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Não podemos interpretar de maneira

válida e completa as atitudes,

os comportamentos e as reações dos indivíduos

 em ambiente de trabalho sem considerarmos

 a situação total a que eles estão expostos,

todas as inter-relações entre as diferentes variáveis,

incluindo o meio, o grupo de trabalho,

seus valores e a própria organização.

    ÁLVARO TAMAYO
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Resumo

O presente estudo analisa a relação entre os acidentes de trabalho e os valores

humanos. Foi desenvolvido com uma amostra de 156 operadores de uma fábrica,

através da aplicação de questionários estruturados. Os dados foram submetidos a

análises quantitativas (por exemplo, análises das distribuições de freqüência, teste

t e qui-quadrado). Verificou-se que 27 funcionários que preencheram os

questionários sofreram acidentes de trabalho. Os resultados apontam que não há

diferenças significativas entre os valores daqueles que sofreram acidentes e os

que não sofreram. Os participantes apresentaram uma hierarquia de valores

diferente de outras amostras pesquisadas nos Brasil. Constataram-se diferenças

de freqüência de acidentes por setores da empresa. Verificou-se, então, que, a

ocorrência dos acidentes de trabalho não está associada aos valores, mas mais

provavelmente às condições de trabalho.

Palavras-chave: acidentes de trabalho, valores humanos, calçados, hierarquia de

valores teste t.



Abstract

The study present analyzes the relation between work accident and human values.

It was developed with the sample of 156  operators of a factory, through to an

application of structured questionnaires. The data were submitted to quantitative

analyses (for example, analyses of  frequency distributions, Chi-Square, test t). It

was verified that 27 employees that filled out the questionnaires suffered work

accidents. The results evidence that there aren´t significant differences between

the people’s values that suffered work accidents and those that did not suffer. The

employees presented a hierarchy of different values comparing with the others

Brazilian studies. It was observed that the work accidents varies for organizational

sectors. So, we get the conclusion,  the occurrence of the work accidents is not

associated to the values, but they are probably associated to work conditions.

Keywords: Human values, work accident, shoes, values hierarchy, test t.
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Apresentação

Nesta pesquisa, investigamos a relação entre a ocorrência de acidentes de

trabalho e os tipos de valores humanos, de modo a propiciar reflexões que

possibilitassem uma compreensão da influência desses valores nos acidentes de

trabalho, já que os valores justificam de forma mais elaborada e generalizada tanto

os comportamentos apropriados, como as atividades e funções do sistema social.

Examinamos, então, em que os tipos de valores apresentados pelos trabalhadores

acidentados e os apresentados pelos não acidentados assemelham-se e

diferenciam-se.

Para realizar esta pesquisa, optamos por uma organização de capital aberto,

nacional, com tradição no ramo de calçados. A escolha por essa organização se

deu, principalmente, pela afinidade que a autora tem com a empresa, já que

possui um contrato de prestação de serviços realizando avaliações psicológicas,

tendo, assim, acesso às informações necessárias, manuais, revistas e aos

funcionários que porventura possam estar envolvidos com o propósito da

pesquisa.

Apresentamos uma introdução, fazendo um breve histórico sobre as mudanças ocorridas no

mundo e no trabalho e que envolvem a organização-alvo de nossa pesquisa e a história do seu

produto.

Em seguida, temos um capítulo sobre acidentes de trabalho, abrangendo uma discussão sobre

a sua definição, os diversos tipos de acidentes, as dificuldades para o seu estudo, os especialistas da



área, e a predisposição a sofrer acidentes. Abordamos ainda outro capítulo com uma revisão de

literatura sobre os valores humanos.

Posteriormente, temos as questões de pesquisa, explicitando a problemática

que a moveu. Apresentamos, em seguida, a trajetória metodológica

escolhida. Seqüencialmente, temos os resultados e uma discussão acerca

deles. Indicamos as conclusões e por fim, arrolamos a bibliografia utilizada

na consecução desta pesquisa.
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1. Introdução

1.1. O conceito de organização

Utilizamos o termo “organização” quando queremos designar as ações que

visam a construir algo, ou quando se quer descrever as características ou qualidades de

algo construído.

De acordo com Peiró (1996), as organizações constituem entidades sociais

compostas por indivíduos ou grupos de indivíduos, orientados de maneira consciente e

explícita para conseguirem fins específicos que variam de uma organização para outra.

Estas se utilizam de funções e divisão de trabalho, estabelecem sistema de coordenação

e direção de caráter racional, apresentando, também, certa permanência no tempo e

delimitação espacial, tecnológica e instrumental.

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) caracterizam uma organização como um

conjunto de pessoas que trabalham juntas numa divisão de trabalho para atingir um

objetivo comum, já que sozinhas não alcançariam certos objetivos. Complementam os

autores que as organizações são sistemas abertos que obtêm entrada de recursos

humanos e materiais dos seus ambientes e os transformam, através do processo de

trabalho e das atividades, em saídas de produtos.

De modo semelhante, Srour (1998) refere que:

     as organizações podem ser definidas como coletividades especializadas na
produção de um determinado bem ou serviço. Elas combinam agentes
sociais e recursos e se convertem em instrumentos da ‘economia de esforço’.
Potenciam a força numérica e tornam-se o terreno preferencial em que ações
cooperativas se dão de forma coordenada (p.107).
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Ainda segundo Srour (1998), as organizações, planejadas de forma deliberada

com vistas a um determinado objetivo, são agentes coletivos e podem formar unidades

sociais portadoras de necessidades e de interesses próprios.

Segundo Bastos, Loiola, Queiroz e Silva (2004), embora não seja fácil definir

claramente o objetivo de uma organização, é certo que a idéia de um objetivo comum é

bastante difundida, principalmente no senso comum, como base para definir a ação

coletiva de um grupo.

Esses conceitos se assemelham principalmente quanto ao fato de admitirem que

as organizações são resultados da união de pessoas que nelas atuam, com um objetivo

comum, o que as fazem serem vistas como organizações sociais, já que são construídas

pelas pessoas ao longo do tempo. A realidade é construída ou criada pelo sujeito a partir

de seus pressupostos, idéias, modelos mentais ou estruturas cognitivas que organizam o

seu conhecimento dessa realidade. E esse processo ocorre através da linguagem e das

relações sociais (Bastos et al., 2004).

É bem verdade que, enquanto o significado de organização referia-se antes ao

sentido institucional, à organização como fato natural, atualmente, esse significado toma

uma direção diferente, de modo que os novos conceitos, citados anteriormente, a

respeito de organização, divergem completamente da visão inicial de organização como

fato natural, à medida que a considera como uma construção artificial, resultado das

interações dos indivíduos que nelas atuam. Ou seja, em vez de sistemas naturais, as

organizações passam a ser vistas como sociais, já que são construídas pelos indivíduos

ao longo do tempo, passando por mudanças e tentando acompanhar as tendências

socioeconômicas de cada período e as novas exigências do mercado (Peiró,1996).

É a partir destas últimas definições de organização que destacamos seu estudo

como “um campo privilegiado para adquirir conhecimentos básicos sobre a conduta
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social e aprofundar a compreensão e análise dos complexos processos psicossociais que

nelas se produzem e não é, unicamente, um campo de aplicação de conhecimentos

previamente adquiridos em outros âmbitos da investigação psicossocial” (Peiró, 1996,

p. 156). Tal afirmação nos chama a atenção de que esse estudo não pode se restringir

somente à aplicação e conhecimentos de técnicas já existentes e, sim, o estudo da

conduta humana vai muito além dos experimentos de laboratório, necessitando de um

conhecimento de todo o contexto em que o indivíduo se insere.

Tentando sintetizar os diversos conceitos de organização, Bastos et al. (2004)

afirmam que:

      as organizações são sistemas de cooperação/competição, formados por
pessoas, as quais são dotadas de diferentes racionalidades – sempre de
natureza limitada – e interesses, que visam realizar objetivos muitas vezes
conflitantes entre si e que, por isso, são fruto de negociações contínuas,
mediante estruturas – centralizadas/descentralizadas – e funções diferentes –
com alta/baixa especialização –, coordenadas e dirigidas, que são passíveis
de serem mudadas, tanto por pressões do ambiente externo às organizações
como por pressões que emergem dentro da própria organização, através de
processos ou cursos de ação, guiados por regras e convenções, que embora
resistentes, podem mudar ao longo do tempo, num contexto que é,
simultaneamente, interno e externo, técnico e institucional, cultural, político
interorganizacional e socioeconômico, e em continuidade temporal (p.26).

Segundo Bastos et al. (2004), existem diferenças teórico-metodológicas, entre as

diversas escolas de pensamento, sobre o conceito de organização. Aquelas que tomam a

organização como construção social destacam apenas três visões: cognitivista,

culturalista e institucionalista.

O primeiro a questionar a noção de organização como uma entidade racional foi

Simon (1979, citado por Bastos et al., 2004), que considera as organizações como

sistemas de comportamento cooperativo orientados pelo planejamento, com a função de

permitir que cada membro particular saiba com relativa certeza o que os outros irão

fazer. Esse autor põe em evidência a importância do planejamento das ações e dos
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padrões de comportamento para o trabalho nas organizações, já que define estas como

processos de tomada de decisão, que envolvem a cooperação coordenada de seus

participantes em busca da realização dos objetivos organizacionais. Nessa visão

cognitivista, em virtude dos limites da racionalidade, a decisão tomada representa,

somente, a melhor solução encontrada mediante aquela determinada situação.

Na verdade, as decisões são desencadeadas por estímulos e o comportamento

decorre, segundo Bastos et al. (2004), em sua maioria, do hábito, o qual proporciona um

certo automatismo de respostas a situações similares. Dessa forma, o hábito

desempenha uma função imprescindível ao comportamento planejado, representando

um ajustamento, uma adaptação previamente condicionada.

Na visão cognitivista, o homem é um homem administrativo (opõe-se ao homem

econômico), portador de racionalidade compreensiva, cuja conduta assegura a eficiência

máxima no alcance dos objetivos organizacionais. O homem responsável pelas decisões

é um ser normal, dotado de racionalidade processual ou limitada e que pode perseguir

objetivos de satisfação.

Já na visão culturalista, como a própria nomenclatura sugere, a cultura assume

um papel central, absorvendo a idéia de que as organizações são minissociedades que

têm seus próprios padrões (crenças ou significados compartilhados, fragmentados ou

integrados) de cultura e subcultura (Bastos et al., 2004). Esses padrões podem

influenciar na habilidade total da organização em lidar com os desafios que enfrenta.

Entender esta como sistema cultural não só dirige a atenção para o significado

simbólico da maioria dos aspectos racionais da vida organizacional, como assenta a

organização sobre sistemas de significados comuns, oferecendo um novo foco e via de

acesso para a criação da ação organizacional, além de reestruturar conceitos clássicos

como o de liderança, ao vê-la como administração de sentidos e fornecer uma nova
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visão das relações entre a organização e o ambiente, considerando que aquela ordena os

seus ambientes como o faz com suas operações internas, representando as realidades

com as quais o homem deve lidar. Afora isto, considerar a organização como sistema

cultural, é contribuir para se compreender o processo de mudança social, já que a

mudança efetiva depende das tecnologias, estruturas, habilidades e motivações dos

funcionários, além de depender das mudanças de imagens e valores que devem guiar as

ações.

A visão institucionalista, por sua vez, revela que as instituições equivalem a

árvores de decisões lógicas como afirmam Bastos et al. (2004), que regulam as

atividades humanas, indicando o que é proibido, o que é permitido e o que é indiferente

fazer. Para realizarem essa função regulamentadora, as instituições materializam-se em

organizações e estabelecimentos, apresentando graus variados de complexidade.

As três visões - cognitivista, culturalista e institucionalista - não assumem a

organização como uma entidade que exista independente das pessoas que a constituem.

Na verdade, a organização é vista como um processo e não como entidade, uma vez que

ela é fluida e resulta de processos de interação social, tendo os indivíduos como únicos

agentes causais, já que deles dependem os fenômenos organizacionais, como é o caso

dos indivíduos com maior autoridade, que definem as características mais permanentes,

como decisões estratégicas, das organizações, como a sua estrutura, normas, rotinas,

entre outras, além de exercerem influência ao modelar decisões estratégicas.

Tais abordagens consideram que as organizações possuem dimensões distintas, a

saber: a econômica (produzem bens ou serviços econômicos, cujo meio de controle é

material), a política (produzem bens ou serviços políticos, cujo meio de controle é a

coação física), e a simbólica (produzem bens ou serviços simbólicos, cujo meio de

controle são padrões culturais). Além do mais, essas abordagens consideram que as
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organizações são definidas como empreendimentos coletivos imersos em uma complexa

rede de significados e interesses que podem ser mais ou menos convergentes (Srour,

1998).

Sendo assim, a organização seria um fenômeno que emerge tanto no nível

individual, quanto grupal ou seja, seria uma unidade multidimensional, socialmente

construída, que articula processos individuais e coletivos.

Podemos dizer que essas características fazem das organizações ferramentas

humanas, construídas e reconstruídas para lidar com os desafios de contexto, estando,

porém, imersas em uma rede de significados e interesses que até podem ser

convergentes e que têm objetivos que devem ser comuns a todos que a elas pertencem,

pois ao se instituir uma organização, esta tem a sua finalidade. Todavia, cada indivíduo

que entra para uma organização tem seus objetivos próprios, que, em sua maioria, não

são compatíveis com os desta. Como afirma Pereira (1999, citado por Bastos et al.,

2004), a história de uma organização pode ser entendida como a oscilação entre

fidelidade ao objetivo e afastamento deste, o que, em certas situações, pode induzir

mesmo à reformulação do objetivo.

Os indivíduos que trabalham numa organização só conseguirão atingir seus

objetivos, se primeiro realizarem os desta. As normas muitas vezes deixam os membros

da organização frustrados por terem que “esquecer” o pessoal e ter que buscar o

organizacional, embora esses organismos permitam satisfazer diferentes tipos de

necessidade dos indivíduos: emocionais, espirituais, intelectuais, econômicas, entre

outras.

Podemos afirmar que existe uma variedade de organizações, a saber: empresas

industriais, comerciais, organizações de serviços, militares, públicas, religiosas,

educacionais, sociais, dentre outras. Elas fazem parte da vida das pessoas, e a sua
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influência sobre a vida dos indivíduos é fundamental, afetando variados aspectos, que

dizem respeito à maneira pela qual as pessoas vivem, se alimentam, se vestem,

assumem valores, nutrem expectativas e convicções. Por outro lado, as organizações

também são influenciadas pela maneira de pensar e sentir de seus participantes e da

sociedade.

Entre a organização e o indivíduo há uma relação mútua, ou seja, este ao

ingressar em uma organização busca status, segurança e remuneração, embora saiba

que, para isso, tem que estar sujeito a determinadas obrigações que é o cumprimento de

sua tarefa. Tudo isto lhe será oferecido em troca de um bom desempenho. Aliás, a busca

por uma melhor qualidade tem levado as organizações a realizarem muito mais do que

introduzir novas tecnologias e reduzir escala operacional. Elas estão mudando a

essência da forma de fazer as coisas. Surge, de acordo com Schermerhorn et al. (1999),

a reengenharia de processos, que repensa e modifica os processos organizacionais com

o intuito de inovar e melhorar medidas críticas de desempenho, como custo, qualidade,

serviço e desempenho.

Um artifício utilizado pelas organizações para garantir o sucesso pretendido,

segundo Schermerhorn et al. (1999), consiste na divisão do trabalho, através de

designação de atribuições específicas, numa hierarquia de cargos. Tais cargos delimitam

assim, as tarefas e deveres a serem cumpridos e a autoridade competente que reflete a

estrutura formal da empresa.

 Neste sentido, os clientes, os beneficiários principais, passam a ser servidos

pelos funcionários operacionais, que trabalham visando diretamente à satisfação da

clientela. Os líderes de equipe e gerentes, que são apoiados pelos gerentes de primeira

linha, além de ajudarem os funcionários operacionais a realizar os serviços, resolvem
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problemas. Os gerentes de primeira linha, por sua vez, estabelecem o propósito e o

rumo geral da organização.

Dentro do processo de gerenciamento da organização, as metas e as estruturas

desta surgem como importantes ferramentas para que se obtenha a competitividade

exigida no mundo moderno. Nesse contexto, as organizações se preparam e trabalham

para atender à sociedade com produtos e serviços específicos que espelham a missão

daquela empresa. E é justamente nessa missão que se revela o alvo da contribuição

social: a sociedade.

Cada organização apresenta-se e estrutura-se através de sistemas de metas e

decisões, tendo como objetivo cumprir o papel de contribuir com a sociedade, bem

como garantir sua sobrevivência e sucesso no mercado.

Para garantir sua sobrevivência e sucesso, a organização a ser pesquisada, por

exemplo, passou por uma série de mudanças e reestruturações ao longo do tempo.

Procuramos resgatar aqui a sua história, bem como a história do seu produto.

1.2. Os calçados e a organização pesquisada

O calçado, em sua história, vem se apresentando das mais variadas formas e com

os mais variados materiais. De início, afirma Rocha (2002), os primitivos protegiam os

pés das intempéries para não sentirem frio ou calor e para caminharem com mais

segurança. O calçado, desde a sua origem, além de ser uma peça funcional, carrega

também um valor simbólico, ornamental, operando, inclusive, na distinção social.

