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RESUMO: 

Introdução: O presente artigo apresenta um estudo de caso realizado em uma empresa do ramo 

da construção civil, qual teve o objetivo principal de mostrar a importância da implantação de 

Sistema de Gestão e Saúde no Trabalho (SGSST) que tem sido a principal estratégia das 

empresas para minimizar o sério problema social e econômico dos acidentes e das doenças 

relacionadas ao trabalho. Objetivo: Investigar a importância do sistema de gestão, saúde e 

segurança no trabalho para as empresas e, proporcionar a empresa e empregados um ambiente de 

trabalho saudável, reduzindo as situações de riscos e locais nocivos ao trabalhador. Metodologia: 

Para o desenvolvimento do estudo foi realizada pesquisa bibliográfica a partir de livros de autores 

renomados de segurança do trabalho, que discutem sobre o sistema de gestão de saúde e 

segurança no trabalho, além de pesquisas em artigos científicos publicados sobre a temática. 

Realizou-se uma pesquisa exploratória envolvendo seus colaboradores e empregados a qual levou 

a tomadas de decisões acerca de plano de ação para a melhoria da empresa abordada.  

Resultados: Os resultados obtidos indicam que há um paradoxo na gestão de suprimentos na 

empresa analisada. Pois, foram demonstrados na empresa as possíveis maneiras e segurança e 

cuidados tomados para a execução dos trabalhos diários dos funcionários, foi visto e analisado 

por pesquisas de campo que é adquirido equipamentos de EPI’s, mas não na proporção esperada 

pelo conselho de segurança e saúde no trabalho. Considerações finais: Com esta pesquisa foi 

possível perceber a grande importância do sistema de saúde e segurança no trabalho dentro de 

uma empresa e como ele pode contribuir para o crescimento desta, além de apresentar uma visão 
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diferente em relação aos treinamentos que podem ser oferecidos aos funcionários. Infere-se 

também que é necessário implantar um sistema de gestão que é a CIPA (comissão interna de 

prevenção de acidentes) e SIPAT (semana interna de prevenção a acidentes de trabalho), a qual 

será a melhoria para que a empresa se enquadre nas normas e leis trabalhistas. 
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