formandos) respondeu sobre a existência de solicitação de repetição de 

mensagem, enquanto no G2 (iniciantes) indicou alguns casos. Mais uma vez 

vale ressaltar que não foi possível ter acesso aos documentos da empresa a 

qual os sujeitos trabalham. Diante a este resultado, é importante verificar a 

condição destes trabalhadores se é fato a questão de perda auditiva apontada 

pela percepção dos sujeitos pesquisados, e se essa perda auditiva é proveniente 

do ambiente de trabalho ou se foi adquirida fora da empresa.  

Em estudo de Costa et al. (2009) resultou em que a exposição ao ruído 

pode provocar diferentes sintomas nos trabalhadores, que podem ser de ordem 

auditiva e/ou extra-auditiva, dependendo das características do risco, da 

exposição e do indivíduo exposto. São reconhecidos como efeitos auditivos o 

zumbido, sintoma mais frequente, a perda auditiva e as dificuldades na 

compreensão da fala. São considerados sintomas extra-auditivos as alterações 

do sono e os transtornos da comunicação, os problemas neurológicos, 

digestivos, comportamentais, cardiovasculares e hormonais. 
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Como informado anteriormente, todos os sujeitos pesquisados estão 

inseridos em um curso in company, e dentre os módulos estudados existe um 

especificamente aplicado por um engenheiro de segurança do trabalho da 

empresa contratante que aplica o módulo de segurança do trabalho 

contemplando uma carga horária de três horas/aula. 

Quando abordado nas reuniões de grupo focal quanto ao módulo de 

segurança do trabalho no curso in company o qual os sujeitos estão inseridos, 

obteve-se como manifestações do G1 (formandos) como sendo importante, 

porém necessita de revisão da carga horária, e para o G2 (iniciantes), que ainda 

não participaram deste módulo, as expectativas são de que venha contribuir 

para aquisição de novos conhecimentos, além de discutir sobre ações 

preventivas de acidentes. 

Em revisão ao conteúdo programático deste módulo, não foi identificado 

nenhum assunto voltado à saúde auditiva dos colaboradores, no entanto, faz-se 

necessário a inclusão deste em sua ementa, uma vez que é obrigação da 

empresa garantir a integridade física de seus funcionários. 

Os cursos in company tem os mesmos objetivos da educação corporativa 

que segundo Chiavenato (2010) o foco é no desenvolvimento do quadro de 

pessoas com vistas a obter resultados nos negócios, os programas são 

desenhados de acordo com as necessidades da empresa, sob medida. 

No grupo focal foi abordado o tema sobre normas e ações de segurança 

do trabalho. No que se refere a existência das normas de segurança na 

empresa, nem todos os sujeitos pesquisados as conhecem, uns por não 

utilizarem e outros por não conhecerem o acesso. O fato positivo é que todos os 

sujeitos, dos dois grupos, reconhecem ser responsáveis pela segurança de suas 

equipes.  Conforme descrito na caracterização da atividade do supervisor de 

produção: O Supervisor é responsável por garantir que os funcionários sigam as 

políticas e procedimentos de segurança. 

Segundo Lacombe (2005) as empresas devem manter um ambiente de 

trabalho salubre em relação às condições ambientais de iluminação, 

temperatura, ventilação, intensidade de ruído, poluição e umidade e precisam 

ser medidas e controladas. 
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Chiavenato (2010) diz que um ambiente saudável de trabalho deve 

envolver condições ambientais físicas que atuem positivamente sobre todos os 

órgãos dos sentidos humanos – visão, audição, tato, olfato e paladar. 

 

 



 

7. CONCLUSÃO 

 
O objetivo de investigar o conhecimento e a percepção dos supervisores 

de produção de uma montadora de veículos sobre a saúde auditiva no trabalho 

foi atingido. 

 Em relação ao perfil do público estudado, os dois grupos apresentaram 

características muito próximas como: idade, tempo de função, início de carreira 

profissional no chão de fábrica, e com formação de nível superior nas diversas 

áreas do saber. Isso indica que os sujeitos pesquisados são pessoas maduras 

de idade, porém não atingindo esta maturidade relacionada à função exercida. 

No entanto por estarem nesta posição, representam confiança para a empresa e 

devem apresentar os resultados desejados de produção para a organização, 

mas a empresa deve se atentar a disseminação dos cuidados da saúde auditiva 

dos trabalhadores inseridos em suas linhas de produção.  

 Os dois grupos pesquisados não apresentaram diferenças significativas 

no que tange ao conhecimento e percepção sobre segurança do trabalho, nem 

tampouco na questão da saúde auditiva pelos resultados apontados na pesquisa 

realizada. 

 Ao analisar os resultados sobre o conhecimento dos sujeitos pesquisados 

nas questões relacionadas à saúde auditiva no trabalho, eles não apresentaram 

domínio neste assunto, demonstrando a falta de experiência, neste quesito, e 

devendo a empresa propiciar um treinamento específico nos cuidados auditivos 

dos trabalhadores. 