As primeiras formas de sua apresentação são as sandálias, utilizadas pelos

gregos e romanos. Nessa época, no Egito, os faraós calçavam-se com sandálias,

enquanto o povo mantinha os pés nus. As sandálias eram feitas com folhas de papiro,
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trançadas, com diversos detalhes, como fios de ouro e outros materiais. De acordo com

Rocha (2002), os egípcios, por razões de estética, começaram a utilizar peles nas

sandálias. Com o passar dos anos, as técnicas ficaram mais refinadas e a forma das

sandálias assume um significado novo: indicar que o indivíduo pertencia a uma certa

posição naquela sociedade, afirma Rocha (2002). No Egito, por exemplo, somente aos

Faraós era permitido o uso de sandálias com pontas levantadas, trabalhadas com fios de

ouro e decoradas com pedras preciosas.

Tanto os homens quanto as mulheres calçavam sandálias. Na Grécia, segundo

Rocha (2002), os guerreiros se apresentavam com sandálias que eram amarradas nos

tornozelos. Nesse período, as sandálias não diferenciavam o pé direito do esquerdo. A

diferença entre sexo se dava pela coloração: as sandálias reservadas ao sexo feminino se

apresentavam mais coloridas, afirma Rocha (2002).

Na sociedade romana, as mulheres consideravam fato de grande sensualidade o

uso de calçados estreitos e com bicos longos.

A partir do Século IV, de acordo com o autor citado, a forma mais característica

dos calçados eram as pantufas, ou seja, um tipo de calçado com bico fechado e sem

calcanhar. Geralmente eram feitos em sola de couro e a parte de cima com couros

coloridos e com as pontas bem pronunciadas e até recurvadas.

A partir do Século XI, com a grave crise que começou a passar o Feudalismo,

devido à catástrofe demográfica causada pela Peste Negra, que dizimou 40% da

população européia, e à fome que assolava o povo, o centro da vida social e política

transfere-se dos feudos para a cidade. Surgiram, então, os primeiros comerciantes e

artesãos livres nas pequenas cidades medievais. O crescimento destas, a abertura de

novas rotas marítimas, o contato com novos centros populacionais do Oriente, a

descoberta de metais preciosos no Novo Mundo e a ampliação do comércio entre as
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cidades européias provocaram o aumento da demanda além da capacidade de produção

artesanal, criando-se desse modo as condições para o surgimento da produção industrial.

Em meio a essas mudanças, no final do Século XI, surgem as “poulaines”,

calçado estreito e alongado nas pontas e bicos. Quanto mais alto o nível na escala social,

maior o bico, significando o distanciamento entre aquele que detém o capital e aquele

que vende a sua força de trabalho.

Com o advento da Burguesia nos Séculos XV e XVI, origina-se um grande

comércio e as peças do vestuário, inclusive os calçados, tornam-se mais diversificados,

refinados e complexos, embora, segundo Rocha (2002), com o advento do

Renascimento, os aspectos dos sapatos passem a privilegiar a proteção e praticidade, ao

contrário do luxo e ornamento do período anterior. Essa mudança é um reflexo das

mudanças na forma de pensar da época.

A partir da segunda metade do Século XVIII, com a Revolução Industrial,

inicia-se um processo ininterrupto de produção coletiva em massa, geração de lucro e

acúmulo de capital. A mão-de-obra era constituída em sua maioria por crianças e

mulheres, gerando problemas ocupacionais sérios. O trabalho em máquinas sem

proteção; o trabalho executado em ambientes fechados, sem ventilação onde o ruído

atingia limites altíssimos; e a inexistência de limites de horas de trabalho trouxeram

como conseqüência elevados índices de acidentes e de doenças profissionais. Segundo

Michel (2001), essas taxas de acidentes e a gravidade destes tiveram um crescimento

ocasionado pela sofisticação das máquinas, que tinham como objetivo um produto final

mais perfeito e em maior quantidade.

Nessa nova sociedade, com novo modo de produção, constrói-se paulatinamente

um novo sistema econômico – o Capitalismo –, em que as classes não mais se

relacionam pelo vínculo da servidão, mas pela posse ou carência dos meios de produção



22

e pela contratação livre do mercado de trabalho. A primeira fase de expansão desse

sistema confunde-se com a Revolução Industrial, cujo berço foi a Inglaterra, de onde se

estendeu para os países da Europa Ocidental e, posteriormente, para os Estados Unidos.

De acordo com Marx (1867/1978), há dois pontos básicos que caracterizam o

surgimento do Capitalismo: (1) reunião de um grande número de empregados ao mesmo

tempo e em um mesmo local, sob as ordens de um capitalista; (2) desenvolvimento de

um trabalho em conjunto, sob um único plano geral, com atividades inter-relacionadas e

meios de produção em comum.

Homens e mulheres, adultos, jovens e crianças vendem a sua força de trabalho,

único bem material que possuem, para obterem a própria subsistência e a de seus

familiares. O capitalista, segundo Marx (1867/1978), proprietário dos meios de

produção, compra a força de trabalho desses trabalhadores para produzir bens que, após

serem vendidos, lhe permite recuperar o capital investido e obter um excedente

denominado “lucro”. A situação econômica existente tornava necessário ao indivíduo

vender o seu trabalho e, ao capitalista, comprá-lo, para dar continuidade à produção de

outras mercadorias, permitindo assim o aumento do seu capital.

Na Europa Ocidental, a Burguesia assume o controle econômico e político. As

sociedades vão superando os tradicionais critérios da Aristocracia e a força do Capital

se impõe. Foi um período de evolução, e os calçados em produção artesanal são

adaptados para as novas exigências de praticidade e funcionamento que a sociedade

coloca. Caracterizados diferentes ambientes – cidade, campo e estrada –, surge calçado

para o trabalho, para o passeio, enfim, para atender às várias novas exigências desse

novo consumidor, afirma Rocha (2002). Além do mais, torna-se o calçado acessível a

todos, para que este saia das prateleiras e dê lucros aos seus idealizadores.
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O estilo predominante dos calçados femininos, nesse período, são as botas em

couro ou cetim e muito trabalhadas, com saltos exagerados e fechamentos laterais, nos

quais aparecem quase sempre uma carreira de botões ou amarrações com laços. Os

masculinos, todos em couro preto e com a presença do elástico, invenção desse período,

que torna o calçar mais confortável.

Com novas tecnologias, em 1839, nos Estados Unidos, foi descoberta a fórmula

de preservação da borracha: um processo de vulcanização, utilizado inicialmente por

Charles Goodyear, que, segundo Bastian (2002), iria melhorar a qualidade dos pneus

que sua empresa fabricava. Algumas indústrias de calçados começaram então a

substituir seus solados de couro pelos de borracha. Os novos calçados, mais leves,

confortáveis e mais baratos, afirma o autor, passaram a ser usados pelos cidadãos da

Costa Leste dos Estados Unidos, em seus jogos de “criquet”1. Eram conhecidos como

criquet Sandals. Substituindo o couro do novo calçado por tecido, surgia, então, o

Sneaker, com um preço mais acessível, decorrente da produção em massa e da busca de

lucros. Esse calçado era vendido em lojas de departamentos e logo se tornou popular.

Sem perder a classe, em pés femininos, passou a ser usado nas quadras de tênis. Era

perfeito para acompanhar saques e corridas de rede, conquistando, então, seu nome

definitivo.

Nos primeiros anos do Século XX, foi idealizada em São Paulo uma fábrica de

calçados, na qual realizamos a pesquisa, e que aqui designaremos ao longo do texto

como “Calçados do Brasil S. A.”, sendo o seu primeiro produto um calçado de lona,

com sola de corda, mostrando-se perfeito para colher café porque não machucavam os

grãos.

1 Jogo de taco, ao ar livre, criado na Inglaterra. Os cinco países que mais praticam esse jogo são: Índia,
Inglaterra, Austrália, África do Sul e Paquistão.
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Após a I Guerra Mundial, a empresa enfrenta momentos de instabilidade e

dificuldades em conseqüência do conflito. A Gripe Espanhola assola a cidade de São

Paulo, deixando de cama metade da fábrica.

Na década de 20, porém, a superprodução de café e a quebra da Bolsa de Nova

Iorque obrigam a empresa a parar de produzir um dos calçados mais baratos do país.

Em meio a essa crise, surge o primeiro calçado de corrida do mundo, mais leve e

confortável, criado por Adolph Dassler, nos Estados Unidos, em 1920.

A década de 20 foi particularmente próspera para os Estados Unidos, que se

beneficiaram da Primeira Guerra Mundial, ao ponto de se tornarem uma das principais

potências econômicas do mundo, vivendo nesse período uma grande euforia

consumista. A indústria americana produzia quase 50% de toda a produção industrial do

mundo, com o progresso tecnológico desse país favorecendo um crescimento fabuloso

da sua produção econômica. Os americanos viviam um clima de grande euforia

capitalista. A agricultura também aumentara sua produtividade, impulsionada pela

mecanização agrícola e a eletrificação rural.

A indústria manufatureira evoluiu para a produção mecanizada, possibilitando a

constituição de grandes empresas, nas quais se implantou o processo de divisão técnica

do trabalho e a especialização da mão-de-obra, ou seja, a racionalização da produção,

idealizada por Frederick Taylor e Henry Ford2 que é conhecida como a linha de

montagem, o que possibilita a produção em série, isto é, um método moderno que

permite fabricar grandes quantidades de um determinado produto padronizado. Na

produção em série ou de massa, o produto é padronizado em seu material, mão-de-obra,

2 Expoentes do movimento que ficou conhecido como “Administração Científica”, que adotava o sistema
de concentração vertical (produzindo desde a matéria-prima inicial ao produto final acabado), e a
concentração horizontal, através de uma cadeia de distribuição comercial por meio de agências próprias.
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desenho, com um mínimo de custo possível, pois, baratear era necessário para que o

produto fosse comprado pela própria massa que produzia.

Ao mesmo tempo em que se desencadeava o surto industrial, construíram-se as

primeiras estradas de ferro, introduziu-se a navegação a vapor, inventou-se o telégrafo e

implantaram-se novos progressos na agricultura. Sucederam-se as conquistas

tecnológicas: o ferro foi substituído pelo aço, na fabricação de diversos produtos, e

passaram a ser empregadas as ligas metálicas; descobriu-se a eletricidade e o petróleo;

foram inventadas as máquinas automáticas; melhoraram os sistemas de transportes e de

comunicações; surgiu a indústria química; foram introduzidos novos métodos de

organização do trabalho e de administração de empresas e aperfeiçoaram-se a técnica

contábil, o uso da moeda e do crédito.

Paralelamente a essas descobertas, os Estados Unidos apresentavam um notável

crescimento econômico. Vendiam aos europeus tudo o que eles precisavam: alimentos,

combustíveis, ou até mesmo armas, entre outros.

À medida que a reconstrução da Europa no pós-guerra se desenvolvia, a

estrutura produtiva dos países europeus foi se reorganizando. A Inglaterra, a Alemanha

e a França atualizaram rapidamente seus parques industriais e tomaram uma série de

medidas protecionistas para reduzir as importações norte-americanas. Os Estados

Unidos continuavam aumentando o ritmo de sua produção industrial e agrícola, a ponto

de ultrapassar até mesmo as necessidades de compra do mercado internacional e do seu

próprio mercado interno.

Havia uma enorme quantidade de mercadorias para as quais não existiam

compradores, gerando assim a crise da superprodução. Mesmo os preços das

mercadorias tendo despencado, não havia consumidores. Nascia, então, a necessidade

de reduzir o ritmo da produção e, para tanto, era preciso demitir milhões de
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trabalhadores. Segundo Cotrim (1993), no decorrer da crise o número de

desempregados nos Estados Unidos atingiu mais de 15 milhões de pessoas e, em 29 de

outubro de 1929, ocorreu a queda de milhões de ações na Bolsa de Valores de Nova

Iorque. Inúmeras empresas e bancos foram levados à falência.

A quebra da Bolsa abalou o mundo inteiro. O comércio, de acordo com Cotrim

(1993), sofreu considerável declínio. O Brasil, que vendia café para os Estados Unidos,

perdeu seu grande mercado comprador. Foi impossível conter o desastre econômico que

afetou a cafeicultura brasileira e abalou as estruturas da República Velha.

Apesar dessas mudanças e invenções, o país viveu momentos de instabilidade e

violência. Getúlio Vargas assumiu o Governo Provisório e as empresas atolaram-se em

dívidas. A “Calçados do Brasil S. A.” tentou superar a crise e obteve apoio de seus

funcionários, que lutaram por ela.

Com o objetivo de superar a crise, os Estados Unidos adotaram um conjunto de

medidas socioeconômicas, inspirado nas idéias do economista inglês John Keynes: New

Deal (Novo Acordo). O keynesianismo surgiu em oposição às idéias liberais que

dominavam o mundo capitalista até aquele momento.

As idéias de Keynes incentivaram a regulação do mercado pelo Estado e deram

nova conotação ao consumo, entendendo-o como necessário à prosperidade. Para

Keynes, os governos deveriam tomar todas as medidas econômicas para garantir o pleno

emprego dos trabalhadores, e os lucros deviam ser redistribuídos de modo que o poder

aquisitivo dos consumidores crescesse de forma proporcional ao desenvolvimento dos

meios de produção (Cotrim, 1993).

O New Deal era um programa misto que procurava conciliar as leis de mercado

e o respeito pela iniciativa privada, com a intervenção do Estado em vários setores da

Economia.
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Segundo Borges e Yamamoto (2004), um ponto central na abordagem

keynesiana da Economia é a noção de ciclo progressista ou virtuoso, segundo a qual o

consumo gera demanda de produtos, que gera empregos, e estes, por sua vez, mantêm

ou aumentam os níveis de consumo.

 Aquele modelo de desenvolvimento é apoiado em três princípios básicos,

segundo Lipietz (1991, citado por Borges & Yamamoto, 2004):

1. A organização do trabalho sustentada no taylorismo-fordismo;

2. Um regime de acumulação do capital sob a lógica macroeconômica

(keynesiana), que requer o estabelecimento de um ciclo progressista da

Economia; e

3. Um modo de regulação de conflitos com larga institucionalização, tendo as

convenções coletivas de trabalho como principal instrumento para lidar com

os conflitos capital-trabalho.

Esse modelo é comumente conhecido como “Estado de Bem-Estar” (Welfare

State). Segundo Borges e Yamamoto (1993), a sua aplicação levou a uma fase de

acentuado progresso nas décadas de 40 e 50, nos países centrais do Capitalismo, ficando

conhecido como a “Idade do Ouro” desse sistema. Nos países subdesenvolvidos,

entretanto, foi tomado como um ideal a ser alcançado.

A política do New Deal não alcançou todo o sucesso esperado, mas conseguiu

dar uma controlada na crise econômica, que gerava fortes conflitos sociais. A partir de

1935, é que o país voltou a se fortalecer economicamente. A crise só foi plenamente

superada com a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, afirma

Cotrim (1993).

Em 1942, o Brasil entrou para a II Guerra Mundial. Faltavam alimentos e

combustível. A sociedade viveu uma grande inquietação. Em meio a essa realidade, a
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fábrica “Calçados do Brasil S.A.” conseguiu prosperar, tendo enfrentado bem a crise

provocada pela Segunda Guerra,  voltando a produzir o calçado de lona, com sola de

corda.

Quando a Guerra terminou, a empresa lançou outros tipos e modelos de tênis.

Nos anos 50, o Brasil perdeu a Copa do Mundo em pleno Maracanã, mas ganhou da

“Calçados do Brasil S.A.” um modelo de tênis bem moderno. Foi nesse período que

esse tipo de calçado se tornou popular entre os jovens.

Em 1956, Juscelino Kubitscheck assumiu o poder, decidido a progredir

cinqüenta anos em cinco. Utilizando um novo calçado, trabalhadores ergueram Brasília.

E, em 1958, a “Calçados do Brasil S.A.” patrocinou a transmissão dos jogos da Copa do

Mundo, pela Rádio Bandeirantes, com o Brasil vindo a consagrar-se Campeão Mundial

na Suécia.

Em 1970, o Brasil tornou-se Tricampeão Mundial e a empresa deu início à

campanha de cunho social, como a que percorreu as escolas estaduais com o mote:

“Criança calçada, criança sadia”. A companhia iniciou um processo de expansão e

inaugurou as fábricas em várias cidades do Brasil.

O público começou a exigir modelos específicos para cada esporte, forçando a

indústria a lançar mão de muita criatividade e tecnologia. Com as rápidas mudanças que

ocorreram no mercado e a disputa pela concorrência, as organizações precisaram estar

se atualizando a fim de não ficarem obsoletas, tornando-se necessária a implantação de

mudanças. Nesse momento, a empresa inaugurou fábricas de Norte a Sul do Brasil, e

entrando, em 1975, nesse segmento atrativo e bastante promissor: o dos calçados

esportivos.

Em 1982, comemorando 75 anos, a “Calçados do Brasil S.A.” completou o

processo de nacionalização de seu capital e continuou a se expandir, com o lançamento
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de novas marcas e a inauguração de novas fábricas, em cidades do interior de todo o

Brasil.

Em todos esses anos, o tênis sofreu milhões de modificações, mas acabou sendo

o calçado mais poderoso do século. Antes, feito de borracha e tecido, hoje, com

tecnologia, conforto, beleza e ousadia. Em 1990, foram consumidos 150 milhões de

pares de tênis no Brasil e 500 milhões nos Estados Unidos.

Alguns anos depois, em 1995, a empresa licenciou uma marca americana

especializada em esportes de ação. Já no fim da década, ocorreu uma grande

reestruturação. Cresceu a ênfase na gestão de pessoas, com o lançamento de programas

de reconhecimento, participação e incentivo. A política de segurança, saúde ocupacional

e meio ambiente é então validada.

