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Por que investir em Segurança do Trabalho?
DESTAQUE
CAPA

A Segurança do Trabalho é um conjunto de medidas que devem ser implementadas nos ambientes de trabalho 
como garantia de qualidade e segurança dos colaboradores. Ela engloba um conjunto de medidas que visa reduzir 
os acidentes e doenças ocupacionais, além de proteger a integridade física e a capacidade do colaborador e da 
instituição como um todo. Investir em segurança do trabalho signi�ca que a sua empresa está em cumprimento 
com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho para a segurança dos colaboradores e atenta à qualidade 
das relações existentes dentro da companhia.

A implementação dos requisitos exigidos para a Segurança do Trabalho demonstra o comprometimento e            
preocupação da empresa com os trabalhadores e certi�ca motivação e �delidade da equipe. 

Benefícios ao investir em Segurança do Trabalho

Redução de acidentes: O principal objetivo da Segurança do Trabalho é garantir a prevenção dos acidentes       
laborais que prejudicam à integridade física e mental do trabalhador. Desta forma, investir em Segurança do 
Trabalho rea�rma um ambiente saudável e produtivo. 

Organização: Investir em Segurança do Trabalho permite que a empresa crie uma logística que demonstra a         
preocupação e o cuidado com o colaborador. Esta organização garante um outro benefício que é a produtividade, 
uma vez que o colaborador se sente mais motivado para executar suas funções.

Menos gastos: O trabalho preventivo oriundo da Segurança do Trabalho gera menos custos com materiais e       
afastamentos ou ações judiciais. Um ambiente seguro inibe os riscos e mantém a atenção do colaborador na 
execução da tarefa, evitando prejuízos materiais e afastando os riscos de acidentes.

Ambiente de trabalho saudável: O investimento em Segurança do Trabalho demonstra o comprometimento da 
empresa com a saúde e bem estar de todo o quadro de colaboradores. Esse sentimento de cuidado e proteção gera 
um ambiente laboral saudável e propício a ideias e relações interpessoais.

Produtividade: Colaboradores motivados pelo sentimento de integração da equipe se empenham em alcançar a 
produtividade estabelecida pela direção da empresa. Além disso, a eliminação dos riscos mantém o foco na 
execução do trabalho prestado.

Qualidade: Colaboradores que percebem que estão realizando um trabalho de forma segura, produzem com        
qualidade. Isso porque prazos são mais respeitados e por consequência seu cliente �nal �ca extremamente             
satisfeito.

Credibilidade: A redução de acidentes e ocorrências envolvendo a imagem da empresa garante a credibilidade 
corporativa da instituição, numa demonstração de responsabilidade social. Com produtividade e equipe motivada, 
a companhia se torna referência no mercado em que atua.

Oportunidade: O treinamento de segurança do trabalho pode ser uma grande oportunidade para realizar uma 
integração com todos os colaboradores, a �m de expor o compromisso da empresa com a segurança e demonstrar 



NOTÍCIAS eSocial acelera mudança da cultura da prevenção
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TREINAMENTOS

- NR 10 Básico Reciclagem:
Sorocaba - 16/05; 14/06.
Votorantim - 31/05.

- NR 10 SEP Reciclagem:
Poços de Caldas - 02/05.
Sorocaba - 28/06.

- NR 11 (Transporte,
Movimentação, Armazenagem
e Manuseio de Materiais):
Sorocaba - 24 a 26/05.

- NR 35 (Trabalho em Altura):
Sorocaba - 13/05; 16/05; 21/06.

 Confira alguns dos últimos treinamentos realizados pela Rumo, na área de              
Segurança do Trabalho:

treinamentos1@rumoengenharia.com.br
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seus objetivos e metas.

Investir em Segurança do Trabalho é promover o bem estar físico, mental e social dos trabalhadores com retorno 
certo em produtividade, redução dos gastos, valorização da marca e credibilidade da empresa. Investir em                  
Segurança do Trabalho é garantir o sucesso do seu negócio!

Fonte: INBEP

Os avanços da tecnologia no território do mundo laboral vão além dos impactos sobre o emprego, novas formas de 
trabalho e de produção. Com a implantação do eSocial, o mais moderno projeto do sistema de escrituração digital 
das obrigações �scais, previdenciárias e trabalhistas do governo federal, a tecnologia já começa a promover a 
mudança obrigatória de paradigma da atual cultura da prevenção: segurança e saúde no trabalho passam a ser 
investimento e não custo.