O conhecimento dos sujeitos pesquisados aponta que na empresa onde 

eles trabalham existem o PCMSO, PPA e PPRA, porém, os resultados 

apresentados na pesquisa realizada indicam que a disseminação das 

informações desses programas, não é feita de forma eficaz, pois o nível de 

conhecimento dos sujeitos, neste sentido, não apontou domínio sobre as 

questões relacionadas à saúde auditiva no trabalho.  No entanto, faz-se 

necessário realizar continuamente ações educativas, com o objetivo de 

conscientizar e orientar não somente os supervisores, mas também os 

trabalhadores inseridos neste processo de produção quanto aos cuidados com a 

saúde auditiva. 
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 No que diz respeito a percepção dos supervisores sobre a saúde auditiva 

de seus subordinados, embora os sujeitos tenham apontado a preocupação com 

a questão auditiva de suas equipes nas reuniões de grupo focal, nota-se que 

eles não estão munidos de conhecimento desse assunto, e apenas consideram 

a utilização de protetores auriculares como forma preventiva de aquisição de 

PAIR. 

 Ficou claro que nos ambientes de trabalho em que os sujeitos 

pesquisados estão inseridos existe ruído, e que não faz parte da cultura a 

tratativa da prevenção auditiva. Para tanto, reforça-se aqui, a necessidade de 

investimento em treinamentos, ou ações educativas dentro da empresa. 

 Em relação ao módulo de segurança do trabalho no curso in company, 

que não tem por objetivo ensinar sobre segurança, e sim, frisar a importância 

das ações e práticas realizadas na empresa para a equipe de supervisores de 

produção. Trata-se de uma conscientização da importância deste assunto e 

fazer com que a questão de segurança fique embutida na cultura do sujeito para 

garantir a própria integridade física, e dos trabalhadores de suas equipes, sendo 

que a carga horária da disciplina de três horas/aula não é suficiente para abordar 

todos os assuntos pertinentes à segurança do trabalho. 



 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABRAHÃO, J.I.; SANTOS, V. O controle no trabalho: os seus efeitos no bem-
estar e na produtividade. Revista Produção, v. 14, n. 3, p. 067-076, Set./Dez. 
2004. 
 
ALMEIDA, S. B. Avaliação da eficácia do programa de prevenção de perda 
auditiva em uma indústria brasileira. Dissertação de mestrado - Curitiba, UTP, 
2010. 

ANTUNES, R. Adeus ao Trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do      trabalho. 9. ed. – São Paulo: Cortez; Campinas, 
SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2003.  

ARAÚJO, S. A. Perda auditiva induzida pelo ruído em trabalhadores de 
metalúrgica. Rev Bras Otorrinolaringol. vol.68 no.1 São Paulo. Maio 2002.  

ARAÚJO, N.R.S.; LABURÚ, C.E.  UMA ANÁLISE DA VALIDAÇÃO E 
CONFIABILIDADE DA ESCALA DE OPINIÕES DA SELEÇÃO DE 
EXPERIMENTOS DE QUÍMICA (EOSEQ). Ensaio – Pesq. Educ. Ciênc., dez. 
2009, v.11, n.2.  

ASSUNÇÃO, A.A.; BELISÁRIO,S.A. Condições de trabalho e saúde dos 
trabalhadores da saúde. Belo Horizonte: Nescon - Núcleo de Educação em 
Saúde Coletiva, 2007.  

AZEVEDO, A.P. M. Efeito de produtos químicos e ruído na gênese de perda 
auditiva ocupacional. Dissertação de mestrado. Maio, 2004. Disponível em: 
http://teses.icict.fiocruz.br/pdf/azevedoapmm.pdf. Acesso em: 18 jun. 2013. 

BAGGIO, L.; LIMA, I.A.; KIVALESKI, J.L. A satisfação do trabalhador na área 
industrial: o caso da indústria madereira “pp”. XXVI ENEGEP - Fortaleza, 
CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006. Disponível em: 
http://pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/ebook/2006/3.pdf. Acesso em: 26 out. 2013. 

BERNSTORFF, V.H. Relações entre satisfação, competência, saúde e 
absenteísmo no trabalho em uma grande instituição bancária pública.  Tese 
de doutorado, Brasilia, 2007. Disponível em: 
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3259. 
Acesso em: 09 jun. 2013. 

BRASIL. LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. [Lei Orgânica da 
Saúde]. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 27 abr. 2013. 

BRASIL, CLT, CPC, Legislação Previdenciária e legislação complementar e 
Constituição Federal / obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 

http://teses.icict.fiocruz.br/pdf/azevedoapmm.pdf
http://pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/ebook/2006/3.pdf
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3259
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm


91 

 

colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos 
Windt e Livia Céspedes. – 6ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL. Organização Pan-Americana 
da Saúde no Brasil. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de 
procedimentos para os serviços de saúde / Ministério da Saúde do Brasil, 
Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil; organizado por Elizabeth 
Costa Dias; colaboradores Idelberto Muniz Almeida et al. – Brasília: Ministério da 
Saúde do Brasil, 2001. 

BRESCIANI, L.P. Da resistência à contratação: tecnologia, trabalho e ação 
sindical. Brasília, SESI-DN, 1994. 

BRIDI, M. A. Ação coletiva na moderna indústria do Paraná. Paraná. 
Disponível em: 
<http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/mariaaparecidabr
idi.pdf> Acesso em: 13 abr. 2013. 
 
CAMARA, P.B.; GUERRA, P.B.; RODRIGUES, J.V. Recursos Humanos e 
Sucesso Empresarial. Publicações D. Quixote, Lisboa, 1997.  
 

CAMAROTTO J. A. ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE O PROJETO DE 
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS E A GESTÃO DA PRODUÇÃO. Tese apresentada à 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para 
obtenção de grau de Doutor. São Paulo, 1998. Disponível em 
http://www.simucad.dep.ufscar.br/dn_camarotto98.pdf Acesso em: 22 set. 2013. 