Nos últimos três anos, intensificaram-se os investimentos em recursos humanos,

através de programas de alfabetização e capacitação, incentivo à criatividade e

inovação, promoção da diversidade e melhoria da segurança e da saúde. Na área

industrial, os avanços tecnológicos permitiram o lançamento de produtos inovadores,

que agregam valor ao portfólio da empresa. As exportações passaram a fazer parte do

planejamento estratégico e a “Calçados do Brasil S.A.” conseguiu posicionar suas

marcas nos melhores pontos de venda do mundo. Consciente de sua responsabilidade

social, a empresa inaugurou uma instituição, cuja missão é melhorar a qualidade da

educação de crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos de idade, por meio do esporte, nas

comunidades em que está localizada.
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1.3. A unidade organizacional estudada

Atualmente, a “Calçados do Brasil S.A.” possui onze fábricas espalhadas em

todo o Brasil, com mais de 12.000 funcionários distribuídos nos setores de Marketing e

Vendas, Administração/Finanças e Produção. Sua sede localiza-se na cidade de São

Paulo, SP.

Essa empresa possui cerca de 20 lojas de comércio varejista, espalhadas em

diversos estados brasileiros, sendo vendidos produtos fabricados pela própria

organização e também outras marcas esportivas.

A presente pesquisa foi efetivada na fábrica “Calçados do Brasil S.A.” de

Natal/RN, que teve suas atividades iniciadas em março de 1976.

A unidade industrial de Natal possui um terreno de 45.564,29m2, sendo sua

estrutura física composta por uma sede da Administração/Recursos Humanos, garagem

privativa para a gerência, sub-estação, área de recebimento de matéria-prima,

almoxarifado, intermediário de semi-acabados, mecânica industrial, área de produção,

núcleo de tecnologia (desenvolvimento de novos produtos e materiais),

Gerência/Preparação e Controle de Produção/Engenharia Industrial, área de preparação

(bordado, costura automática, alta freqüência e sublimação), Laboratório de Químicos,

armazém de produtos acabados, área de despacho e faturamento de mercadorias,

arquivo morto e restaurante, bem como uma área de lazer (cantinho da mangueira),

além de duas salas de reuniões, sala de videoconferência, enfermaria e um amplo

estacionamento para funcionários.

Sua estrutura organizacional é composta por um Gerente de Fábrica e nove

Gerentes de Áreas: Recursos Humanos, Administração, Programação e Controle de

Produção (PCP), Engenharia Industrial, Engenharia de Produtos, Manutenção,
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Corte/Preparação, Costura e Pré-fabricado/Montagem. Apresenta um quadro funcional

de 1300 empregados, sendo 550 em Natal, e o restante distribuído em outras fábricas no

interior do estado.

O público-alvo – clientes – da “Calçados do Brasil S.A.” é formado pelas várias

classes sociais, e em sua maioria são jovens e esportistas que utilizam o calçado para

passeios, modalidades esportivas, fardamento escolar, caminhadas e outras atividades

afins. Essa demanda é que justifica a variedade de marcas e modelos, bem como a

diferença nos preços, para que todos tenham acesso ao produto.

O volume de produção mensal atingido em 2001 foi de 210.460 pares/mês,

perfazendo uma média de 9.150 pares/dia, sendo distribuídos para os clientes em todos

os estados brasileiros. Entretanto, para atender a esse volume, cada operário da

produção trabalha 44 horas semanais, distribuídos em três turnos, com carga horária de

8 horas diárias cada, de segunda a sexta-feira, sendo o primeiro turno das 6 às 14 horas,

o segundo, das 14 às 22, e o terceiro a partir das 22 horas, sendo finalizado às 6 horas da

manhã do dia seguinte. Aos sábados, trabalha-se com uma carga horária de quatro

horas. Aqueles que compõem a administração da empresa trabalham de segunda a

sexta-feira, com carga horária de 40 horas semanais.

A produção está dividida em cinco operações: corte, costura, preparação, pré-

fabricado (montagem do solado) e a montagem do calçado.  Cada operação, por sua vez,

é dividida em células. Estas, compostas por quinze operários, são divisões estabelecidas

pela fábrica para a divisão do trabalho. Cada célula é responsável por uma parte do

processo de produção dos modelos dos tênis, e um processo depende do outro para

garantir a eficácia do produto. Existe um tempo pré-determinado para cada tarefa e há

um monitor para cada célula e um supervisor para coordenar os grupos de células de

cada operação. Somente a costura é realizada nas fábricas do interior, sendo três delas
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localizadas nos municípios do Rio Grande do Norte. As outras três estão situadas no

estado da Paraíba.

A maioria dos funcionários reside em Macaíba, na Zona Norte ou na Zona Sul,

nos bairros de Pirangi, Cidade Satélite, Planalto, Felipe Camarão, Cidade da Esperança

e Cidade Nova. A fábrica tem contrato com uma empresa de transportes urbanos, que

oferece ônibus para o transporte (ida e volta) dos trabalhadores. São oferecidos, nos três

turnos, três ônibus para Macaíba, três para a Zona Norte e dois para a Zona Sul. Cada

ônibus comporta em média cinqüenta pessoas. O funcionário que estiver fora dessas

rotas receberá os vales-transporte. Esta é uma forma de baratear os custos e de garantir

que os funcionários sejam assíduos e pontuais, além de ser uma forma de oferecer

melhores condições de transporte aos funcionários e de prevenir acidentes de trajeto, ou

seja, acidentes durante o percurso casa-trabalho, trabalho-casa.

Entretanto, segundo informações obtidas através dos funcionários de Setor de

Recursos Humanos da “Calçados do Brasil S.A.”, mesmo com tais condições, os

operadores sempre buscam algo melhor, salários mais altos, esquecendo-se dos

benefícios que a fábrica oferece, o que, em outros empregos, provavelmente, não

encontraria. O salário nada mais é do que uma forma transformada do preço da força de

trabalho, segundo Marx (1867/1978), e o valor do trabalho permanecerá sempre e

forçosamente menor que o valor produzido, pois, só assim, irá gerar a acumulação do

capital, a riqueza. A remuneração de um operador na fábrica é de um salário-mínimo

(atualmente R$ 260,00), garantido por Lei. Mesmo assim, os funcionários acabam

“iludidos” por um salário um pouco melhor em outras empresas e pedem sua demissão

e, dessa forma, outra pessoa, que está desempregada, no “exército de reserva”, consegue

ficar com esse posto de trabalho, sendo forçado a trabalhar mais e a se submeter às

condições oferecidas. De acordo com Marx (1867/1978), a acumulação ou o
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desenvolvimento da riqueza possibilita à fábrica formar um “exército de reserva”

sempre disponível, de inteira propriedade do Capital, como se ele o tivesse criado com

seus próprios gastos. O trabalho excessivo dos funcionários engrossa os quadros desse

exército, ou seja, faz nascer uma superpopulação operária, já que a pressão enorme

exercida pelo “exército de reserva” sobre os trabalhadores efetivos, graças à

concorrência, força estes últimos a trabalhar mais e a se submeter às exigências do

capital. Infelizmente, quanto maior o “exército de reserva” em relação ao exército ativo

dos trabalhadores, maior será a superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão

inversa de seu trabalho. Como afirma Marx (1867/1978), quanto maior for o “exército

de reserva”, tanto maiores serão a riqueza social, o capital em funcionamento, a

extensão e energia de seu desenvolvimento e a grandeza absoluta do proletariado e a

força produtiva de seu trabalho.

Os marcos conjunturais de desemprego, a flexibilização das relações de trabalho,

entre outros, têm contribuído para manter uma política de baixos salários no Brasil

como um todo, apoiada na pressão do “exército de reserva”. A empresa-alvo da nossa

análise não é exceção.

Para assegurar a satisfação de seus funcionários e fornecedores (terceirizados e

prestadores de serviços), a fábrica procura investir em treinamentos e em benefícios. A

maioria dos funcionários da Produção tem apenas o ensino fundamental completo, já

que é o mínimo exigido pela fábrica, o que é verificado durante o processo seletivo.

Quando essa norma não existia, muitos dos funcionários mal sabiam ler e escrever.

Muitos desses “semi-analfabetos” ainda trabalham na fábrica, embora estejam

estudando para alcançar a exigência da empresa. Muitos já conseguiram concluir o

ensino médio, com os programas oferecidos pela fábrica (Telecurso 1o e 2o Graus), para

os quais a organização contrata professores para ensinar e garantir que todos os seus
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funcionários tenham um mínimo de escolaridade – o ensino fundamental, sabendo ler e

escrever –, além de oferecer incentivo aos estudos de Línguas, de Graduação e Pós-

graduação.

Para a companhia, segundo informações dos funcionários, estes são os seus

clientes internos e devem ser tratados como os externos: com muito respeito e

dignidade. A “Calçados do Brasil S.A.” preocupa-se em desenvolver e aprimorar uma

convivência profissional harmoniosa, dentro de um ambiente íntegro, justo e de respeito

mútuo, entendendo que a valorização do ser humano é meta permanente. A qualidade

quanto ao clima interno constitui um dos pilares para o seu sucesso. A empresa, como

um todo, tem por obrigação orientar, ensinar e estimular os seus funcionários.

A “Calçados do Brasil S.A.” entende que cada funcionário é responsável pelos

bens da companhia, sejam eles tangíveis (mobiliário, equipamentos, veículos, dinheiro

etc.) ou intangíveis (informações, marcas, invenções, pesquisas, métodos, direitos

autorais etc.). Todo funcionário deve preservar, cuidar e zelar pelo nome da companhia

e de seus produtos, assim como cumprir com responsabilidade os compromissos que

assumir.

A empresa tem como maiores objetivos agregar valor para o seu negócio,

assegurar o crescimento e a perenidade da instituição, remunerar o capital e os

investimentos de seus acionistas, promover a satisfação de seus funcionários e

colaboradores, atender às necessidades de seus clientes e consumidores e contribuir para

a solução dos problemas sociais nas comunidades em que atua.

São valores da “Calçados do Brasil S.A.” a ética, existente nos manuais da

organização, o respeito às pessoas e a responsabilidade com compromisso. O Código de

ética visa a ajudar o funcionário a desempenhar melhor o seu trabalho, evitando

qualquer ação ilícita que possa comprometer o empregado e a empresa, ou ainda,
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prejudicar os seus clientes, fornecedores, concorrentes, autoridades governamentais,

sociedade, imprensa e companheiros de trabalho. A “Calçados do Brasil S.A.” procura

estabelecer parâmetros de conduta para os relacionamentos internos e externos, visando

a ajudar nas situações potencialmente difíceis e delicadas. Embora preveja uma

variedade de situações e dilemas éticos, a empresa sabe que podem ocorrer eventos que

não tenham sido contemplados. Assim, procura confiar no bom senso de todos em agir

eticamente sempre.

Fica claro, então, que há uma contradição entre esses valores assumidos pela

“Calçados do Brasil S.A.” e os salários, extremamente defasados, pagos por ela aos seus

empregados. A empresa zela tanto pelos seus funcionários, mas não os remunera bem.

Tal fato se deve ao momento histórico e econômico que o nosso país está vivendo, com

o aumento do desemprego, a flexibilidade das relações de trabalho, um anseio do

capitalista por maior lucro e a submissão dos funcionários à política de baixos salários,

para poder sobreviver e fugir do desemprego.

Na companhia, cada fábrica possui sua visão e missão organizacional próprias,

as quais são elaboradas por uma equipe (geralmente composta pela Gerência da Fábrica

e a equipe de Recursos Humanos), a partir de indicadores econômicos e sociais que

cada unidade da “Calçados do Brasil S.A.” apresenta. Sendo assim, cada fábrica possui

autonomia para tomar certas decisões, sem ter que se remeter à sua matriz. Essa forma

de agir é característica dos novos modelos de gestão, decorrentes das mudanças no

mundo do trabalho, os quais favorecem os trabalhadores no sentido de promover uma

maior qualificação para seu aperfeiçoamento e garantir, desse modo, maior

produtividade e comprometimento com o trabalho, com a função e com a fábrica.

Investe-se também na qualidade de vida dos funcionários, seja através de benefícios,
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treinamentos, confraternizações ou lazer, para que estes fiquem motivados e satisfeitos,

promovendo, sempre, a acumulação.

A “Calçados do Brasil S.A.” tem como visão organizacional iniciar o novo

milênio em benchmark mundial na fabricação de calçados esportivos. A expressão

benchmark é comumente utilizada no meio empresarial para definir estratégias de

comparação e balizamento entre empresas, produtos e serviços de sucesso. A empresa

utiliza a técnica do benchmark para conhecer quem faz melhor algum produto ou

serviço e, a partir daí, aprender com suas estratégias de sucesso e erro, pois a idéia

principal, ao se realizar um benchmark, não é simplesmente comparar, mas sim adotar e

incorporar novos conceitos que possibilitem melhorias. O importante disso tudo é

aprender destas lições o que a vida e os negócios ensinam. Estar aberto para reconhecer

que o trabalho do outro é melhor, procurando, assim, conhecer como ele fez para

alcançar o sucesso. Com base neste princípio, é possível eliminar algumas etapas que

não deram certo para o outro, e assim ganhar tempo e dinheiro investindo corretamente

em uma estratégia vencedora na fabricação de calçados.

A “Calçados do Brasil S.A.” tem como missão usar a tecnologia, capacitação e

estratégia para superar os níveis de exigências dos consumidores, garantindo retorno aos

acionistas. Para tanto, a fábrica, através do processo de produção em massa, dividida

por células, nas quais cada trabalhador realiza somente uma única tarefa, deixando,

também, um dependente do outro, ou seja, um funcionário inicia o processo e o outro

vai completar, bem como, através da aquisição de novas máquinas, modernos

equipamentos, procura treinar seus funcionários para que trabalhem de forma rápida e

eficaz, produzindo cada vez mais, incitando a competitividade e promovendo um

programa de participação nos lucros (produtividade, inutilizado e assiduidade), o que

gera expectativas e motivação, garantindo assim lucros aos acionistas.
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A fábrica também promove apoio à gestante, oferece treinamento de Voto

Eletrônico, comemora datas especiais – aniversariantes do mês, Dia da Mulher, Páscoa,

Dia do Trabalhador e Dia dos Pais –, promove lazer na empresa; destaca funcionários,

realiza pesquisa de opinião, promove programa de participação nos resultados e

incentivo a novas idéias. Este último programa se destaca por ser um canal de

comunicação para o aproveitamento de pequenas e grandes idéias, para incentivar a

criatividade, permitindo a participação de todos os funcionários na busca da melhoria

contínua e da economia para a empresa, de forma que todo funcionário que contribuir

com uma boa idéia receberá um brinde pela participação, e, se a idéia for aprovada e

implantada, ganhará um prêmio significativo, de acordo com os benefícios gerados.

Para contribuir para a solução dos problemas sociais nas comunidades em que

atua, a “Calçados do Brasil S.A.” promove doações a vários institutos e creches,

procurando destacar programas como o “Ação e Cidadania”, realizado em parceria com

o SESI, beneficiando funcionários e seus familiares.

O Setor de Recursos Humanos (RH) é envolvido com uma série de políticas,

para assegurar os objetivos da fábrica, sua visão e missão organizacional. São elas:

Perfil de liderança “Calçados do Brasil S.A.”: desenvolvimento de

habilidades de liderança, divulgação de vagas para seleção interna,

entrevistas, avaliação psicológica e treinamentos para exercer o cargo de

liderança;

Política de contratação e manutenção de portadores de deficiências:

contribuir no dia-a-dia para que os trabalhadores portadores de

deficiência integrem-se na rotina normal da fábrica e de sua área de

trabalho, livres de qualquer tipo de discriminação;
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Política de reconhecimento por tempo de serviço: normatizar os

procedimentos para premiação de funcionários a partir de quinze anos de

serviços ininterruptos;

Política de contratação de terceiros para fins trabalhistas: terceirização

dos serviços de restaurante, limpeza e transportes, eliminando altos

custos e economizando;

Política de doações: doações a entidades carentes de utilidade pública;

Normas de utilização de veículos da empresa: agendamento para viagens

e uso dos veículos em Natal, bem como procedimentos legais,

documentação em dia;

Integração de novos funcionários: treinamento introdutório acerca do

histórico da fábrica, objetivos, missão, visão organizacional, setor,

função benefícios e programas. É realizado, também, quando há

transferência de função, setor ou fábrica; e

Política de gestão de pessoas: o Plano Estratégico de Pessoas, buscando o

pleno desenvolvimento das pessoas, de tal forma que atendam

plenamente às necessidades da organização, através de seu desempenho

superior e competência profissional excepcional.

O Setor de Recursos Humanos também é responsável pelos benefícios

oferecidos pela fábrica. São eles:

Seguro de vida em grupo;

Restaurante;

Transporte;

Assistência Médica;

Convênio Farmácia (desconto em folha de pagamento);
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Compra de produtos produzidos pela companhia com desconto;

Plano de aposentadoria;

Ambulatório Médico; e

Política de empréstimos.

O Recrutamento de pessoas é realizado através do recebimento de currículos

entregues na portaria da fábrica, verificação no banco de dados, e, quando há

necessidade de especialização em determinada função, faz-se necessária a divulgação

das vagas em jornais e/ou agências de emprego. A triagem dos currículos é realizada

pela Analista de Recursos Humanos ou estagiária do setor. Em seguida, os candidatos

convocados são entrevistados por estas e, se estiverem compatíveis com o perfil

exigido, serão encaminhados para entrevista com o futuro supervisor, para os exames

médicos e avaliação psicológica.

Na fábrica há uma enfermeira e um médico responsável por tais exames. A

avaliação psicológica é realizada por uma psicóloga, que tem com a fábrica um contrato

de prestação de serviços. A psicóloga também é responsável pelas avaliações

psicológicas das fábricas satélites do Rio Grande do Norte e no estado da Paraíba.