Segundo especialistas, a implantação do eSocial trará, a médio e longo prazo, com a consequente redução de 
acidentes e doenças ocupacionais, ganhos signi�cativos para empregadores e trabalhadores. De acordo com 
dados do governo, são mais de 700 mil acidentes de trabalho registrados por ano no país que causam, além de



enorme custo humano, um impacto na economia em torno de R$ 22 bilhões, considerando apenas os                             
trabalhadores formais.

Em entrevista ao podcast Podprevenir, Angela Gheller Telles, diretora dos Segmentos de Manufatura e Logística da 
TOTVS, empresa especializada em soluções tecnológicas, lembra que todas as informações relacionadas à área de 
saúde e segurança do trabalho serão gerenciadas em tempo real pelo software e �scalizadas automaticamente. 
"O primeiro foco do eSocial é a reestruturação dos procedimentos e  dados  das empresas relacionados a todos os 
aspectos das condições laborais dos trabalhadores", explica Angela. "Portanto, as organizações que descuidavam 
da prevenção agora terão que mudar de atitude", complementa.

O prazo para início do funcionamento do eSocial referente à área de SST é julho de 2018, para quem faturou acima 
de 78 milhões de reais no exercício de 2017.  A medida, no entanto, valerá para as mais de nove milhões de                 
empresas constituídas legalmente no país, independente do porte.

Fonte: CMR Comunicação
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ACONTECE 21º e 22º Encontros dos Engenheiros, recebem palestras sobre 
segurança contra incêndio e NR 12

Acesse www.rumoengenharia.com.br/artigos-e-noticias
para ler o conteúdo completo das notícias!

Em 17 de maio, no 21º encontro, a AEAS/CREA recebeu a palestra “Novo Regulamento de Segurança Contra               
Incêndio. O que mudará no Estado de São Paulo”. Para abordar o tema, o convidado foi Carmelino Zaccari,                   
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Tenente Coronel da reserva - Corpo de Bombeiros e professor na Pós 
graduação de Engenharia de Segurança. 

Com grande número de participantes, a palestra foi marcada por debates em cima das novas regras que serão 
aplicadas ao estado de São Paulo, através da atualização da regulamentação. 

Houve a possibilidade de discutir as diferenças entre o que existe hoje e o que passará a valer, quando o novo 
decreto for aprovado. 
Como exemplo, temos a questão da autoridade de �scalização do Corpo de Bombeiros, que passará a ser possível 
com a mudança legal. 

Na oportunidade, os pro�ssionais presentes (engenheiros de segurança, técnicos de segurança, engenheiros           
eletricistas, entre outros) também puderam debater e discutir algumas dúvidas na aplicação das atividades dentro 
das empresas e demais estabelecimentos.
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E, no dia 21 de junho, foi a vez da palestra “Componentes para a NR 12”, ministrada pelo Engº Eletricista Fernando 
Rocha, da ABB, atuando por mais de 13 anos no segmento elétrico em multinacionais de grande porte, divididas 
entre gestão comercial de clientes e elaboração de estratégias de mercado, tanto para desenvolvimento de 
produto quanto para canais de venda. 

Durante a mesma foram apresentados os produtos e novos conceitos da ABB para o âmbito da segurança em 
máquinas e equipamentos, bem como do trabalhador, combinando os dispositivos às categorias de risco de um 
sistema. 

As soluções apresentadas, além de proporcionarem a segurança, também trazem impactos positivos na redução do 
tempo de parada para adequação de máquinas e a facilidade na execução de trabalhos de manutenção ou 
reparação. 

O Encontro teve um bom número de participantes das áreas elétrica, mecânica e de segurança do trabalho, entre 
outras.

21º Encontro

22º Encontro
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MURAL

CALENDÁRIO

07-08
23º Encontro dos Profissionais de Engenharia e Segurança do Trabalho

19/07 - “Comportamentos inseguros e consequências no mundo corporativo”  (Engº Airton Copelli)

das 18 às 19:30 horas, na AEAS (Associação dos Engenheiros de Sorocaba).

24º Encontro dos Profissionais de Engenharia e Segurança do Trabalho

24/08 - NR 12 (Euchner)

das 18 às 19:30 horas, na AEAS (Associação dos Engenheiros de Sorocaba).

Participe você também dos encontros! Durante o ano serão abordados vários temas relacionados à área.

Confira nossa agenda para os próximos 
meses!

Acompanhe nossa página no
Facebook e fique sabendo mais

detalhes dos eventos!
         /GrupoRumoEngenharia



15 3331-2300

Rua Assis Machado, 652 - Vila Hortência - Sorocaba/SP

vendas@rumoengenharia.com.br

COMUNIQUE-SE CONOSCO!

INFORMATIVO

facebook.com/GrupoRumoEngenharia

www.rumoengenharia.com.br

Grupo Rumo Engenharia