CANDEIAS, N.M.F.; ABUJAMRA, A.M.D.; OLIVEIRA J.T. PERCEPÇÃO DE 
TRABALHADORES METALÚRGICOS SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE E 
RISCOS AMBIENTAIS. Rev.Esc.Enf. USP, v.32, n.3, p. 231-46, out. 1998. 

CATTANI, A. D. Trabalho e Autonomia. Petrópolis, Vozes, 1996. 

CAVALLI, R. C. M.; MORATA, T. C.; MARQUES, J. M. Auditoria dos 
programas de prevenção de perdas auditivas em Curitiba (PPPA). Rev. 
Bras. Otorrinolaringol. vol.70 no.3 São Paulo Maio/Junho 2004.  
 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos 
nas organizações  – 3.ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria da administração – 6.ed. – Rio de 
Janeiro: Campus, 2009. 
 
CODO, W.; SAMPAIO, J.J.C.; HITOMI, A.H.; BAUER, M. “O mal estar do 
trabalho vazio” em bancários. São Paulo: Vozes, 1992.  
 

CODO, W. & SAMPAIO, J. (orgs). Sofrimento psíquico nas organizações: 
saúde mental e trabalho. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.  
 



92 

 

CORIAT, B. Pensar pelo Avesso: o modelo japonês de organização; 
tradução de Emerson S. da Silva. - Rio de Janeiro: Revan: UFRJ, 1994. 
 
COSTA, A.C.; FERRARI, I.; MARTINS, M.R. Consolidação das Leis do 
Trabalho – 37. ed. São Paulo: LTR, 2010. 
 
COSTA C. B.; GAMA, W. U.; MOMENSOHN-SANTOS, T.M. Eficácia do 

Protetor Auditivo de Inserção em Programa de Prevenção de Perdas 

Auditiva. Arq. Int. Otorrinolaringologia. São Paulo, v.13, n.3, p. 281-286, 2009. 

CRA – Conselho regional de Administração. Áreas de atuação. Disponível em: 
http://www.cra-pr.org.br/. Acesso em: 27 set. 2013. 
 

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Legislação: 
Atribuições Profissionais. Disponível em: http://creaweb.crea-
pr.org.br/WebCrea/consultas/consulta_arvore_normativa.aspx?VISUALIZACAO=
EXTERNA&CODIGOPAI=294. Acesso em: 27 set. 2013. 
 
CUBAS DE ALMEIDA, S. I., História natural da disacusia induzida por ruído  
industrial e implicações médico-legais. Dissertação de Mestrado, São Paulo: 
Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, 1992. 
 

CUNHA JR., M.J.S. Análise dos riscos ocupacionais no setor de armação da 
construção civil: um estudo de caso em feira de santana-ba, 2012, 
Dispinível em : 
http://civil.uefs.br/DOCUMENTOS/MARCOS%20JOS%C3%89%20SILVA%20DA
%20CUNHA%20JR.pdf. Acesso em: 24 mai. 2013.  
 
DALSTON, C.O. Dicionário de Classificação de Mercadorias. São Paulo: 
Aduaneiras, 2009. Disponível em: 
http://classificacaodemercadoria.blogspot.com.br/2010/10/classificacao-de-
indutos-e-mastiques-na.html. Acesso em: 25 jun. 2013. 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho; 
tradução de Ana Isabel Paraguay e Lúcia Leal Ferreira. – 5.ed.ampliada – 
São Pulo: Cortez-Oboré, 1992. 

DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho:  
contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento 
e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
DESTRAMED, Ruído no Trabalho. Disponível em 
http://www.destramed.com.br/novo/materia1.asp.  Acesso em: 04 jun 2012. 
 
DOU- Diário Oficial da União Pg. 185. Seção 1. Diário Oficial da União DOU de 
02/11/1998. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1521373/pg-185-
secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-02-11-1998. Acesso em: 01 jun. 2013. 
 

http://www.cra-pr.org.br/
http://creaweb.crea-pr.org.br/WebCrea/consultas/consulta_arvore_normativa.aspx?VISUALIZACAO=EXTERNA&CODIGOPAI=294
http://creaweb.crea-pr.org.br/WebCrea/consultas/consulta_arvore_normativa.aspx?VISUALIZACAO=EXTERNA&CODIGOPAI=294
http://creaweb.crea-pr.org.br/WebCrea/consultas/consulta_arvore_normativa.aspx?VISUALIZACAO=EXTERNA&CODIGOPAI=294
http://civil.uefs.br/DOCUMENTOS/MARCOS%20JOS%C3%89%20SILVA%20DA%20CUNHA%20JR.pdf
http://civil.uefs.br/DOCUMENTOS/MARCOS%20JOS%C3%89%20SILVA%20DA%20CUNHA%20JR.pdf
http://classificacaodemercadoria.blogspot.com.br/2010/10/classificacao-de-indutos-e-mastiques-na.html
http://classificacaodemercadoria.blogspot.com.br/2010/10/classificacao-de-indutos-e-mastiques-na.html
http://dou.jusbrasil.com.br/
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1521373/pg-185-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-02-11-1998
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1521373/pg-185-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-02-11-1998


93 

 

EBS – Estação Business School, Educação Corporativa. Disponível em: 
http://www.ebs.edu.br/portal/educacao-corporativa/. Acesso em: 15 jul 2013. 
 