 Atualmente existe uma política muito forte em Segurança do Trabalho, Saúde

Ocupacional e Meio Ambiente. Cabe aos responsáveis por essa área – Engenheiro e

Técnico de Segurança no Trabalho – proporcionar um local de trabalho onde haja

controle dos níveis de risco que possam causar doenças, acidentes ou outros efeitos

adversos aos empregados, aos prestadores de serviços contratados e aos clientes. Além

do mais, os profissionais acima citados devem fazer cumprir toda a legislação aplicável;

prover orientação, treinamento, normas, procedimentos e material necessário aos

empregados; e assegurar que as condições operacionais e atividades de todos os locais

de trabalho venham a ser feitas visando a proteger as condições ambientais. Para tanto,
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foram implantadas máquinas de refilagem para cabedais, resultando em aumento da

produtividade, eliminando os riscos de acidentes do trabalho e melhorando as condições

ergonômicas.

A “Calçados do Brasil S.A.” vem melhorando significativamente sua

performance, pois trabalha com inovação, produtividade, trabalho em equipe, qualidade

e dedicação, e com o aperfeiçoamento da prática de seus valores, a saber: ética, respeito

às pessoas e responsabilidade com compromisso, que regem as decisões tomadas pela

empresa, seguindo as novas tendências de mercado e sendo considerada uma empresa

de marcas, lucrativa e com produtos de qualidade presentes em praticamente todos os

lares ou negócios brasileiros.

A “Calçados do Brasil S.A.”, como agente socializador, transmite valores como

a ética, o respeito às pessoas e a responsabilidade com compromisso que ajudam a

empresa a obter todos esses resultados, já que instituindo o seu código de ética, visa a

ajudar o funcionário a desempenhar melhor o seu trabalho, evitando qualquer ação

ilícita ou ilegal, que comprometa ou prejudique qualquer instituição com que ele se

relacione, principalmente para não prejudicar a própria empresa. A ética tem uma

relação com a abordagem culturalista do conceito de organizações, à medida que esta

considera as organizações como minisociedades que possuem seus próprios padrões de

cultura e subcultura.

A cultura da “Calçados do Brasil S.A.” se desenvolveu a partir de uma interação

social que prima pela integração de todos os relacionamentos (funcionários, acionistas,

clientes, fornecedores, entidades governamentais, imprensa e a sociedade em geral),

procurando agir eticamente sempre na condução dos negócios. Também tem uma

ligação com a abordagem institucionalista, já que esta vê as instituições com função

reguladora (indicam o que é proibido, o que é permitido e o que é indiferente fazer), que
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se materializam em organizações e estabelecimentos. Nesse caso, o código de ética

estabelece parâmetros de conduta para os relacionamentos internos e externos,

auxiliando em situações potencialmente difíceis e delicadas.

A “Calçados do Brasil S.A.” entende que a valorização do ser humano é um

objetivo permanente e que, além da qualidade do clima interno, também deve primar

pela segurança, integridade física e a saúde dos seus funcionários, pela preservação do

meio ambiente e por um local que ofereça condições adequadas para o trabalho, pois só

assim se constituirá um dos pilares para o sucesso. E, ao assumir um compromisso, todo

funcionário independentemente do nível hierárquico, deverá cumpri-lo e executá-lo da

melhor forma possível, com empenho total do início ao fim, da aprovação da idéia ao

projeto, passando pela implantação até a apresentação e análise dos resultados, para

garantir um desempenho cada vez melhor, preservar o bom ambiente empresarial e

proteger os ativos da empresa, os equipamentos e instrumentos de trabalho. Esse valor

está bem interligado com a visão cognitivista que vê as organizações como processos de

tomadas de decisões que envolvem a cooperação coordenada de seus participantes em

busca da realização de um objetivo, já que a ação racional é aquela orientada a

determinada finalidade e a “Calçados do Brasil S.A.” compreende a obrigação que todos

devem ter com o seu trabalho e o resultado.

Desse modo, a empresa procura seguir seus valores, buscando as suas metas e

preocupando-se com a qualidade de seus produtos e bem-estar físico, psíquico e social

de seus funcionários, garantindo, assim, uma melhor produtividade e gerando lucro aos

seus acionistas. E quem ganha com tudo isso é o consumidor final que acaba tendo

produtos de bom gosto, com qualidade e com preços satisfatórios.
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2. Os acidentes de trabalho

2.1. O trabalho e os acidentes

O Brasil, em 1970, era o campeão mundial de acidentes de trabalho. Era

lamentável tal situação. De qualquer forma, afirma Michel (2001), podemos vislumbrar

um futuro mais promissor, que só está sendo possível construir pelo esforço conjunto de

trabalhadores, empresários, técnicos e governo, o que é evidenciado pelas iniciativas

políticas na área de prevenção de acidentes, por meio de modificações na legislação de

Segurança e Saúde no trabalho, de incremento na fiscalização trabalhista e da

intensificação, em escala nacional, da capacitação de profissionais especialistas em

segurança e Medicina do Trabalho. Michel (2001) afirma, ainda, que esses especialistas

devem compor os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina

do Trabalho – SESMT –, a serem organizados e mantidos em funcionamento nas

empresas públicas e privadas que possuam empregados contratados sob o regime

celetista.

O empenho do Governo Federal é destacado, também, através da promulgação

da Lei no 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que forneceu a redação atual aos artigos de

154 a 201 que constituem o Capítulo V: Da Segurança e da Medicina do Trabalho, do

Título II: Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, da Consolidação das Leis do

Trabalho – CLT (Decreto Lei no 5.452/43, de 01 de maio de 1943).

Atualmente, existe, ainda, um elevado índice de acidentes de trabalho no Brasil,

a despeito de o nosso país possuir inúmeros instrumentos formais e institucionais com a

missão de prevenir e/ou reparar os acidentes. Por fatores diversos, afirma Gonçalves
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(2002), esses mecanismos não têm sido eficazes para coibir a concretização dos

acidentes de trabalho, especialmente os de maior gravidade.

Os acidentes e as doenças de trabalho abrem “rombos expressivos” nos cofres

públicos. Segundo o Anuário Brasileiro de Proteção (2002), as perdas por acidentes e

doenças corroem 2,2% do PIB, o equivalente a R$ 23,6 bilhões. Em 1999, o governo do

Rio Grande do Norte gastou cerca de R$ 251.029,00 em benefícios urbanos (auxílio

doença, auxílio acidente, auxílio suplementar, aposentadoria e pensões), decorrentes de

acidentes de trabalho. E, em 2000, foram registrados 1.445 acidentes de trabalho no Rio

Grande do Norte. Portanto, oferecer condições de segurança tornou-se requisito

obrigatório às empresas que desejam ser competitivas, já que podem ter que pagar

multas por não cumprir a Legislação voltada para a segurança dos funcionários.

Com o novo Código Civil, a responsabilidade civil da empresa decorrente do

acidente de trabalho e da doença ocupacional, está quase totalmente solidificada na

doutrina e na jurisprudência. O novo Código Civil instituído pela Lei no 10.406 de 10 de

janeiro de 2002 entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Segundo Monteiro (2003),

numa primeira abordagem, pode-se afirmar que o tema da responsabilidade civil não

sofreu alteração significativa em relação ao que os tribunais ao longo das últimas

décadas vêm afirmando, pois continuam tendo respaldo na Constituição Federal de

1988, no art. 7o, inciso XXVIII, que dispõe:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (...) seguro contra
acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Este mesmo art. 7o exige que a empresa reduza os riscos inerentes ao trabalho

cumprindo as normas de saúde, higiene e segurança, toda a estrutura jurídica que trata

da matéria, desde a CLT com as suas NRs (Normas Regulamentadoras), até o último

dos programas, visando à melhoria do meio ambiente do trabalho. Dessa forma,
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segundo Monteiro (2003), se pelo não-cumprimento de uma norma ocorria um acidente

com dano, a aplicação do inciso XXVIII era quase que obrigatória, pois, estava claro

que a indenização tornou-se a regra, e não a exceção, como era esperado.

 Com a segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho, diretamente ligadas à

responsabilidade social da empresa, é preciso aliar os investimentos em prevenção, à

formação e treinamento de trabalhadores e profissionais da área.

O acidente de trabalho tem um elo estreito com as relações de produção. Quanto

mais intenso o processo produtivo, como no caso da fábrica de calçados, maior a

ocorrência de desgaste da força de trabalho e maior a possibilidade de ocorrência de

acidentes.

É preciso demonstrar que os acidentes e doenças no trabalho resultam de

omissões e erros praticados pelo homem na desenfreada busca do “sucesso”, que se

resume na ignorância de métodos e processos oriundos de um planejamento que deveria

ter considerado questões básicas, como o controle das perdas e dos desperdícios, no

desenvolvimento de um determinado projeto.

Na fábrica da “Calçados do Brasil S.A.”, com diversos treinamentos enfatizando

os comportamentos corretos e com educação na área de segurança no trabalho, os

acidentes com afastamento vêm diminuindo. Tal fato se deve à absorção das normas,

regras e até mesmo mudança das atitudes dos funcionários em relação à segurança. A

empresa está há um ano sem relatar um acidente de trabalho com afastamento, batendo

um recorde, segundo informação fornecida pelo engenheiro de segurança da fábrica,

que afirma ainda, poderem os funcionários, a partir dos treinamentos, dar opiniões e

sugestões para melhorar a sua segurança no trabalho, na própria célula. Além disso, em

cada célula há um agente de segurança, que é escolhido entre os funcionários da célula

(cada célula é composta por 15 funcionários) pelo seu supervisor. O funcionário
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escolhido assumirá o cargo por três meses, recebendo um colete para identificar que é o

agente de segurança. Caso durante esse período não haja ocorrência de acidentes, esse

agente de segurança, recebe um bônus por tal façanha. E, quando questionados sobre a

responsabilidade pela sua segurança, os funcionários respondem que são eles próprios

os responsáveis. Essa é uma forma de garantir a segurança de todos. Isso mostra que

simbolicamente a empresa exalta valores de segurança.

2.2. Os diversos tipos de acidentes de trabalho

Os fenômenos de acidentes de trabalho apresentam uma série de dificuldades de

estudo e pesquisa inerentes aos métodos empregados, à natureza dos dados e à própria

multiplicidade dos fatores envolvidos nesses eventos.

Um dos problemas mais importantes a serem resolvidos refere-se à definição

precisa do que se considera acidente de trabalho.

      Um acidente é um evento inesperado e indesejável que surge diretamente da
situação de trabalho, isto é, de um equipamento defeituoso ou de um
desempenho inadequado de uma pessoa. Isto pode ou não causar danos
pessoais e danificar o equipamento ou propriedade. Acidentes, entretanto,
sempre interrompem a rotina normal de trabalho e estão associados com um
aumento no atraso de tempo ou erro (Chapanis, 1962, citado por Dela
Coleta, 1991, p.21).

Este é um conceito de acidentes mais voltado para os aspectos preventivos e de

aplicações em pesquisas ergonômicas.

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano de Benefícios de

Previdência Social, conceitua o acidente de trabalho da seguinte maneira:

Art. 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço

da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no

inciso VII (produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rural, pescador artesanal e
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assemelhados) do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação

funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária,

da capacidade para o trabalho.

§ 1º. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de

cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da

operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos

e entidades representativas de classes acompanharão o fiel cumprimento do

disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

O conceito prevencionista de acidente de trabalho, citado anteriormente, é, de

acordo com Gonçalves (2002), mais abrangente do que o conceito legal, principalmente

porque este último se restringe às hipóteses de ocorrência de lesões e/ou perturbações de

ordem funcional dos trabalhadores, ao passo que o primeiro contempla não só a hipótese

legal, como também as situações em que ocorreram, de forma isolada ou simultânea,

perda de tempo útil e/ou danos materiais para a empresa. Para os profissionais da área

de Segurança e Saúde no Trabalho, o conceito prevencionista é mais significativo do

que o conceito legal, já que se numa primeira ocorrência o acidente não provocou lesões

em trabalhadores, ainda assim, deve ser analisado e investigado, procurando evitar que a

sua repetição possa provocar danos à saúde ou à integridade física dos empregados.

Convém lembrar que há diferenças bastante acentuadas entre empresas, na

definição do que seja um acidente de trabalho. Algumas empresas consideram como

acidentes todas as ocorrências imprevistas que causam alguma interrupção do
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funcionamento normal do sistema de trabalho. Outras consideram somente os casos em

que ocorra algum tipo de lesão, e outras consideram como acidentes somente os casos

em que a lesão comporte alguma gravidade e o trabalhador seja obrigado a se afastar

temporariamente do serviço.

Existe uma classificação para os diversos tipos de acidentes de trabalho. De

acordo com o Manual de Higiene e Segurança no Trabalho, da “Calçados do Brasil

S.A.”, são eles:

- Acidentes com afastamento (com lesão ou perda de tempo): são as ocorrências

nas quais há a lesão pessoal, como conseqüência de acidente de trabalho, que

impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente ou

que resulta em incapacidade permanente;

- Acidentes sem afastamento (com lesão leve ou sem perda de tempo): são as

ocorrências nas quais há a lesão pessoal, como conseqüência de acidente de

trabalho, que não impede o acidentado de voltar no dia imediato ao do

acidente, desde que não haja incapacidade permanente;

- Acidentes de trajeto: são os acidentes sofridos pelos empregados no percurso

da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o

meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado;

Convém lembrar que existem acidentes de trabalho e doenças causadas pelo

trabalho, que muitas vezes são confundidas com os acidentes. Existe a doença

profissional – assim entendida a doença produzida ou desencadeada pelo exercício de

trabalho peculiar a determinada atividade –, e a doença do trabalho – assim entendida a

doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho

é realizado e com ele se relaciona diretamente. Basicamente, a diferença entre os

acidentes e as doenças é que aqueles têm caráter súbito, inesperado e indesejável;
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enquanto estas também indesejáveis, vão sendo adquiridas ao longo do tempo, não

aparecendo de “um dia para a noite”.

Não raro os serviços de segurança incluem nos registros ocorrências no local de

trabalho e no trajeto, aqueles ocorridos no desempenho do trabalho ou nas dependências

da empresa, mas fora da situação de trabalho particular do sujeito. Segundo Dela Coleta

(1991), algumas situações confusas são observadas e poderão comprometer a precisão

de estudos – mesmo que perfeitamente compreendidas nas exigências legais de

consideração de acidente – como, por exemplo, reunir numa mesma classificação de

acidentes uma ocorrência que envolva um soldador que sofreu queimadura no rosto

atingido por um resíduo de solda e um auxiliar de escritório que fraturou um braço

decorrente de uma colisão de ônibus em que viajava de volta para casa.

A “Calçados do Brasil S.A.” registra todo e qualquer tipo de acidente de

trabalho, seja com ou sem lesão, grave ou não, com ou sem afastamento, para garantir,

assim, que os funcionários recebam suas indenizações ou benefícios a que tenham

direito.

2.3. Outras dificuldades inerentes ao estudo dos acidentes de trabalho

O artigo 22 da Lei instituidora do Plano de Benefícios da Previdência Social

determina que a empresa deverá comunicar a ocorrência de acidente de trabalho à

Previdência Social (INSS) até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso

de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre os

limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas

reincidências, aplicada e cobrada pelo INSS. Todavia, muitas empresas têm se furtado a
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efetuar tal comunicação, numa tentativa de eximir-se de eventuais responsabilidades

legais.

O Brasil dispõe de uma variedade de soluções adotadas pelas empresas para o

registro dos acidentes ocorridos com os seus funcionários. Sendo assim, de acordo com

Dela Coleta (1991), segundo pesquisa realizada com 39 das maiores empresas do Rio de

Janeiro, a maioria delas, ou seja, 59%, empregavam somente a ficha de Análise de

Acidentes (Anexo II – Norma Regulamentadora no 5) e apenas 5% utilizavam o modelo

de registro de acidentes proposto pela Norma Brasileira no 18 (NB-18) de 1975, que

regulamenta a forma de registro de acidentes de trabalho. Um fato importante é que a

maior parte dos responsáveis pela segurança dessas empresas não tinham conhecimento

da NB-18, afirma Dela Coleta (1991). Ainda, nessa pesquisa, verificou-se o fato de que

não havia definição de quem deveria efetuar os registros de acidentes de trabalho

ocorridos – Setor de segurança, Serviço médico e de segurança integradamente, o

próprio setor onde ocorreu o acidente – por intermédio de um elemento da CIPA

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), Departamento Pessoal ou o Serviço

Social. Dessa forma, fica claro que há dificuldades acerca de um sistema e de

instrumentos adequados ao processo de registro completo e correto de acidentes de

trabalho.

Outra dificuldade parece estar nos relatos dos acidentes ocorridos. De acordo

com Dela Coleta (1991), cada acidente deve ser relatado completamente e de maneira

exata, com descrição objetiva e operacional da situação em que ocorreu o acidente

(como, quando, com quem e por que ocorreu), além de suposições e inferências para a

maior precisão dos relatos. Estes deveriam indicar possíveis soluções para os problemas

que foram envolvidos em uma ocorrência. Por exemplo, o que está errado e como deve

ser corrigido para que tal situação não volte a repetir-se.
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Um outro problema encontrado é a impossibilidade em observar a ocorrência

dos eventos, devido ao caráter imprevisto e momentâneo dos acidentes de trabalho,

fazendo o pesquisador, segundo Dela Coleta (1991), restringir-se ao relato do

acidentado, de pessoas que observaram o acidente e dos supervisores imediatos.

Entretanto, esses relatos estão repletos de pontos obscuros, opiniões e até interpretações,

bem como as pessoas que fornecem tais dados estão envolvidas emocionalmente nos

acontecimentos, não os fornecendo com objetividade.

Uma outra barreira às pesquisas também é a pluricausalidade dos acidentes, ou

seja, estes não são produto de uma ou duas variáveis, mas, segundo Dela Coleta (1991),

de um grande número delas em interação, o que torna pior a precisão de uma conclusão,

bem como o controle. Além disso, existe uma instabilidade dos resultados das pesquisas

com acidentes de trabalho, pois, em uma organização e em uma situação específica

encontra-se um grupo de variáveis como responsável pelos acidentes, não acontecendo

o mesmo em outro local, mesmo que haja semelhanças entre si, afirma Dela Coleta

(1991).

E, por ser o acidente um evento raro, e nos estudos precisa-se de um número

significativo de ocorrências para que haja um melhor respaldo do próprio estudo, faz-se

necessário o aumento do intervalo de tempo para recolher um número expressivo de

casos. Entretanto, o aumento do tempo provoca uma margem para que ocorram

mudanças nas pessoas, na organização, no meio, o que leva ao aumento do número de

variáveis intervenientes que agem sobre aquela determinada população, limitando as

conclusões.

Desse modo, sugere Dela Coleta (1991) que a maneira de tentar fugir de tais

problemas é pesquisar sempre visando ao acúmulo de informações a respeito de muitas
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situações particulares, para que no futuro se disponha de elementos em que se possa

apoiar a ação preventiva e os resultados possam ser alcançados em sua plenitude.

2.4. Considerações sobre os acidentes de trabalho

Os especialistas em Segurança e Medicina do Trabalho são os profissionais

qualificados e habilitados para identificar riscos nos ambientes de trabalho, estabelecer

técnicas para sua eliminação e, de uma forma geral, sugerir ações que possam prevenir

acidentes e doenças do trabalho. Esse princípio norteou a elaboração do artigo 162 da

Lei 6.514/77 (Capítulo V, Título II da CLT), já citado, que determina que “as empresas,

de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão

obrigadas a manter Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em

Medicina do Trabalho – SESMT”.

A área de Saúde e Segurança do Trabalho recebe a contribuição de diversos

profissionais e especialistas, com atribuições legais definidas e responsabilidades

específicas, embora a Legislação Brasileira considere somente, para efeitos de

composição do SESMT os seguintes:

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Médico do Trabalho;

Enfermeiro do Trabalho; e

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.

Uma outra equipe de apoio das ações de eliminação de riscos é a Comissão

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. A CIPA foi criada oficialmente pelo

Decreto-Lei no 7.036, de 10 de novembro de 1944, sem título definido. A obrigação
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para a instalação das comissões nas fábricas só entrou em vigor em 19 de junho de

1945, para instrução da Portaria no 229 do, então, Departamento Nacional do Trabalho.

A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do

trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação

da vida e a promoção da saúde do trabalhador, conforme a Portaria no 08 de 23 de

fevereiro de 1999, que altera a Norma Regulamentadora – NR 5, que dispõe sobre a

CIPA e dá outras providências. Assim, a CIPA deverá abordar as relações entre o

homem e o trabalho, com a finalidade de constante melhoria das condições de trabalho

para prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.

A CIPA é obrigatória para as empresas que possuam empregados com vínculo

de emprego, ou seja, todas as instituições que admitam trabalhadores como empregados,

devendo ser considerado o número de empregados e a atividade econômica da

instituição.  Considera-se empregado, para fins da constituição da CIPA, a pessoa física

que preste serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e

mediante salário.

Conforme a NR 5, a CIPA será composta de representantes do empregador e dos

empregados. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles

designados. Já os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em

escrutínio secreto do qual participem, independentemente de filiação sindical,

exclusivamente os empregados interessados.

O Fiscal do Trabalho verificará o número real de trabalhadores com vínculo de

emprego, o que é de extrema importância que a empresa faça adequadamente a sua

avaliação.

A fábrica de calçados, na unidade de Natal da “Calçados do Brasil S.A.”, com

cerca de 550 empregados, conta com seis representantes efetivos da CIPA e cinco
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suplentes, tanto da parte dos empregados, como da parte do empregador, de acordo com

o dimensionamento da CIPA, contido na NR 5. Assim, temos doze membros efetivos e

dez suplentes.

Conforme a NR 5, a CIPA tem por atribuição:

1. Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de

riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com

assessoria do SESMT, onde houver;

2. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução

de problemas de segurança e saúde no trabalho;

3. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas

de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de

ação nos locais de trabalho;

4. Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de

trabalho, visando à identificação de situações que venham a trazer

riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores;

5. Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas

em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que forem

identificadas;

6. Divulgar para os trabalhadores informações relativas à segurança e

saúde no trabalho;

7. Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas

pelo empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e

processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos

trabalhadores;
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8. Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação

de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à

segurança e saúde dos trabalhadores;

9. Colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de

Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de

Prevenções de Riscos Ambientais (PPRA) e de outros programas

relacionados à segurança e saúde no trabalho;

10. Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras,

bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho,

relativas à segurança e saúde no trabalho;

11. Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o

empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho

e propor medidas de solução dos problemas identificados;

12. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que

tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;

13. Requisitar à empresa as cópias das CAT – Comunicação de Acidentes

de Trabalho - emitidas;

14. Promover anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT;

15. Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de

Prevenção da AIDS.

A CIPA tem reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário

preestabelecido, realizadas durante o expediente normal da empresa e em local

apropriado. Tais reuniões terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de
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cópias para todos os membros. Na “Calçados do Brasil S.A.” existe um cronograma de

reuniões anuais realizadas seguindo as normas.

Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando (1) houver denúncia de

situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas corretivas de

emergência; (2) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal; e (3) houver solicitação

expressa de uma das representações.

 As CATs (Comunicações de Acidentes de Trabalho) são realizadas mediante

todo e qualquer acidente ocorrido na fábrica, via Internet, seja o acidente com

afastamento, mais grave, ou acidentes sem afastamento, mais leve. O artigo 22 da Lei no

8.213/91, instituidora do Plano de Benefícios da Previdência Social, determina que a

empresa deverá comunicar a ocorrência de acidente de trabalho à Previdência Social –

INSS – até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente e, em caso de

morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre os limites

mínimo e máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas

reincidências, aplicada e cobrada pelo INSS.

Cabe, então, ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios

necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a

realização das tarefas constantes do plano de trabalho, segundo a NR 5. A empresa

deverá, também, promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes,

antes da posse.

A principal meta da CIPA é a participação dos trabalhadores no processo de

prevenção, os quais, através de suas sugestões, têm a possibilidade de alterar sistemas e

processos, sentindo-se parte integrante das decisões da empresa, bem como, eliminar os

riscos e/ou condições de riscos existentes.
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O risco é a possibilidade de perigo incerto, mas previsível, que ameaça a pessoa

ou a coisa. Segundo Fantazzini e Cicco (1988, citado por Piza, 2000), o risco seria uma

ou mais condições de uma variável, com potencial necessário para causar danos. Estes

podem ser entendidos como lesões a pessoas, danos a equipamentos ou estruturas, perda

de material em processo, redução da capacidade de desempenho de uma função

predeterminada, ou mesmo a mudança da rotina normal de trabalho. Havendo um risco,

persistem as possibilidades de efeitos adversos.

Há uma diferença entre o risco e o perigo.  Este expressa uma exposição relativa

a um risco, que favorece a sua materialização em danos. Explicam Fantazzini e Cicco

(1988, citado por Piza, 2000) que um risco pode estar presente, mas pode haver baixo

nível de perigo devido às preocupações tomadas. Assim, um banco de transformadores

de alta voltagem possui um risco inerente de eletrocussão, uma vez que esteja

energizado. Há um alto nível de perigo se o banco estiver desprotegido, no meio de uma

área com pessoas. O mesmo risco estará presente quando os transformadores estiverem

trancados num cubículo sob o piso, embora o perigo seja mínimo para o pessoal. Assim,

podemos afirmar que os níveis de perigo diferem, ainda que o risco se mantenha o

mesmo. Seja qual for a atividade empresarial, sabe-se que o risco está presente. A

preocupação é de, num primeiro momento, se for possível, eliminá-lo dos processos e,

se de fato não houver como minimizá-lo, neutralizar seus efeitos danosos.
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2.5. A predisposição a sofrer acidentes

O senso comum acredita na idéia de que existem pessoas ou grupos

característicos de pessoas que mais freqüentemente sofrem acidentes. Trata-se de um

mito estritamente relacionado com a Psicologia do Trabalho, afirma Dela Coleta (1991).

A predisposição a acidentes ou probabilidade diferencial a acidentes é relatada

por Shaw e Sichel (1971, citado por Dela Coleta, 1991) como uma função humana, ou

seja, essa predisposição representa relativa habilidade ou inabilidade do ser humano a

reagir e ajustar-se às exigências, sejam estas feitas por suas capacidades, ou sua

adaptação física, psicológica ou sociológica à tarefa.

Existe uma diferença importante entre a propensão ou predisposição a sofrer

acidentes e a probabilidade de acidentes. Esta última seria entendida como todas as

variáveis que determinam as taxas de acidentes, enquanto a primeira enfatiza apenas as

características pessoais, individuais responsáveis pela ocorrência dos acidentes, segundo

Farmer e Chambers (1929, citado por Dela Coleta,1991).

Até hoje existem inúmeras discussões a respeito do conceito de propensão ou

predisposição a sofrer acidentes e até agora não foi comprovada e nem refutada a sua

existência. Dela Coleta (1991) acredita que essas discordâncias sejam, dentre outras

causas, resultantes do próprio sentido vago do conceito de predisposição aos acidentes.

Os cientistas lançaram mão de um construto hipotético para explicar a ocorrência de

grande número de acidentes com pequeno grupo de pessoas. Dessa forma, alguns deles

consideram o indivíduo predisposto, e outros, o indivíduo predisposto sob certas

circunstâncias. Outros já preferem situações que podem predispor a acidentes certos

tipos de indivíduos.
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É importante destacar que se procura cada vez mais relacionar os acidentes de

trabalho com certas características dos indivíduos, fugindo da idéia do “indivíduo

acidentável” e adotando a idéia de que certas variáveis como idade, experiência, nível

de escolaridade, por exemplo, estariam ligadas à ocorrência de acidentes de trabalho.

É preciso ficar claro que é necessário determinar o papel desempenhado pela

predisposição a acidentes (se ele existe), já que o público precisa desmistificar a idéia de

que a maioria das pessoas predispostas a acidentes é responsável pela maioria destes.

As conclusões acerca das causas principais dos acidentes de trabalho são

firmadas em termos de algumas categorias:

1. Operacionais: falhas de componentes materiais ou equipamentos, reações

aceleradas ou inesperadas, perdas de controle etc;

2. Ambientais: mudanças climáticas, falhas ou deficiências de proteções,

interferência de outro acidente etc;

3. Organizacionais: inadequações no gerenciamento da organização ou de

atitudes, falhas em procedimentos, treinamentos, supervisão, suporte, análise

de processos, construção de instalações, sistema de isolamento de

equipamentos, manutenção etc; e

4. Pessoais: erros, problemas de saúde, desobediências, intervenção maliciosa e

outras.

Desse modo, podemos dizer que o acidente de trabalho pode ser visto como

expressão da qualidade da relação do trabalhador com o meio social que o cerca, com os

companheiros de trabalho e com a organização, pois que as atitudes, as reações e os

comportamentos dos empregados no ambiente de trabalho devem ser interpretados

considerando a situação total a que eles estão expostos, todo o contexto, suas inter-

relações (ambiente, colegas de trabalho e a própria organização).
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É de extrema importância levar em consideração as atitudes relacionadas aos

acidentes, já que evidenciam a importância dos fatores psico-socioeconômicos-

familiares, na ocorrência dos acidentes de trabalho. Sendo assim, em caso de prevenção

destes, devem-se considerar as variáveis atitudinais e psicossociais dos empregados para

um maior alcance dos objetivos.

A “Calçados do Brasil S.A.”, como citado anteriormente, prega valores como

ética, respeito às pessoas e responsabilidade com compromisso. Procura com isso,

incentivar seus funcionários a respeitarem seus próprios colegas de trabalho, a

assumirem seus compromissos e responsabilidades com o seu trabalho e com a

organização, como também, procura investir nos funcionários de forma que eles tragam

o melhor de si para a empresa, seja através de incentivos ao estudo, ou de benefícios e

promoções dentro da empresa.

Além disso, a fábrica apresenta uma política de segurança do trabalho, saúde

ocupacional e meio ambiente, enfatizando prevenção de acidentes de trabalho, provendo

orientação, treinamentos e material necessário aos empregados quando estes passam a

fazer parte da fábrica, ou seja, a partir da contratação dos mesmos. Essa política ganhou

força a partir da reorganização da fábrica, com as suas mudanças, e enfatiza aspectos

como controle de riscos, utilização de EPI’s e treinamentos contra incêndios, o que nos

faz acreditar que a fábrica prega valores como segurança, mesmo não sendo

explicitamente declarado.
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3. Valores humanos

3.1. O conceito de valores

O estudo dos valores tem uma história marcada por contradições e divergências,

principalmente em decorrência da falta de clareza na sua definição conceitual e nas

conotações morais e existenciais nas quais se fundamentam. Existem várias teorias

sobre os valores e várias perspectivas de estudo, como sociológica, psicológica e

antropológica, afirma Ros (2001). Há ainda, segundo a autora, um nível psicossocial

distintivo para a análise dos valores, e que consiste em explicar a interação entre o nível

cultural, o grupal e o individual.

Os valores têm sido apontados como elementos importantes para compreender a

cultura, pois eles ocupam um espaço fundamental nos sistemas de crenças dos

indivíduos. De acordo com Tamayo (1996), a cultura inclui todas aquelas “soluções”

que têm funcionado no passado, ou seja, as pessoas podem passar pela organização, mas

as suas contribuições ficam, marcam e acabam se transformando em componentes da

cultura, sob a forma de metas ou valores, de crenças ou modelos de comportamento, de

rituais ou de ferramentas.

Segundo Rokeach (1979, citado por Pereira, 2000), os valores servem como

padrões ou critérios que orientam as ações, escolhas, julgamentos, atitudes e explicações

sociais, já que estão entre as crenças avaliativas mais importantes e ocupam uma

posição central na rede cognitiva que fundamenta as atitudes. Esse autor compreende os

valores como parte da estrutura do sistema de crenças. As crenças mais centrais são

aquelas aprendidas pelo contato direto com o objeto da crença, e reforçadas por
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consenso social, adquirindo um caráter axiomático. Para ele, os valores e as atitudes

desempenham um papel funcional e estrutural no sistema de crenças.

Segundo Thomas e Znaniecki (1918-1920, citado por Ros, 2001), um valor

social é qualquer dado que tem um conteúdo empírico acessível aos membros de um

grupo social e um significado a respeito do que seja ou se possa ser objeto de atitude.

Por atitude, entende-se o processo da consciência individual que determina a atividade

real ou possível do indivíduo no mundo social. Dessa forma, os valores são concebidos

com relação às atitudes.

Rokeach (1973, citado por Pereira, 2000), distinguiu dois tipos de valores

terminais: pessoais e sociais, ou seja, valores auto-centrados (como salvação e harmonia

interior) e socialmente-centrados (como mundo de paz e fraternidade). O autor postulou

que as atitudes e os comportamentos das pessoas podem variar de acordo com a posição

que cada um desses tipos de valores ocupa na hierarquia do sistema de valores dessas

pessoas, e que um aumento na importância atribuída a um valor pessoal leva a um

aumento na importância dada a outro valor social e à diminuição da importância dos

pessoais. Por sua vez, uma valorização elevada dos pessoais leva a uma diminuição na

importância atribuída aos valores sociais. O autor citado distinguiu também dois tipos

de valores instrumentais: morais e de competência. Os tipos morais (como honesto e

polido) são valores instrumentais de natureza interpessoal que, quando violados,

provocam na pessoa um sentimento de culpa em função do não-cumprimento de um

comportamento desejado. Já os valores de competência (como inteligente e lógico),

também chamados de valores de auto-realização, são de natureza mais pessoal que

interpessoal e a sua violação produz um sentimento de vergonha e a diminuição da auto-

estima.
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Embora tenha sido utilizada por diversos pesquisadores, a teoria de valores

atribuída a Rokeach foi bastante criticada, pois que, embora tenha indicado a

possibilidade da existência de padrões de valores em sua teoria, tais como a

diferenciação entre instrumentais e terminais, não existem evidências empíricas que os

sustentem, afirmam Schwartz e Bilsky (1990). Outra crítica se faz ao método utilizado,

pois, quando se pede para os sujeitos hierarquizarem os valores da escala, não se tem

como saber quais são as estratégias de classificação desses valores, as quais podem ser

diferentes para cada um dos sujeitos. Mesmo com essas limitações, a teoria de Rokeach

influenciou a maioria das pesquisas sobre os valores até o final dos anos 80, quando a

teoria dos tipos motivacionais de Schwartz propõe dar continuidade aos trabalhos de

Rokeach, basicamente a partir da noção dos tipos de valores.

Schwartz e Bilsky (1990), por sua vez, definem valores a partir de cinco

características. Valores (1) são princípios ou crenças; (2) relacionados com estados de

existência ou modelos de comportamento; (3) que transcendem situações específicas;

(4) orientam a seleção e avaliação de comportamentos ou situações, e (5) são ordenados

pela sua relativa importância.