FAMEC, Curso na companhia. Disponível em: http://www.famecpr.edu.br/. 
Acesso em: 15 jul. 2013. 
 
FRANÇA, A. C. L. Práticas de Recursos Humanos: Conceitos, Ferramentas 
e Procedimentos. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
FRANCO, E.S.; RUSSO, I.C.P. Prevalência de perdas auditivas em 
trabalhadores no processo admissional em empresas na região de Campinas 
/SP. Rev. Bras. Otorrinolaringol. vol.67 no.5 São Paulo Sept. 2001.  
 

GALBRAITH, J. K.  A era da incerteza.  São Paulo: Pioneira, 1979. 

 
GANIME, J.F.; ALMEIDA DA SILVA, L.; ROBAZZI, M.L.C.C.; VALENZUELA 
SAUZO, S.; FALEIRO, S.A. O RUÍDO COMO UM DOS RISCOS 
OCUPACIONAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA, 2010. Revista eletrônica 
quadrimestral de enfermaria, nº 19, Junho de 2010. Disponível em: 
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n19/pt_revision1.pdf. Acesso em: 16 jun. 2013. 
 
GEOFAGIA, Terceira Revolução Industrial. Disponível em: 
 http://geofagia.blogspot.com.br/2011/06/terceira-revolucao-industrial.html. 
Acesso em: 20 fev. 2013. 
 
GIOLO, S.R. Pesquisas E Estatísticas/Conceitos Estatísticos/Estudos 
transversais ou cross-sectional. Disponível em: 
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11
449&rastro=PESQUISAS+E+ESTAT%C3%8DSTICAS%2FConceitos+Estat%C3
%ADsticos/Estudos+transversais+ou+cross-sectional. Acesso em: 22 jun. 2013. 
 
GLINA, D. M. R. Transformações nas Organizações e no Trabalho e suas 
Repercussões na Saúde. Disponível em: 
revistas.pucsp.br/index.php/rad/article/download/888/1070. Acesso em: 13 abr. 
2013. 
 
GOBBATO, L.H.F.G.; COSTA E.A.; SAMPAIO, M.H.; GOBATTO JR. F.M. 
Estudo do efeito aprendizagem em exames audiométricos sequenciais de 
trabalhadores de indústria metalúrgica e suas implicações nos programas 
de conservação auditiva. Revista Brasileira de  
Otorrinolaringologia v.70 n.4 São Paulo jul./ago. 2004. 
 
GOMES, F. L. T. Estudo do efeito da exposição ao ruído sobre o limiar de 
reflexo estapédico. Dissertação (Mestrado). Universidade Veiga de Almeida, 
Mestrado em Fonoaudiologia, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 
http://www.uva.br/mestrado/dissertacoes_fonoaudiologia/fernanda_lucia.pdf. 
Acesso em: 22 jun. 2013. 
 

http://www.ebs.edu.br/portal/educacao-corporativa/
http://www.famecpr.edu.br/
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n19/pt_revision1.pdf
http://geofagia.blogspot.com/2011/06/terceira-revolucao-industrial.html
http://geofagia.blogspot.com.br/2011/06/terceira-revolucao-industrial.html
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11449&rastro=PESQUISAS+E+ESTAT%C3%8DSTICAS%2FConceitos+Estat%C3%ADsticos/Estudos+transversais+ou+cross-sectional
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11449&rastro=PESQUISAS+E+ESTAT%C3%8DSTICAS%2FConceitos+Estat%C3%ADsticos/Estudos+transversais+ou+cross-sectional
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11449&rastro=PESQUISAS+E+ESTAT%C3%8DSTICAS%2FConceitos+Estat%C3%ADsticos/Estudos+transversais+ou+cross-sectional
http://www.uva.br/mestrado/dissertacoes_fonoaudiologia/fernanda_lucia.pdf


94 

 

GOMES, J. R.; CANDEIAS, N. M. F.; BRANDIMILER, P.; PEREIRA, S. T.; 
RISSO, W. M. Condições de trabalho e de saúde de um grupo de 
trabalhadores da área de prensas. Saúde Pública. 65.32-46, 1983. 
 
GONÇALVES, C.G.O.; RIBEIRO, J.M. Análise dos programas de preservação 

auditiva em empresas do interior do Paraná. Tuiuti: Ciência e Cultura, n. 46, 

p. 129-136, Curitiba, 2013. 

GONÇALVES, C. G. O. Saúde do trabalhador: da estruturação à avaliação 
de programas de preservação auditiva. São Paulo: Roca, 2009. 
 
GONÇALVES, C. G. O.; COUTO, C. M.; CARRARO, J.M.; LEONELLI, B.S. 
Avaliação da colocação de protetores auriculares em grupos com e sem 
treinamento. Revista CEFAC, Abril-Junho, 345-352, 2009. 

GONÇALVES, C. G. O.; IGUTI A.M. Análise de programas de preservação da 
audição em quatro indústrias metalúrgicas de Piracicaba, São Paulo, 
Brasil. Cad. Saúde Pública vol.22 n.3 Rio de Janeiro Mar. 2006.  

GONÇALVES, C.G.O. Implantação de um programa de preservação auditiva 
em metalúrgica: descrição de uma estratégia. Distúrbios da Comunicação, 
São Paulo, 16(1): 43-51, abril, 2004. 

GOUNET, T. Fordismo e Toyotismo na Civilização do Automóvel. São Paulo, 
Boitempo, 1999. 