Para Schwartz e Ros (1995), os valores são idéias abstratas compartilhadas sobre

aquilo que é bom, correto e desejável em uma sociedade. Expressam desejos ou

interesses relativos a tipos motivacionais, ordenados segundo a sua ordem de

importância e que orientam a vida da pessoa. Assim, os valores seriam metas que o

indivíduo fixa, relativas a estados de existência ou a modelos de comportamentos

desejáveis. Segundo Tamayo (1996), os valores apresentam uma hierarquia, baseada na

maior ou menor importância que eles têm na vida do indivíduo, e uma função que faz

com que eles sejam determinantes na rotina, pois orientam a vida da pessoa e

determinam a sua forma de pensar, de agir e de sentir. Para esse autor, a origem dos



63

valores é o desejo, o querer com vontade absoluta, com disposição até mesmo para o

sacrifício de tudo o que se interponha. Na Psicologia Social, a dimensão motivacional

dos valores vem sendo associada a projeto de vida e esforço para atingir metas

individuais ou coletivas.

Para Tamayo e Schwartz (1993), o individualismo e o coletivismo referem-se a

prioridades ou preferências que um grupo ou um indivíduo dão a certas metas

axiológicas e não a outras. Esses autores explicam que a prioridade atribuída às metas

individuais, com relação às metas coletivas, constitui o núcleo do individualismo.

Portanto, a pessoa individualista ou idiocêntrica atribui maior importância aos valores

cuja meta é o bem-estar e a promoção de si próprio, enquanto a preferência pelas metas

do grupo constitui a essência do coletivismo. A pessoa coletivista ou alocêntrica tem

maior interesse pelos valores que procuram a integridade do grupo e que atendem às

necessidades coletivas.

Segundo Tamayo (1996), a fonte dos valores está nas exigências universais do

ser humano, que são basicamente de três tipos: (1) necessidades biológicas do

organismo; (2) necessidades sociais relativas à regulação das interações interpessoais; e

(3) necessidades socioinstitucionais referentes à sobrevivência e bem-estar dos grupos.

Para poder dar conta da realidade, o indivíduo tem que reconhecer essas necessidades e

planejar, criar ou aprender respostas apropriadas para a sua satisfação. Entretanto, esta

satisfação, afirma Tamayo (1996), deve acontecer através de formas aceitáveis para o

resto do grupo. Sendo assim, surgem os valores que são princípios e metas que norteiam

o comportamento do indivíduo.

Segundo Schwartz (2001), destes três requisitos universais derivam dez tipos

motivacionais de valores (Tabela 1). Por exemplo, o tipo motivacional de conformidade

se derivou do pré-requisito de uma adequada interação e sobrevivência grupal, que
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prescreve que as pessoas controlam os impulsos e inibem as ações que podem “ferir” a

outros.

Os dez tipos de valores se encontram na primeira coluna da Tabela 1, cada um

definido em termos de sua meta central na segunda coluna. A terceira coluna informa a

quem servem os interesses.

Tabela 1
Tipos motivacionais de valores

Tipos Metas Serve interesses

Hedonismo Busca do prazer e gratificação
sensual para si mesmo.

Individuais

Realização Obter sucesso pessoal através
da competência

Individuais

Poder social Busca de status social e
prestígio, controle ou domínio
sobre as pessoas e recursos.

Individuais

Autodireção Busca da independência do
pensamento, ação e escolhas.

Individuais

Estimulação Busca de excitação, novidade,
mudança e desafio.

Individuais

Conformidade Busca do controle dos
impulsos e das ações que
violam as normas sociais ou
prejudicam a outros.

Coletivos

Tradição Busca do respeito, aceitação
dos costumes e idéias que a
sociedade defende.

Coletivos

Benevolência Busca do bem-estar das
pessoas com quem mantém
relações íntimas.

Coletivos

Segurança Busca de harmonia,
estabilidade da sociedade, dos
relacionamentos e de si
mesmo.

Mistos

Universalismo Busca da compreensão,
tolerância e proteção da
natureza e do bem-estar de
todos.

Mistos

Fonte: adaptada de Tamayo (1996)
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O individualismo e o coletivismo ajudam a explicar a variedade de tipos de

personalidade e de condutas sociais. Aquele, segundo Gouveia (2001), expressa a

independência emocional e a autonomia da pessoa em relação a grupos ou organizações.

Já o coletivismo está relacionado à dependência emocional e à interdependência.

Tamayo e Schwartz (1993) consideram que a estrutura universal dos valores

sempre cumpre a função de uma matriz de tipo motivacional, na qual é possível inserir

todos os valores. Os que formam a matriz podem se relacionar de forma dinâmica,

enquanto os valores situados numa mesma região da matriz apresentam uma correlação

elevada entre si. Para esses autores, os valores referentes ao serviço de interesses

individuais são opostos àqueles que servem a interesses coletivos.

De acordo com os autores mencionados, os cinco tipos de valores que expressam

interesses individuais (hedonismo, realização, poder social, autodeterminação e

estimulação), na estrutura motivacional apresentada na Tabela 1, ocupam uma área

oposta àquela reservada aos três conjuntos de valores que expressam primariamente

interesses coletivos (conformidade, tradição e benevolência). Os tipos motivacionais

segurança e universalismo, constituídos por valores que expressam interesses tanto

individuais como coletivos, situam-se nas fronteiras dessas duas áreas.

Para Gouveia (2001), o individualismo e o coletivismo não seriam

necessariamente pólos opostos. As pessoas podem ser um pouco de cada e o contexto

seria um componente decisivo na hora de definir o estilo mais apropriado de conduta.

No entanto, é esperado que haja predominância de uma das duas orientações.

Ainda de acordo com Gouveia (2001), Triandis é o maior representante da

corrente que defendeu, a partir dos anos 90, uma estrutura bidimensional para o

individualismo e o coletivismo. Ele identificou dois atributos-chave para diferenciar os

tipos principais de individualismo e coletivismo: vertical e horizontal.
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No atributo horizontal as pessoas são similares na maioria dos aspectos,

principalmente no status. No caso do individualismo, há um “eu independente” – em

função da alta liberdade e igualdade que as pessoas experimentam –, embora não seja

diferente dos demais membros de sua cultura. No coletivismo, constrói-se um “eu

interdependente”, que é compartilhado com os demais membros da sociedade, já que se

contempla baixa liberdade, porém alta igualdade.

O atributo vertical, por sua vez, enfatiza a aceitação da desigualdade e privilegia

a hierarquia. No caso do individualismo, aceita-se a baixa igualdade e se dá a máxima

importância ao sentido de liberdade, refletindo um “eu independente” e diferente dos

demais. Para os coletivistas, a ênfase é dada no sentido de servir ao grupo, fazer

sacrifícios em benefício do seu grupo e cumprir suas obrigações, construindo-se um “eu

interdependente”, embora diferente dos demais, provavelmente devido ao baixo sentido

de liberdade e igualdade.

Dessa forma Triandis conseguiu identificar a característica que mais

adequadamente descreve a pessoa que a adota: 1. Individualismo horizontal (único); 2.

Individualismo vertical (orientado ao êxito); 3. Coletivismo horizontal (cooperativo); 4.

Coletivismo vertical (cumpridor).

Ao comparar os tipos de valores de Schwartz com as dimensões do

individualismo e coletivismo definidas por Triandis, Gouveia (2001) identificou

valores-chave em Schwartz que correspondem às dimensões de Triandis, a saber: o

individualismo horizontal é sinônimo de autodireção, ao mesmo tempo que o vertical

expressa os valores realização e poder; o coletivismo horizontal se define pelos valores

benevolência e segurança, e o seu atributo vertical expressa os valores conformidade e

tradição.
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Gouveia (2001) afirma que não se pode dizer que os valores servem para

descrever as orientações individualistas e coletivistas. Se as pessoas assumem uma ou

outra orientação em função do contexto ou da situação, fica difícil pensar na viabilidade

de classificar todos os valores como correspondendo ao individualismo ou ao

coletivismo, até mesmo porque os valores são algo mais que puramente interesses. Eles

expressam o que alguém deseja para si e o que deveria desejar (Gouveia, 2001). Nem

sempre os interesses se fundamentam em uma construção moral da ação humana, como

ocorre com os valores.

Com base na raiz motivacional dos valores, foram postulados dois tipos básicos

de relacionamento entre eles: compatibilidade e conflito. As principais compatibilidades

segundo Schwartz (2001) são:

1. Poder e realização enfatizam a superioridade social e estima;

2. Realização e hedonismo expressam a auto-satisfação;

3. Hedonismo e estimulação expressam um desejo por uma estimulação

afetivamente agradável;

4. Estimulação e autodeterminação envolvem motivação intrínseca para o

domínio e abertura à mudança;

5. Autodeterminação e universalismo expressam confiança sobre o próprio

julgamento e conforto com a diversidade da existência;

6. Universalismo e benevolência tem a ver com o engrandecimento de outros e

a transcendência de interesses egoístas.

7. Benevolência, tradição e conformidade promovem a devoção aos que estão

no grupo;

8. Tradição, conformidade e segurança enfatizam a conservação da ordem e

harmonia nas relações; e



68

9. Segurança e poder enfatizam o evitar ou superar as ameaças de incertezas

pelo controle de recursos e das relações.

Os principais conflitos encontrados foram:

1. Autodeterminação e estimulação versus conformidade, tradição e segurança:

ênfase de pensamentos e ações independentes que favorecem conflitos com

auto-restrição submissa, preservação de práticas tradicionais e proteção da

estabilidade.

2. Universalismo e benevolência versus realização e poder: aceitação de outros

como iguais e preocupação com seu bem-estar interfere na busca do sucesso

e domínio sobre os outros.

3. Hedonismo versus conformidade e tradição: satisfação dos próprios desejos

em oposição à restrição dos próprios impulsos e aceitação dos limites

impostos externamente.

4. Espiritualidade versus hedonismo, poder e realização: busca de significado

através da transcendência da realidade diária em contradição com a busca de

recompensas materiais e sensuais, superioridade social e estima.

As oposições entre tipos de valores podem resumir-se, segundo Schwartz

(2001), em duas dimensões opostas e bipolares. A primeira contrasta os valores de

“abertura à mudança” (que contêm os tipos motivacionais autodireção e estimulação)

com os de “conservação” (que contêm os tipos motivacionais segurança, conformidade

e tradição). Segundo Tamayo e Schwartz (1993), essa dimensão ordena os valores com

base na motivação da pessoa em seguir os seus próprios interesses intelectuais e

afetivos, através de caminhos incertos e ambíguos, por oposição à tendência a preservar

o status quo, a segurança que ele gera no relacionamento com os outros e com as

instituições.
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A segunda dimensão contrasta os valores de “auto-promoção” (que contêm os

tipos motivacionais poder e autodireção) com os de “auto-transcendência” (que contêm

os tipos benevolência e universalismo). Essa dimensão ordena os valores que enfatizam

a motivação da pessoa para promover os seus próprios interesses, mesmo às custas dos

outros, por oposição a transcender as suas preocupações egoístas e promover o bem-

estar dos outros e da natureza.

Tamayo e Schwartz (1993) acreditam que as noções de individualismo-

coletivismo correspondem aos fatores de “abertura à mudança” versus “conservação”.

Eles consideram que a aproximação unidimensional representada pela dicotomia

individualismo-coletivismo é insuficiente para explicar a estrutura axiológica de uma

sociedade ou de uma pessoa. Isso significa que, quando a análise considera

exclusivamente o conflito entre as metas pessoais e as metas coletivas, vários valores

podem não receber a atenção que merecem, em função da importância que têm para a

pessoa ou para a comunidade estudadas e, especialmente porque eles podem atender

tanto a interesses individuais quanto coletivos.

Atualmente, segundo Pereira (2000), a teoria dos tipos motivacionais é a mais

utilizada na Psicologia, pois se trata de um modelo bem estruturado e com evidências

empíricas que dão suporte a vários de seus postulados, de modo a permitir elaborar

relações hipotéticas entre os tipos motivacionais, assim como estabelecer elos entre os

valores, as atitudes, as opiniões e o comportamento.
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3.2. Os valores e os acidentes

Segundo Moreira (2000), enquanto as normas definem as formas de

comportamento esperadas dos membros de uma sociedade, os valores justificam de

forma mais elaborada e generalizada tanto os comportamentos apropriados, como as

atividades e funções do sistema social.

Os valores de trabalho são as preferências por diferentes modos de

comportamento no trabalho, desejáveis socialmente e que poderiam ou deveriam ser

desenvolvidos. São um conjunto de valores sociais que sugerem padrões gerais de

conduta que os indivíduos devem exibir (Tamayo, 1997).

Podemos dizer que a satisfação no trabalho é determinada parcialmente pelo

grau de admissão ou incentivo de determinados valores, suscitados pelo ambiente de

trabalho. Tal satisfação deriva-se do encontro entre os valores individuais e os valores

enfatizados dentro da organização. Assim, os indivíduos que ingressam em uma

organização com determinados valores predominantes poderão influenciar a orientação

de valores de uma organização.

Quando, por exemplo, valores do tipo que possam favorecer comportamentos de

prevenção dos acidentes são predominantes, e para o indivíduo não o é, este poderá não

prezar pela sua própria segurança, e poderá estar propenso a sofrer algum acidente, já

que não toma as devidas precauções para que o acidente de trabalho não ocorra.

Embora que, quando se prega tal valor, como é o caso da organização

pesquisada, acreditamos que a tendência seja a diminuição de acidentes, já que há uma

ênfase maior na prevenção por meio de valores como conformidade, segurança,

universalismo e tradição.
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Afirma Dela Coleta (1991) que os acidentes de trabalho podem ser vistos como

expressões da qualidade da relação do indivíduo com o meio social que o cerca, com os

companheiros de trabalho e com a organização. Neste sentido, não podemos interpretar

de maneira válida e completa as atitudes, os comportamentos e as reações dos

indivíduos em ambiente de trabalho, sem considerarmos a situação total a que eles estão

expostos, todas as inter-relações entre as diferentes variáveis, incluindo o meio, o grupo

de trabalho, seus valores e a própria organização como um todo. Daí, sabe-se que os

valores individuais sozinhos não podem determinar os comportamentos de riscos nem

os comportamentos preventivos (seguros), em relação ao acidente.

De outro lado, fica, então, evidente que os valores influenciam os

comportamentos, a forma de agir, as atitudes, de modo que, acreditamos que, sob certas

situações (pressão, medo do desemprego, pressa, emoções fortes, entre outros) os

indivíduos que sofrem ou sofreram acidentes podem ter valores diferentes daqueles que

não sofreram acidentes e, assim, estarem menos propensos a essas ocorrências.

4. Questões de pesquisa

Tendo em vista a efetivação do objetivo proposto na pesquisa, esta se orientou

pela busca de resposta ao seguinte problema geral:

“Qual a relação entre os acidentes de trabalho e os valores humanos?”

E pelos problemas específicos:

-  Qual o perfil sócio-ocupacional das pessoas que já sofreram acidentes de

trabalho?
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-O perfil daqueles que sofreram acidentes difere do perfil dos demais

funcionários da empresa?

-As prioridades axiológicas (preferência dos valores) dos que sofreram acidentes

do trabalho diferem das dos demais funcionários?

5. Método

5.1. Amostra

Participaram da presente pesquisa 156 funcionários da produção de uma fábrica

de calçados, sendo que a maioria eram operadores (91%), do sexo feminino (51%), dos

setores de Montagem de calçados (34,6%) e Preparação do solado (23,7%) e 7,1% da

amostra eram operadores líderes. A idade média destes era de 26 anos, já que grande

parte tinha entre 20 e 27 anos, sendo que o mais jovem tinha 18 anos e o mais velho

tinha 50 anos. Grande parte dos funcionários eram solteiros (59%), embora 50,6%

tinham filhos. A maioria era católica (73,7%), freqüentando a igreja às vezes e nas datas

especiais (41,7%). A maior parte (57,7%) possuía ensino médio completo - requisito

que atualmente vem sendo exigido pelos supervisores de produção no momento da

seleção de pessoal – e 53,8% trabalham na empresa entre um e três anos.
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Tabela 2
Setor da instituição

Setor Freqüência Percentil
Pré-fabricado 34 21,8

Preparação de solado 37 23,7

Engenharia Industrial 1 0,6

Corte 10 6,4

Montagem 54 34,6

Injetora 5 3,2

Total 141 90,4

Apenas cinco funcionários do setor da Injetora responderam o questionário.

Através de informações fornecidas pelo supervisor deste setor, quase todos da sua

equipe já sofreram acidentes de trabalho. Tal fato se deve à máquina da injetora possuir

temperaturas elevadas e, nesse caso, qualquer erro poderá causar acidentes.

É importante deixar claro que, apesar de 57,7% dos funcionários possuírem o

ensino completo, eles têm bastante dificuldade de ler e compreender, bem como

escrever. Esse fato provavelmente pode estar relacionado com o péssimo ensino

oferecido pelas escolas públicas no Rio Grande do Norte. Muitos cursaram o ensino

médio através do curso conhecido como “supletivo”, o qual se pode cursar um ano em

seis meses, sugerindo um nível baixo de aprendizagem.

5.2. Instrumento

Os participantes responderam à versão do Inventário de Valores de Schwartz

(1992), traduzido e validado no Brasil por Tamayo e Schwartz (1993), que consta de 40

itens. Para respondê-lo a pessoa deve indicar o quanto cada uma das pessoas descritas é
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semelhante a ela. Para tanto, utiliza uma escala de resposta que varia de 1 (“se parece

muito comigo”) a 5 (“não se parece nada comigo”). Fizemos uso de nove questões

abertas sobre acidentes de trabalho, às quais os participantes deveriam responder

conforme a sua vivência ou não acerca dos acidentes. Usamos ainda uma ficha sócio-

ocupacional (idade, tempo de serviço, tempo de trabalho na empresa, nível de instrução

etc.), que permitiu a identificação do perfil dos participantes da amostra, apoiando a

análise dos resultados.