HARVEY, D. Condição pós-moderna; uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural. 2.ed. São Paulo: Loyola, 1993. 

HEUPA, A.B.; GONÇALVES, C.G.O.; ALBIZU, E.J.; IANTAS, M.R. LACERDA, 
A.B.M.; LOBATO, D.C.B. Programa de prevenção de perdas auditivas em 
pescadores: perfil auditivo e ações educativas. Rev. CEFAC vol.13 no.6 São 
Paulo Nov./Dec. 2011 Epub Oct 28, 2011.  
 
HEYER, N.; MORATA, T.C.; PINKERTON, L.; BRUECK, S.E.; STANCESCU, D.; 
PANACCIO, M.P.; KIM, H. SINCLAIR.; WATERS, M.A.; ESTILL, C.F. FRANKS, 
J.R. Use of historical data and a novel metric in the evaluation of the 
effectiveness of hearing conservation program components. Occup Environ 
Med 2011;68:510e517. doi:10.1136/oem.2009.053801, 2009.  
 

KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo 
ao Século XXI.  São Paulo: Atlas, 1994. 
 
LACOMBE, F. J. M. Teoria geral da administração – São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
LACOMBE, F.J.M. Recursos Humanos: princípios e tendências – São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 
LEPLAT J.; CUNY X. Introdução à psicologia do trabalho. Trad. de Helena 
Domingos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1977.  



95 

 

 
LIMA, M. E. A. Os equívocos da excelência, - Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

LOPES, A. C., NELLI, M. P., LAURIS, J.R.P, AMORIM, R. B., MELO, A.D.P. 
Condições de Saúde Auditiva no Trabalho: Investigação dos Efeitos 
Auditivos em Trabalhadores Expostos ao Ruído Ocupacional. Arq. Int. 
Otorrinolaringol. São Paulo, v.13, n.1, p. 49-54, 2009. 

MARQUES, C. A proteção ao trabalho penoso. São Paulo: LTr, 2007. 

MARQUEZE E. C.; MORENO C. R. C. Satisfação no trabalho - uma breve 
revisão. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. vol.30 no.112 - São Paulo, 
dez. 2005. 

MASCARENHAS, S. A. Metodologia Científica – São Paulo: Perason 
Education do Brasil, 2012. 

MAXIMIANO A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 
revolução digital – 6. Ed. – 7. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2010. 

MEIRA, T. C., FERRITE S.; CAVALCANTE, F.; CORRÊA M. J. M. Exposição ao 
ruído ocupacional: reflexões a partir do campo da Saúde do Trabalhador. 
Interfacehs, Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Volume 7, no. 
3, 2012.  
 
MEIRELES M.; PAIXÃO M. R. Teorias da administração: clássicas e 
modernas – São Paulo: Futura, 2003. 
 
MENDES R., DIAS E.C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. 
Revista de Saúde pública, nº25. São Paulo, 1991, pp. 341-9. 
 
MENDES, R.; DIAS, E. C., Saúde dos trabalhadores. In: ROUQUAYROL, M. 
Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e saúde. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 
p. 431–458. 
 
MENDES, R. Patologia do Trabalho. 2 ed. São Paulo, Atheneu, 2003. 
 
MICKLETHWAIT, J.; WOOLDRIDGE A. Os bruxos da administração: como 
entender a babel dos gurus empresariais - Rio de Janeiro: Campus, 1998, 
327 p. 

MINAYO, G. C. Saúde do Trabalhador na Sociedade Brasileira 
Contemporânea./organizado por Carlos Minayo Gomez, Jorge Mesquita Huet 
Machado e Paulo Gilvane Lopes Pena. – Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2011. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

 



96 

 

MIRANDA, C. R.; DIAS, C. R. PPRA/PCMSO: auditoria, inspeção do trabalho 
e controle social. Cad. Saúde Pública, ISSN 0102-311X vol.20 no.1 Rio de 
Janeiro Jan./Feb. 2004.  
 

MIRANDA, C.R.; DIAS C.R.; PENA, P.G.L.; NOBRE, L.C.C.; AQUINO, R. Perda 
auditiva induzida pelo ruído em trabalhadores industriais da região 
metropolitana de Salvador, Bahia. Inf. Epidemiol. Sus vol.7 no.1 
Brasília Mar. 1998. 
 

MONTMOLLIN, M. A ergonomia. Lisboa: A Descoberta, 1990.  
 

MORATA, T.C.; THEMANN, C.L.; RANDOLPH, R.F.; VERBSKY, B.L.; BYRNE 
D.C., REEVES E.R. Working in Noise with a Hearing Loss: Perceptions from 
Workers, Supervisors, and Hearing Conservation Program Managers. EAR 
& HEARING, Vol.26 Nº 6, Dezembro 2005. 
 
NAGUEL, M.; DENCK R. Manual de psicologia organizacional - Curitiba: 
Unificado, 2007.  
 
 
OLIVEIRA, S.G. Proteção Jurídica à saúde do Trabalhador. 3ª ed. rev., ampl. 
e atual. São Paulo: LTr, 2001. 
 
OLIVEIRA, W. T. G. H.; ANDRADE W.T.L.; TEIXEIRA, C.F.; LIMA, M.L.L.T. 
Audição de Trabalhadores Antes e Após o Programa de Conservação 
Auditiva. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. Volume 16, No. 4, Páginas 
517-524, 2012. 

 
PACE, J. H. O Kanban na prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 
 
PARK, K. H.; Bonis, D. F.; Abud M.R. Introdução ao estudo da administração 
– São Paulo: Pioneira, 1997. 
 