5.3. Procedimentos

Os questionários foram entregues a cada um dos funcionários em horário de

expediente. Uma vez solicitada a colaboração voluntária dos potenciais participantes, a

responsável pela coleta de dados seguiu os seguintes passos:

(1) Comentava que iria ser feito um estudo relacionando os acidentes de trabalho

e os valores das pessoas;

(2) Enfatizava a importância em responder ao questionário;

(3) Indicava que as informações eram confidenciais e que não seria necessária a

identificação dos participantes, pois as informações seriam analisadas em

conjunto com as informações de todas as outras pessoas;

(4) Informava que os questionários deveriam ser entregues, no dia seguinte, ao

líder da célula e este, por sua vez, os entregaria à analista de Recursos Humanos

que possuía uma urna especialmente produzida para guardá-los e que também

tinha a finalidade de respeitar o sigilo das informações fornecidas pelos

funcionários;
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As respostas ao(s) questionário(s) foram registradas em banco de dados do SPSS

(Statistical Package of Social Science). A partir da rotina do referido programa foram

desenvolvidas as estatísticas necessárias à exploração dos dados: foram estimados os

escores nos tipos de valores, analisadas as distribuições dos escores e, além disso,

comparamos as médias dos participantes que nunca sofreram acidentes de trabalho com

os que sofreram no que diz respeito aos tipos de valores. Aplicamos o teste t para

verificar se as diferenças eram significativas. O desenvolvimento das análises será

melhor detalhado ao longo do capítulo dos resultados.
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6. Resultados

6.1. Acidentes de trabalho e o perfil dos empregados

Verificamos que 27 operadores dos 156 que preencheram os questionários

relataram ter sofrido algum tipo de acidente de trabalho, sendo sete acidentes com

afastamento, e destes, apenas dois operadores precisaram se afastar da empresa por mais

de 15 dias. A maior parte dos acidentes ocorreu em 2003 (39,1%) e 2004 (39,1%), como

corte (29,6%) ou queimadura (22,2%), e 54,5% dos acidentados estavam com colegas

de trabalho, enquanto 45,5% estavam sozinhos.

O fato de a maioria dos acidentes ter ocorrido em 2003 e em 2004 significa dizer

que o número de acidentes vem aumentando. Sabe-se que, nesse período, as vendas dos

seus produtos se intensificaram, e a fábrica precisou, assim, aumentar a sua

produtividade. Com isso, as pessoas foram incentivadas a produzir mais e a trabalhar

horas-extras, o que provavelmente deve estar entre as causas dos acidentes nesse

período. Recentemente a fábrica precisou contratar quase 100 operadores para dar conta

do aumento da produção.

É importante aqui retomar a definição da missão da empresa que inclui superar

os níveis de exigências do consumidor, bem como a importância histórica do valor

sucesso para a empresa como resgatado no capítulo introdutório. Necessidade de

aumento de produtividade, em tal contexto, pode ganhar o poder de uma forte pressão

sobre os empregados, especialmente aqueles mais comprometidos com a organização.

Observando a Tabela 3, por sua vez, constatamos que há uma dispersão dos acidentes

pelos setores da empresa. No setor da Injetora, estão 12% daqueles que sofreram

acidentes de trabalho. No setor Pré-fabricado, houve ocorrência de 24% dos acidentes,

24% no de Preparação, e 20% no de Montagem.  Fica a dúvida se a freqüência dos
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acidentes de trabalho nestes setores é efetivamente maior do que nos demais setores, já

que a composição da amostra consiste em quantidades distintas de participantes por

setores. Apenas um dos acidentes ocorreu em outra instituição.

Examinando a Tabela 3, na penúltima coluna (referente à proporção dos

acidentes pelos participantes de cada setor na amostra), observamos que os acidentes

são mais freqüentes em dois setores: Corte (27,3% ou três de 11 empregados) e Injetora

(60% ou três de cinco empregados). Esses setores são compostos de máquinas que

possuem temperaturas elevadas, necessitando de maior atenção e concentração dos

funcionários do setor. Além disso, há informações de que alguns funcionários desse

setor utilizam os equipamentos de proteção individual de forma incorreta, por exemplo:

devido ao calor provocado pela temperatura elevada, dobram as luvas que protegeriam

os antebraços, ficando assim expostos a riscos de queimaduras. Compete-nos questionar

sobre a adequação do ambiente para o uso de EPIs.

Tabela 3
Setor no qual ocorreu o acidente

Setor
Amostra

geral
Freqüência
acidentes

Percentil de
acidentes na

amostra

Percentil
acidentes

Injetora 5 3 60,0% 12,0%

Preparação de solado 37 6 16,2% 24,0%

Corte 11 3 27,3% 12,0%

Montagem 53 5 9,4% 20,0%

Pré-fabricado 34 6 17,6% 24,0%

Engenharia Industrial 1 - - -

Banheiro - 1 - 4,0%

Outra Instituição - 1 - 4,0%

Total 141 25 17,7% 100,0%
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Já o setor de Corte é dividido em três sub-setores: Balacim, Lectra e Enfesto.

Estes dois últimos não apresentam tantos riscos de acidentes, pois a máquina da Lectra

opera através de um programa informatizado. A máquina do Enfesto, também

informatizada, realiza o corte da matéria-prima, que depois é passada para a Lectra e o

Balacim. Este, por sua vez, é composto por máquinas que possuem lâminas para corte

afiadas, o que aumenta o risco de acidentes.

Quando aplicamos o qui-quadrado (Tabela 4), excluímos todos os outros setores

em que havia apenas uma pessoa acidentada e verificamos que foi rejeitada a

independência entre os acidentes e os setores da produção da fábrica.  Nesse caso, os

resultados indicam que alguns setores oferecem mais riscos de acidentes do que outros,

como é o caso do setor da Injetora.

Tabela 4
Proporção de acidentados por setor organizacional

Acidentes
Setor da instituição

Sim Não
Total

Pré-fabricado N 6 27 33
Percentil 17,6% 82,4% 100,0%

Preparação de solado N 6 28 34
Percentil 16,2% 83,8% 100,0%

Corte N 3 8 11
Percentil 27,3% 72,7% 100,0%

Montagem N 5 49 54
Percentil 9,4% 90,6% 100,0%

Injetora N 3 2 5
Percentil 60,0% 40,0% 100,0%
N 24 114 137Total
Percentil 17,4% 82,6% 100,0%

2 = 10,76 para p = 0,03
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O crescimento do número de acidentes e a sua variação por setores indicam,

portanto, que o clima organizacional de ênfase no sucesso e produtividade interagem às

características ambientais e operacionais dos setores, aumentando a probabilidade dos

acidentes.

No que se refere às conseqüências do acidente para os funcionários, 44%

(Tabela 5) afirmam não se ressentir disso, embora 24% ainda sintam dores com certa

freqüência, 12% tenham sofrido cortes e 4% tenham necessitado se submeter a uma

cirurgia, o que confirma a gravidade do acidente.

Tabela 5
Conseqüências dos acidentes de trabalho

Conseqüências Freqüência Percentil
Nada 11 44,0
Cirurgia 1 4,0
Corte 3 12,0
Dor 6 24,0
Inflamação no joelho 1 4,0
Problemas na visão 1 4,0
Osso crescido 1 4,0
Manchas na pele 1 4,0

Total 25 100,0

A Tabela 6 mostra os motivos que os participantes apontam como prováveis

causas dos acidentes de trabalho. Categorizamos as respostas para uma melhor análise.

A falta de atenção (48%) foi indicada pelos próprios operadores como o fator

responsável pela causa dos acidentes. Observamos, portanto, que os empregados tendem

a desenvolver atribuições de causalidade aos acidentes centradas neles próprios. Por isso

é importante levar em consideração que a história da organização provavelmente

conduz os operários a uma imagem muito forte da empresa, levando-os a ter mais
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facilidade em questionar as habilidades pessoais. Este ato cognitivo de atribuição, por

sua vez, provavelmente não permite a maioria associar a falta de atenção a aspectos do

ambiente organizacional (por exemplo: pressão pela produção, temperatura excessiva

etc.), pois apenas um número pequeno de acidentados levanta explicações como essas.

Tabela 6
Motivos atribuídos ao acidente

Motivos Freqüência Percentil
Falta de atenção 12 48,0
Fazer atividade diferente da
de costume

1 4,0

Não sabe 2 8,0
Erro na máquina 2 8,0
Falta de manutenção da
máquina

2 8,0

Chão molhado 1 4,0
Pressão para produzir mais 2 8,0
Sem EPIs 2 8,0
Falta de informação 1 4,0

Total 25 100,0

É importante ressaltar que apenas dois acidentados relataram que não estavam

usando os equipamentos de proteção individual – EPIs – mesmo trabalhando em

máquinas que podiam apresentar riscos de acidentes e havendo uma política muito forte

em segurança do trabalho por parte da organização pesquisada.

Foi então aplicado o teste t (Tabela 7), para verificar se o tempo de trabalho na

organização influenciava a ocorrência de acidentes de trabalho. Observamos que a

média (M= 2,16 anos) do tempo de serviço daqueles participantes da pesquisa que

sofreram acidentes de trabalho era maior que a média (M= 1,93 anos) do tempo de

serviço daqueles que não sofreram acidentes, indicando que a experiência de trabalho na

instituição pesquisada não estava servindo para diminuir o risco dos acidentes. Podemos
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inferir assim, que, quanto mais tempo trabalhando nessa instituição, maior o risco de

sofrer acidentes.

Concernentes com tal resultado, observamos que só os funcionários novos é que

recebem treinamentos para prevenção e riscos de acidentes de trabalho, durante o

processo de integração com a fábrica, logo após a contratação. Não existe programação

de treinamentos para os antigos funcionários, que acabam por “se esquecer” de algumas

informações, ficando, dessa forma, mais propensos a sofrer acidentes.

Tabela 7
Experiência de trabalho por ocorrência de acidentes

Acidente N Média
Desvio
Padrão Teste t

Sim 25 2,16 0,374Tempo de trabalho
na instituição

Não 119 1,93 0,686
t = 1,60 para p= 0,11

Mesmo estando trabalhando na fábrica há mais tempo, as pessoas não estão

seguindo a forte política de segurança no trabalho existente na organização. Tal fato

pode estar também relacionado com a situação de que os funcionários mais antigos não

fazem reciclagens dos treinamentos que são oferecidos na integração aos novos, ficando

esquecidas as informações passadas durante esses treinamentos. Assim, essas

informações ficam mais “fresquinhas” nos novos funcionários, os quais, por estarem

começando um trabalho novo, parecem que têm maior atenção e concentração com suas

atividades, já que não querem perder o emprego que acabaram de conquistar.

A amostra dos funcionários que sofreram acidentes de trabalho foi semelhante à

amostra como um todo, apenas diferenciando-se quanto ao tempo de serviço, como

demonstrado na Tabela 7. Assim, a maioria dos acidentados são operadores (85,2%), do

sexo masculino (52%), católicos (85,2%), freqüentando a igreja às vezes e nas datas
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especiais (48%), dos setores de Injetora (60%) e Corte (27,3%). Grande parte é solteira

(63%), sendo que 52% não têm filhos e a idade média deles é de 26 anos. A maior parte

(70%) possui segundo grau completo e 78% trabalham na empresa entre um e três anos.

6.2. Valores humanos

Observamos que os participantes da pesquisa (acidentados ou não) apresentaram

a média mais elevada no tipo de valor referente a universalismo (M=4,53), seguido por

benevolência (M=4,32) e segurança (M=4,08), conforme Tabela 8, sendo que a média

mais baixa apareceu no tipo de valor que se refere a poder (M=2,10).

Tabela 8
Valores humanos dos participantes

Média Desvio Padrão Mínimo Máximo
Universalismo 4,53 0,59 2,00 5,00
Benevolência 4,32 0,66 2,00 5,00
Segurança 4,08 0,66 2,00 5,00
Autodireção 3,86 0,79 1,00 5,00
Tradição / Conformidade 3,75 0,69 1,43 5,00
Realização 3,58 0,83 1,00 5,00
Hedonismo 3,47 0,96 1,00 5,00
Estimulação 3,18 0,97 1,00 5,00
Poder 2,10 1,05 1,00 5,00

O valor estimulação teve média de 3,18 (em comparação aos demais tipos de

valores), indicando que os funcionários tendem a valorizar pouco a busca de excitação,

novidade, mudança e desafios. Os valores hedonismo, com média de 3,47, e realização

(M=3,58), apontam que o prazer e a gratificação para si mesmo, a busca de status social

e prestígio, bem como a obtenção de sucesso pessoal através de uma competência são

itens que os participantes da pesquisa também não valorizam tanto.
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Podemos dizer que estes resultados confirmam a idéia de que as pessoas com

baixa instrução e com baixa renda familiar tendem a valorizar aspectos que envolvam

outras pessoas, ou seja, tendem a atribuir escores mais altos àqueles valores que servem

a interesses coletivos. Isso acontece porque acreditam que ter segurança, amizade e

respeito dentro do grupo ou comunidade com os quais convivem parece ser mais

importante do que ter status, mandar em outras pessoas, buscar desafios ou realizar

coisas diferentes das que estão acostumados a fazer. Isso é confirmado através da média

do valor segurança (M=4,08), que demonstra que a busca da harmonia, a estabilidade da

sociedade, dos relacionamentos e de si mesmo são valorizados pela nossa amostra.

Do mesmo modo, tradição e conformidade (M=3,75), valores que buscam o

respeito e aceitação dos ideais e os costumes da sociedade, o controle dos impulsos e

ações que podem violar normas sociais ou prejudicar os outros, têm maior importância

para os funcionários pesquisados. Nesse sentido, pode-se dizer que o valor realização

está num patamar mais baixo na hierarquia dos valores do que os tipos tradição e

conformidade, pois os funcionários pesquisados tendem a controlar os seus impulsos,

aceitam os costumes, seguem as regras e as normas e tendem, também, a não almejar

mudanças e nem desafios, não atribuindo, portanto, escores mais altos a valores do tipo

realização, hedonismo e poder, ou seja, não almejando crescer, pois se conformam com

o que têm, já que possuem nível de instrução baixo, sem grande possibilidade de ser

promovido, devido haver poucas pessoas liderando grandes grupos na organização

pesquisada.

Na realidade, a organização procura promover seus operadores ao cargo de

operador líder quando há vaga no último cargo, em decorrência de um de seus

ocupantes ter sido promovido ou deixado a empresa. Para tanto, procura identificar as

competências, habilidades e atitudes de seus operadores, por meio da observação do
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desempenho e com a ajuda de avaliações psicológicas. Como, porém, a demanda de

vagas é pouca, existe um grande número de operadores, o que dificulta a promoção.

Assim, nem todos poderão ser promovidos.

A identificação de uma hierarquia de valores dos participantes da amostra do

estudo faz-se necessária para ampliar o conhecimento sobre o pensamento

compartilhado destes.

Para saber se a hierarquia de valores encontrada na amostra é singular a esta, é

preciso comparar com outras amostras brasileiras. Desse modo, Tamayo (1994)

procurou estabelecer a hierarquia dos tipos motivacionais de valores característicos da

cultura brasileira, com uma amostra nacional de ambos os sexos, constituída por

professores de escola secundária e estudantes universitários. Os valores relativos a

autodireção tiveram escores mais elevados, ocupando o primeiro lugar. Em segundo

lugar na hierarquia, no mesmo patamar, ficaram os tipos motivacionais benevolência e

universalismo. Realização ocupou o terceiro lugar na hierarquia. O quarto lugar foi

ocupado pelo tipo motivacional hedonismo, seguido de conformidade. Em sexto lugar

vem o tipo motivacional segurança. Ao final da hierarquia situaram-se respectivamente

os tipos motivacionais estimulação, tradição e poder. A Figura 1 representa tal

hierarquia.
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Autodireção

Benevolência / Universalismo

Realização

Hedonismo

Conformidade

Segurança

Estimulação

Tradição

Poder

Figura 1: Hierarquia dos tipos motivacionais de valores

dos participantes da pesquisa de Tamayo (1994).

Neste estudo, foi verificado que essa amostra é autodirigida, benevolente e

universalista. Sendo assim, a amostra do estudo de Tamayo (1994) deu prioridade aos
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valores que estão ao serviço de interesses individuais, seguidos de interesses coletivos e

mistos.

Seguindo a ordem decrescente das médias encontradas na “Calçados do Brasil”,

aplicamos o teste t para avaliar quais valores estavam em patamares efetivamente

distintos. Dessa forma, comparando a média em universalismo à média no tipo de valor

cuja média lhe segue – benevolência –, confirmamos que estas se encontram em

patamares distintos (t=4,83 para p<0,001). Do mesmo modo, há diferença significativa

entre as médias do tipo de valor benevolência e do tipo segurança (t=4,22 para

p<0,001), bem como entre os valores do tipo segurança e autodireção (t=3,25 para

p<0,001), demonstrando outros dois níveis na hierarquia de valores. Entretanto, não há

diferença entre este último tipo e tradição e conformidade. Há também diferença

significativa entre as médias em autodireção, tradição, conformidade e realização,

indicando um novo patamar da hierarquia (t=2,05 para p<0,042). Já entre as médias em

realização e hedonismo, não há diferença significativa, demonstrando assim que estão

num mesmo patamar. O tipo estimulação apresenta diferença significativa em relação à

média em realização e hedonismo (t=4,66 para p<0,001). E, finalmente, a média no tipo

poder apresenta diferença significativa em relação ao tipo estimulação (t=10,86 para

p<0,002). Para facilitar a compreensão da hierarquia, representamos esta construída dos

tipos de valores na Figura 2.
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Universalismo

Benevolência

Segurança

Autodireção / Tradição / Conformidade

Realização / Hedonismo

Estimulação

Poder

Figura 2: Hierarquia dos tipos de valores humanos da presente pesquisa.