PERES, M. A. C. Do taylorismo/fordismo à acumulação flexível toyotista: 
novos paradigmas e velhos dilemas. 2004. Disponível em: 
<http://www.unopec.com.br/revistaintellectus/_Arquivos/Jan_Jul_04/PDF/Artigo_
Marcos.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2013. 

PINTO, G. A. A organização do trabalho no século 20: taylorismo, fordismo 
e toyotismo – 2. ed. – São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

PONTES, B. R. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal. 4 ed. 
São Paulo: LTr, 2004.  
 

PRESADO, A. C. O.; PECK , G. M. F.; SOUZA, M. O. P. M. Prevalência de 

perda auditiva induzida pelo ruído nas audiometrias realizadas em 

trabalhadores de uma indústria de cerâmica do sul catarinense entre o 



97 

 

período de julho de 2009 a setembro de 2010. Arquivos Catarinenses de 

Medicina Vol. 40, no. 4, de 2011. Disponível em 

http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/893.pdf. Acesso em: 26 out. 2013. 

QUEIROZ, S. Tratado de Toxicologia Ocupacional. Copyright, 2010. 
Disponível em 
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&d
q=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incert
eza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7
UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-
BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&
q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%2
0ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false. 
Acesso em: 01 jun. 2013. 

RÉMOND, R. Introdução à história de nosso tempo: tradução de Frederico 
Pessoa de Barros e Octavio Mendes Cajado. São Paulo, Cultrix, 1976. 

RIBEIRO, A.L. Controle de variações dimensionais em carrocerias de 
veículos - contribuição da área de produção ao processo de 
desenvolvimento de produto. Dissertação de mestrado, Salvador 2011. 
Disponível em: 
http://portais.fieb.org.br/portal_faculdades/images/portal/NRM/DissertacoesGET
EC/alcinei_dissertacao_26_03_2011_rev1.pdf. Acesso em: 26 jun. 2012. 

SALIBA, T.M. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do 
Trabalhador / Tuffi Messias Saliba, Sofia C. Reis Saliba – 2ª Ed.-São 
Paulo:LTR, 2003. 

SANTOS, A. M. M. M.; PINHÃO, C.M. A. Carrocerias e cabines estamparia 
pesada,  1998. Disponível em:  
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arqui
vos/conhecimento/relato/stampa.pdf. Acesso em: 20 mai. 2012.  
 
SANTOS, U. P.; SANTOS, M. P. Exposição a ruído: efeitos na saúde e como 
prevení-los. Caderno de Saúde do Trabalhador. Faculdade São Judas Tadeu, 
NOV. 2000. Disponível em: 
http://www.sjt.com.br/tecnico/gestao/arquivosportal/file/EXPOSI%C3%87%C3%8
3O%20A%20RU%C3%8DDOS%20-%20EFEITOS.pdf. Acesso em: 22 jun. 
2013. 
 
SELL, I. Condições de trabalho na indústria têxtil em Santa Catarina. 
ENEGEP/94, p.239-244, 1989.  
 
SESI (Serviço Social da Indústria). Departamento Nacional. Técnicas de 
avaliação de agentes ambientais : manual SESI. Brasília: SESI/DN, 2007. 
 
 

http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/893.pdf
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incerteza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%20ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incerteza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%20ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incerteza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%20ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incerteza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%20ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incerteza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%20ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incerteza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%20ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Si5wXzTuXHcC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=representando+a+possibilidade+de+um+efeito+adverso+ou+dano+e+a+incerteza+da+ocorr%C3%AAncia&source=bl&ots=VmwKIj8xW9&sig=kdaeuayA_3dZ7UaOaOWeIAygUZg&hl=pt-BR&sa=X&ei=tsW9UfzVHIjO0QGAi4HwCg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=representando%20a%20possibilidade%20de%20um%20efeito%20adverso%20ou%20dano%20e%20a%20incerteza%20da%20ocorr%C3%AAncia&f=false
http://portais.fieb.org.br/portal_faculdades/images/portal/NRM/DissertacoesGETEC/alcinei_dissertacao_26_03_2011_rev1.pdf
http://portais.fieb.org.br/portal_faculdades/images/portal/NRM/DissertacoesGETEC/alcinei_dissertacao_26_03_2011_rev1.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/relato/stampa.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/relato/stampa.pdf
http://www.sjt.com.br/tecnico/gestao/arquivosportal/file/EXPOSI%C3%87%C3%83O%20A%20RU%C3%8DDOS%20-%20EFEITOS.pdf
http://www.sjt.com.br/tecnico/gestao/arquivosportal/file/EXPOSI%C3%87%C3%83O%20A%20RU%C3%8DDOS%20-%20EFEITOS.pdf


98 

 

SILVA, E. S.; BERNARDO M. H.; MAENO M.; KATO, M. O mundo 
contemporâneo do trabalho e a saúde mental do trabalhador. Rev. bras. 
Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 187-191, 2010.  

SOARES, J. L. Ensaios de Sociologia do Trabalho – Reestruturação 
Produtiva, Sindicalismo e Mudanças no Mundo do Trabalho no século XXI. 
Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2011. 

SVIECH, P. S.; GONÇALVES C.G.O., MORATA, T.C., MARQUES J.M. 
Avaliação do conforto do protetor auditivo individual numa intervenção 
para prevenção de perdas auditivas. Revista CEFAC Saúde e Educação Abril, 
2013.  

SZABÓ JÚNIOR, A. M. Manual de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho. 5. Ed. Atual. – São Paulo: Rideel, 2013. 

TAUILE, J.R. Para (re)construir o Brasil contemporâneo; trabalho, 
tecnologia e  acumulação. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 

TÁVORA, T. CARREIRA: MATURIDADE PROFISSIONAL. Santos City, 2010. 
Disponível em: 
http://www.santoscity.com.br/index.asp?InCdSecao=6&InCdEditoria=12&InCdMa
teria=2676&Carreira:+Maturidade+Profissional. Acesso em: 31 out. 2013. 
 
TAYLOR, F.W. Princípios da administração científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
1995. 

WOOD, S. O modelo japonês em debate: pós-fordismo ou japonização do 
fordismo. Trad. Vera Pereira, Revista Brasileira de Ciências Sociais, ANPOCS, 
nº 43, p. 28-43, jun/2000. 

ZARIFIAN, P. Objetivo Competência: por uma nova logística. São Paulo, 
Atlas, 2001. 

http://www.santoscity.com.br/index.asp?InCdSecao=6&InCdEditoria=12&InCdMateria=2676&Carreira:+Maturidade+Profissional
http://www.santoscity.com.br/index.asp?InCdSecao=6&InCdEditoria=12&InCdMateria=2676&Carreira:+Maturidade+Profissional


 

ANEXO 1 



100 

 

 



101 

 

 



102 

 

 



103 

 



 

ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
RESOLUÇÃO 196/96 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 

Título do Projeto: A PERCEPÇÃO DOS SUPERVISORES DE PRODUÇÃO DE 
UMA MONTADORA DE VEÍCULOS SOBRE O CONTROLE DE RUÍDO E A 
SAÚDE DOS TRABALHADORES DE SUAS EQUIPES 
 
Investigador: Carlos Augusto Goerche Gonsalez 
Local da Pesquisa: FAMEC – Faculdade Metropolitana de Curitiba 
Endereço e telefone: Av. Rui Barbosa, 5881. (41) 3593-1200 – São José dos Pinhais - PR 

 
Eu, _____________________________________________, estou sendo convidado(a) 

a participar de um estudo cujo objetivo é analisar o conhecimento e a percepção sobre saúde e 
segurança no trabalho de Supervisores de Produção de uma montadora de veículos na Região 
Metropolitana de Curitiba – RMC. 

 Esta pesquisa se justifica uma vez que vale identificar a percepção dos Supervisores de 
Produção quanto aos impactos gerados na linha de trabalho quanto à saúde auditiva de seus 
subordinados nas condições de trabalho atuais, se eles têm conhecimento de ações de saúde e 
segurança implementadas na empresa, e se existe programas de preservação auditiva perante o 
que a legislação exige, e seu impacto na saúde dos trabalhadores expostos ao ruído, buscando-
se verificar sua efetividade. 

O pesquisador Carlos Augusto Goerche Gonsalez, RG 13.504.211, poderá ser contatado 
pelo e-mail, carlos.gonsalez@ibest.com.br ou nos fones (41) 3593-1218 e 9199-2257, de 
segundas a sextas-feiras das 9:00 às 17:00 horas, para o esclarecimentos de dúvidas ou 
solicitações de orientações. 

Em fazendo parte dessa pesquisa, você terá que comparecer a Famec para responder 
um questionário com perguntas fechadas e semi-abertas, para coletar informações sobre as 
condições de trabalho do setor supervisionado, os conhecimentos da legislação e normas de 
segurança do trabalho e as ações desenvolvidas em saúde e segurança, além de participar de 
entrevistas coletivas, através de grupo focal, identificando as opiniões e percepções de cada 
participante sobre as questões de segurança do trabalho em seus grupos de colaboradores e de 
sua atividades como supervisor.  

Sua participação é voluntária. Seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa 
identificá-lo será mantido em sigilo. Há qualquer momento do projeto você poderá se recusar a 
participar ou retirar o seu consentimento, sem que isso signifique a imputação de penas e/ou 
prejuízos. 

Será necessário que você dispense algum tempo, em torno de 1 (uma) hora para 
responder o questionário e participação das entrevistas coletivas. 

Os resultados da pesquisa podem beneficiar os Supervisores de Produção na tratativa 
mais eficaz de prevenção auditiva de suas equipes. 

 
Eu __________________________________________ portador(a) do RG n.º XXXXXXXXX, 
abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa acima descrita. Fui devidamente 
informada/o e esclarecida/o pelo Carlos Augusto Goerche Gonsalez quanto ao teor do estudo e 
compreendi a natureza e o objetivo da já referida pesquisa, assim como sobre os riscos e 
benefícios envolvidos. Foi-me garantido o direito de retirar meu consentimento a qualquer 
momento sem que isso ocasione qualquer prejuízo ou penalidade. 
 
 
Curitiba, _______/______/________.  
                                                                    
 
 
 
__________________________________       ______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                             Carlos Augusto Goerche Gonsalez

mailto:carlos.gonsalez@ibest.com.br
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APÊNDICE 1 

 

       

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AUDITIVA - 

PPA 

Revisão: 01 

Data: Abril/2013 

Supervisor de Produção 

Favor colocar um X no item referente à sua avaliação conforme a legenda abaixo: 

0- não sei responder / 1- discordo totalmente / 2- discordo / 3- não concordo nem discordo / 4- 

concordo/  

5- concordo plenamente  

Caso deseja fazer algum comentário ou sugestão, favor escrever no campo observações. 