A hierarquia encontrada difere da encontrada por Tamayo (1994), sobretudo

quanto ao primeiro lugar, que, nesta amostra com operadores de fábrica que priorizaram

os valores do tipo universalismo, sugerindo uma amostra coletivista, reforçada pelos

segundo e o terceiro lugares, cujos valores são dos tipos motivacionais benevolência e

segurança respectivamente.

Esses resultados diferentes podem estar associados à condição de classe social

dos participantes e, mais especificamente, ao limitado acesso que eles têm à informação,



88

em decorrência da ausente ou reduzida educação formal. Mas é possível também que

estas diferenças estejam relacionadas com as diferenças regionais no Brasil.

Em ambas as hierarquias, o valor do tipo poder ficou em último lugar. Sua

definição pode estar carregada de conotação negativa, decorrente provavelmente do tipo

de aprendizado de pessoas de classes sociais mais desfavorecidas de como é o exercício

do poder em nosso país, seja em ambiente de inserção mais direta como o do trabalho,

seja no que vêem e vivem por decorrência das decisões políticas, num país no qual o

elitismo tem espaço garantido.

A “Calçados do Brasil S.A.”, em sua história expressa valores como autodireção,

sucesso e dedicação à produção, pois consegue vencer as crises – como relatado no

capítulo introdutório –, inclusive atribuindo uma participação forte nisso aos

empregados. O seu produto é símbolo de praticidade e modernidade. Nos seus objetivos

estão implícitos valores que levam ao crescimento, a perpetuação enquanto organização,

a competência para conquistar o mercado consumidor. A sua missão expressa valores

do tipo que leva a desafio, a modernização e competência, a ser melhor que os outros.

No seu código de ética a empresa defende a responsabilidade com compromisso. Neste

contexto, podemos dizer que a responsabilidade com compromisso seria com aqueles

valores de crescimento, de domínio.  Quando a empresa defende estes valores, mas paga

salários baixos, mesmo que compatível com o mercado de trabalho, poderá estar

transmitindo ao empregado que o sucesso vai para a empresa, que o crescimento é dela.

Podemos dizer que os valores da empresa são extremamente individualistas

(autodireção, realização, estimulação), enquanto que os valores dos seus operadores,

relatados aqui são coletivistas (universalismo, benevolência, segurança) o que nos

indica um conflito entre os valores dos empregados e os da empresa. Esse conflito vem
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sendo aguçado nos últimos anos devido a ocorrência de uma maior pressão para

produzir.

Ao compararmos a hierarquia de valores dos participantes com a hierarquia

daqueles que sofreram acidentes e com a dos que não passaram por tal experiência,

verificamos que, no grupo dos acidentados, essa hierarquia quase que se repete, só

havendo diferença quando encontramos no mesmo patamar os valores benevolência e

segurança, uma vez que não foram encontradas diferenças significativas entre estes. Já

no grupo daqueles que não sofreram acidentes não houve diferenças na hierarquia de

valores, repetindo-se a mesma hierarquia.

O pólo da autotranscendência (M=4,42), conforme Tabela 9, com médias mais

elevadas, composto pelos tipos universalismo e benevolência, e que ordena os valores

com base a transcender as suas preocupações egoístas e promover o bem-estar dos

outros e da natureza, faz oposição aos valores do pólo autopromoção (M=2,84) – sendo

a menor média dos pólos –, composto por valores com base na motivação da pessoa

para promover os seus próprios interesse. O tipo poder (M=2,10) foi menos valorizado

pelos participantes da amostra. Isto significa que, para a maioria destes, ter controle ou

domínio sobre as pessoas e recursos não é muito relevante. Pelo contrário, eles

acreditam que o bem-estar das pessoas que os rodeiam, a tolerância e a proteção da

natureza são muito mais importantes do que ter poder e status. O fato do valor do tipo

poder apresentar um resultado baixo pode estar relacionado com a idéia de que este não

seja um valor para os funcionários pesquisados, pois o poder pode implicar a promoção

da desigualdade, da humilhação e da destruição para esses funcionários.
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Tabela 9
Dimensões bipolares

Dimensões N Mínimo Máximo Média
Desvio
Padrão

Autotranscendência 156 2,17 5,00 4,42 0,57
Conservação 156 2,41 5,00 3,91 0,56
Autopromoção 156 1,13 4,67 2,84 0,79
Abertura a mudança 156 1,28 5,00 3,51 0,73

O pólo abertura à mudança teve média de 3,51, sugerindo que os valores dos

tipos autodireção e estimulação não foram tão priorizados pela nossa amostra. Esse pólo

contrasta com os valores do pólo conservação, que contém os tipos segurança,

conformidade e tradição, e teve média de 3,91, sendo o pólo com a segunda maior

média, embora a prevalência dos valores de conservação não seja acentuada e não tenha

havido diferença significativa entre eles. A análise dos escores dos participantes da

amostra nas duas dimensões bipolares ratifica o caráter coletivista da cultura dos

mesmos, já observado nos escores nos tipos de valores.

6.3. Acidentes de trabalho e valores humanos

A Tabela 10 revelou que não há diferenças significativas quando se comparam

as médias daquelas pessoas que sofreram acidentes com os daquelas que não

experimentaram tal tipo de ocorrência. Há quase um equilíbrio entre as médias dos

valores de um tipo e outro de funcionário. Este resultado refuta a hipótese de que as

prioridades axiológicas dos participantes que sofreram acidentes de trabalho diferem das

dos demais funcionários.
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Tabela 10
Teste t: Média nos tipos de valores humanos por ocorrência de acidentes

Acidente N Média
Desvio
Padrão t Sig.

Universalismo Sim 27 4,61 0,62 0,72 0,47
Não 129 4,51 0,59 0,69 0,48

Benevolência Sim 27 4,26 0,84 -0,47 0,63
Não 129 4,33 0,63 -0,39 0,69
Sim 27 3,64 0,83 -0,84 0,40Tradição /

Conformidade Não 129 3,77 0,66 -0,72 0,47

Segurança Sim 27 4,19 0,62 0,97 0,33
Não 129 4,06 0,66 1,02 0,31

Realização Sim 27 3,68 0,97 0,70 0,47
Não 129 3,56 0,80 0,62 0,53

Autodireção Sim 27 3,96 0,72 0,67 0,50
Não 129 3,84 0,81 0,72 0,47

Hedonismo Sim 27 3,38 1,19 -0,56 0,57
Não 129 3,49 0,91 -0,47 0,63

Estimulação Sim 27 3,07 1,04 -0,67 0,50
Não 129 3,21 0,96 -0,63 0,52

Poder Sim 27 2,01 1,08 -0,44 0,66
Não 129 2,11 1,05 -0,43 0,66

Ao compararmos as médias dos valores dos participantes da amostra com as dos

valores daqueles que sofreram acidentes, verificamos que há apenas uma diferença na

preferência dos valores. As pessoas que sofreram acidentes de trabalho, sejam com ou

sem afastamento, apresentaram maior média em universalismo, seguido de

benevolência, segurança, autodireção e realização. Em seguida, tradição e

conformidade, hedonismo, estimulação e poder.  Ou seja, há uma inversão na ordem de

prioridades axiológicas no que diz respeito aos tipos de valores de realização pelos de

tradição e conformidade. Como, no entanto, não observamos diferenças significativas

entre os dois grupos (acidentados e não-acidentados), é preciso admitir que tal inversão

pode ser casual.
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Comparando as médias dos valores dos funcionários que sofreram acidentes com

afastamento com as daqueles que sofreram acidentes de trabalho sem afastamento,

observamos que não há diferenças significativas (Tabela 11).

Tabela 11
Média dos escores nos tipos de valores por acidentados com e sem afastamento

N Média
Desvio
Padrão Mínimo Máximo t Sig.

Sim 7 4,71 0,40 4,00 5,00 0,250 0,622
Não 20 4,58 0,69 2,50 5,00

Universalismo

Total 27 4,61 0,63 2,50 5,00
Sim 7 4,38 0,59 3,33 5,00 0,172 0,682
Não 20 4,22 0,92 2,00 5,00

Benevolência

Total 27 4,27 0,84 2,00 5,00
Sim 7 3,20 0,56 2,57 4,00 2,860 0,103
Não 20 3,80 0,87 1,43 5,00

Tradição e
Conformidade

Total 27 3,65 0,83 1,43 5,00
Segurança Sim 7 3,94 0,66 3,00 4,50 1,633 0,213

Não 20 4,29 0,60 2,50 5,00
Total 27 4,20 0,63 2,50 5,00

Realização Sim 7 3,29 0,68 2,50 4,50 1,626 0,214
Não 20 3,83 1,04 1,25 5,00
Total 27 3,69 0,97 1,25 5,00

Autodireção Sim 7 3,82 0,67 2,75 4,50 0,347 0,561
Não 20 4,01 0,76 2,25 5,00
Total 27 3,96 0,73 2,25 5,00

Hedonismo Sim 7 2,86 1,17 1,33 5,00 1,895 0,181
Não 20 3,57 1,18 1,00 5,00
Total 27 3,38 1,19 1,00 5,00

Estimulação Sim 7 2,67 0,98 1,67 4,33 1,455 0,239
Não 20 3,22 1,06 1,00 5,00
Total 27 3,07 1,05 1,00 5,00

Poder Sim 7 2,00 1,09 1,00 3,67 0,003 0,959
Não 20 2,03 1,12 1,00 4,33
Total 27 2,02 1,09 1,00 4,33
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7. Conclusões

As pessoas que sofreram acidentes de trabalho na organização pesquisada são,

em sua maioria, operadores do sexo masculino, católicos e solteiros. A maior parte não

tem filhos e a idade média deles é de 26 anos. A maioria possui o ensino médio

completo e trabalha na empresa entre um e três anos. Esse perfil dos acidentados é

semelhante ao dos demais funcionários da empresa, refutando, assim, a nossa hipótese

de que seriam diferentes os perfis.

É necessário ressaltar que, mesmo possuindo o ensino médio completo, esses

funcionários apresentam dificuldades de leitura e escrita, tendo a maioria concluído os

estudos através do “supletivo” em escolas públicas, cursando duas séries em um único

ano. Além disso, há um outro agravante: a precária situação do ensino das escolas

públicas, que também afetam as escolas do Rio Grande do Norte e que não escapam de

tal situação.

Observamos, em contrapartida, que o tempo de serviço das pessoas que sofreram

acidentes é maior que o daqueles que não sofreram acidentes, sugerindo que, quanto

mais tempo trabalhando nesta organização, maior o risco de sofrer acidentes. Essa

situação provavelmente está relacionada com o fato de os funcionários mais antigos não

receberem treinamentos sobre segurança e prevenção de acidentes. Dessa forma,

acabam por se esquecer das informações e técnicas importantes de prevenção de

acidentes, apresentadas a eles ao serem admitidos na empresa, no momento da

integração, o que, com o passar do tempo, os torna vulneráveis a riscos de acidentes.

Encontramos uma dispersão dos acidentes pelos setores da empresa, embora, a

maior ocorrência destes vinha se dando no setor da Injetora. Tal fato é justificado pelo

tipo de máquina que existe nesse setor, já que ela atinge temperaturas elevadas,
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provocando intenso calor nos funcionários que a opera. Isto leva-os a dobrarem as luvas

que protegem os antebraços, aumentando assim riscos de queimaduras.

No que se refere aos valores, procuramos identificar uma hierarquia de valores

dos participantes da amostra, para ampliarmos o conhecimento sobre o pensamento

compartilhado destes. Dessa forma, os valores do tipo universalismo estão no nível mais

alto da hierarquia, sendo seguidos por benevolência e segurança. No quarto nível, no

mesmo patamar, estão os valores dos tipos autodireção, tradição e conformidade. No

nível seguinte, encontram-se os valores dos tipos motivacionais realização e hedonismo.

E, nos dois últimos níveis, estão os valores dos tipos estimulação e poder,

respectivamente. Tal hierarquia demonstra que a nossa amostra é universalista,

benevolente e segura, dando prioridade a valores mistos e coletivos, pois os

participantes revelam acreditar que a segurança, a harmonia e os relacionamentos dentro

do grupo do qual participam são mais importante do que ter status, delegar e almejar

crescer.

Essa hierarquia difere de outras encontradas em estudos realizados no Brasil,

como o estudo de Tamayo (1994) relatado aqui anteriormente,. Tal resultado parece

estar relacionado à condição de classe social dos participantes, e principalmente ao

acesso à informação que é limitado em decorrência da reduzida educação formal. Difere

também dos valores que são ressaltados pela organização. A literatura consultada indica

que tal desencontro de prioridades axiológicas é fonte de insatisfação. Sugere-se, então,

investigar se insatisfação no trabalho pode afetar a atuação do trabalhador na realização

da tarefa.

O fato de os valores do tipo poder terem ficado em último lugar na hierarquia

pode estar associado ao que as pessoas de classes sociais menos favorecidas pensam

sobre o que é poder. Elas acreditam que esse tipo de valor parece estar relacionado à
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humilhação e ao abuso de autoridade. Pode também estar associado à condição da

organização que não apresenta grandes possibilidades de promoção, devido à enorme

demanda para poucas vagas oferecidas, já que existe um mínimo de pessoas que

exercem a função de líder.

A hierarquia de valores das pessoas que sofreram acidentes é semelhante à

hierarquia citada, quase se repetindo, havendo diferença somente quando encontramos

no mesmo nível os valores benevolência e segurança. Isso significa que as prioridades

axiológicas daquelas pessoas que sofreram acidentes de trabalho não diferem das dos

demais funcionários da empresa.

Com esses resultados, podemos verificar que não existe uma relação relevante

entre os acidentes de trabalho e os valores humanos. Este resultado é concernente com a

rejeição da hipótese de propensão dos indivíduos a acidentes. Considerando, no entanto,

que os acidentes têm se tornado mais freqüentes nos últimos anos, compreendemos que

o conflito de valores entre a organização e seus empregados tem aumentado a

predisposição de todos, o que, por sua vez, se acentua naqueles setores que oferecem

maior perigo.

O tempo maior de serviço dos acidentados, já referido anteriormente, corrobora

nossa conclusão, haja visto que estão submetidos a tal conflito de valores por mais

tempo, além de que a ausência de treinamentos de segurança dirigidos a eles podem

construir uma maior visibilidade as  prioridades axiológicas de sucesso, domínio,

competência produção as quais entram em conflito com os valores pessoais.

 Assim, constatamos que, mais provavelmente, as condições do ambiente de

trabalho (compatibilidade de valores, condições ergonômicas etc.) são aspectos

importantes na criação de predisposições à ocorrência dos acidentes. A elaboração de

políticas organizacionais que permitam os empregados articularem melhor seus valores
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com os da organização é, provavelmente, importante na prevenção de acidentes. É

preciso ocorrer uma aproximação maior dos dirigentes aos demais empregados baseado

no respeito aos seus valores. Não é suficiente uma mudança de discurso posto que

“poder” é um valor frágil na amostra. Assim, são necessárias ações concretas que

revelem maior possibilidade de participação dos empregados no sucesso da empresa. É

preciso criar articulações entre sucesso organizacional e valores como universalismo e

benevolência. Sem dúvida, políticas de doações como a empresa mantém, é estratégia,

porém é necessário permitir ao empregado perceber universalismo e benevolência

implicados no ato de produzir e não apenas como ações adicionais da empresa.

Da mesma forma, comportamentos de ajudar na prevenção do acidente de forma

solidária devem ser reforçados. A CIPA precisa ganhar um papel importante na

empresa. Por isso é necessário refletir quais são as contingências associadas a participar

da CIPA na empresa.

Podemos dizer, nesse caso, que nossos objetivos foram alcançados já que

descobrimos a inexistência ou fragilidade da relação entre os acidentes e os valores, e,

ainda, observar que nossos resultados oferecem indicativos de que a prevenção dos

acidentes, a partir das condições de ambiente (tais como sugeridas), devem produzir

melhores resultados.

No entanto, tentativas de generalização e/ou transferências dos resultados não

são recomendáveis, devido a presente pesquisa limitar-se a uma única organização.

Sugerimos, então, desenvolver estudos que ampliem a investigação a outras

organizações. Além disso, é preciso registrar que a empresa participante, em

decorrência de problemas anteriores que vivenciou, manteve em sigilo os dados dos

acidentados, o que criou limitações adicionais ao estudo.
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Outra limitação se deveu ao baixo nível de compreensão dos funcionários, que

apesar de a maioria ter ensino médio, possuem inúmeras dificuldades de leitura e

escrita, o que é comprovado pela Psicóloga no momento da seleção de pessoal.

Outro fato que pode ter dificultado foi a forma de aplicação dos questionários,

que, por serem levados para casa, deixavam de ser respondidos por alguns, o que

reduziu em muito o tamanho da nossa amostra.

Portanto, sugerimos que um próximo estudo seja feito com trabalhadores de

baixa instrução, em fábricas e em outras instituições de outros segmentos e setores, para

maior comprovação da hierarquia encontrada, bem como para verificar se as condições

do ambiente de trabalho exercem influência na ocorrência dos acidentes de trabalho.
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ANEXO

INVENTÁRIO DE VALORES HUMANOS E

ACIDENTES DE TRABALHO