Nome: 

Área: Tempo de Empresa: 

Tempo na função:                                   Idade: Turno: 

 Questão 
0 

0 1 2 3 4 5 Observações 

1. Há dentro da política da empresa itens específicos de Higiene 

Ocupacional, como fator de prevenção de doenças, com destaque compatível 

com os itens de prevenção de acidentes. 

   3  
  

2. Os principais aspectos do gerenciamento de Higiene 

Ocupacional na empresa possuem procedimentos escritos. 
       

3. Toda vez que são feitas alterações de processos industriais, 

layout, condições de ventilação, formas de operação etc., é realizado um 

novo reconhecimento de riscos pela HIGIENE OCUPACIONAL. 

     
  

4. Há uma equipe específica de Higiene Ocupacional dentro do 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho-SESMT um ou mais profissionais que se dedicam à Higiene 

Ocupacional. 

     
  

5. São estabelecidos requisitos técnicos de Saúde, meio ambiente e 

Segurança para novas máquinas e equipamentos, envolvendo o controle 

coletivo de riscos ambientais, como o ruído, calor, emissões químicas. 

     
  

6. Existe o Programa de Programa de Preservação Auditiva-PPA.        

7. A audiometria é realizada nos empregados periodicamente.        

8. Há espaço adequado na empresa para realização do exame 

audiométrico. 
       

9. É realizada a notificação dos casos de Perda Auditiva Induzida 

por Ruído-PAIR nos órgãos competentes. 
       

10. Há o gerenciamento dos exames audiométricos.        

11. As ações do PPA são executadas em conjunto com o Programa 

de Prevenção dos Riscos Ambientais-PPRA e PCMSO. 
       

12. Existe um setor ou empregado responsável pela entrega dos 

protetores auditivos. 
       

13. Existe um protocolo e controle de entrega dos protetores 

auditivos aos empregados. 
       

14. Existem diferentes modelos de protetores auditivos na 

empresa. 
       

15. A adaptação dos protetores nos empregados é orientada por um 

profissional tecnicamente habilitado. 
       

16. Empregados com perda auditiva induzida por ruído – PAIR 

recebem suporte mais intensivo. 
       

* Profissional tecnicamente habilitado: aquele que tem conhecimento técnico sobre o uso adequado dos 

protetores auditivos – engenheiro de segurança, técnico de segurança, fonoaudiólogo e higienista ocupacional. 

1 2 3 4 5 



107 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AUDITIVA - 

PPA 

Revisão: 01 

Data: Abril/2013 

 

Questão 0 1 2 3 4 5 Observações 

17. Existe um planejamento com cronograma anual dos 

treinamentos sobre PPA. 
       

18. Existe uma avaliação dos treinamentos a respeito do PPA.        

19. Conheço pelo menos um dos objetivos do PPA.        

20. Considero importante a existência e continuidade do PPA na 

empresa. 
       

21. Estou satisfeito com a forma que o PPA é desenvolvido na 

empresa. 
       

22. Preocupo-me em acompanhar os resultados das audiometrias 

periodicamente de meus subordinados. 
       

23. Percebo se algum subordinado seu está desatento em reuniões 

com a equipe. 
       

24. Tenho conhecimento sobre os efeitos nocivos do ruído na 

saúde auditiva. 
       

25. Tenho conhecimento dos casos de empregados com perda 

auditiva do meu setor. 
       

26. As pessoas que conversam a meio metro de distância são 

obrigadas a elevar a voz devido ao ruído. 
       

27. Foram realizadas medições do nível de ruído para dimensionar 

a exposição dos trabalhadores, conforme estabelece a NR 9. 
       

28. O nível de exposição diário ao ruído dos trabalhadores é 

superior a 80 dB(A)? 
       

29. São considerados os resultados dos exames de audiometrias 

para o controle da exposição das pessoas com perda auditiva. 
       

 

      30.Minha equipe utiliza-se de qual modelo de protetor auditivo? (  ) Inserção Espuma  (  ) Inserção Silicone (  )Concha                                                                                    
 

Questão S N 

31. Consigo identificar quando um protetor auditivo precisa ser trocado.   

32. Existe o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO?   

33. Tenho conhecimento sobre o resultado do meu exame audiométrico de meus subordinados.   

34. A reposição do protetor auditivo pelo trabalhador é possível sempre que necessário?   

35. Você recebe informações sobre o Programa de Preservação Auditiva - PPA na empresa?   

36. Os supervisores são comunicados quanto ao agendamento antecipado dos treinamentos para 

suas equipes? 

  

37. Estou convencido de que posso contribuir para evitar a perda auditiva no trabalho com o uso de 

protetores auditivos de minha equipe. 

  

38. Tenho conhecimento sobre a opinião de meus subordinados sobre conforto do modelo de 

protetor auditivo por eles utilizados? 

  

39. É de seu conhecimento se seus subordinados escutam as pessoas, mas tem dificuldade em 

compreender as palavras? Tenta compreender o discurso sem ouvir todas as palavras ou, muitas vezes, ouve 

frases que não fazem sentido? 

  

40. Algum subordinado seu pede frequentemente para que as pessoas repitam o que disseram?   

41. Em sua equipe algum integrante reclama se tem alguém no grupo que está desatento ou 

“desligado”? E, outros já sugeriram que esta pessoa possa estar com alguma dificuldade de audição? 
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