
1



2 3

Sumário

www.sesimt.com.br

GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA
MAS O QUE É A CIPA E O QUE ELA SIGNIFICA PARA SUA EMPRESA?
EMPRESÁRIO, QUAL O SEU PAPEL NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES?
UM BOM CURSO DE CIPA E A NR5
COMO FAZER PREVENÇÃO SEM DEMANDAR CUSTO E OBTER UM RESULTADO 
POSITIVO? QUEM SABE ATÉ, LUCRO PARA EMPRESA?
COMO TRABALHAR PARA CONSEGUIR BONS RESULTADOS?
COMO A PREVENÇÃO PODE SER TRABALHADA ATRAVÉS DA CIPA, SE TORNAR 
UM INVESTIMENTO PARA A EMPRESA E TRAZER RETORNO FINANCEIRO?
O QUE ENTRA NO CÁLCULO DO FAP?
IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA CIPA NA SUA INDÚSTRIA
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CIPA

06
07
09
10
14

16
17

19
23
24

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 
TRT 23ª região

GRUPO DE TRABALHO 
INTERINSTITUCIONAL - GETRIN 23

Desembargador Edson Bueno
Presidente do TRT 23ª Região - MT

Juiz Paulo Brescovici
Orientação do projeto/Consultor

FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 
NO ESTADO DE MATO GROSSO

Jandir José Milan
Presidente

SESI MT 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

José Carlos Dorte
Superintendente

Rosa Maria Gonçalves de Brito
Gerente de Operações

Cintia Silva
Coordenação  Regional de Educação 
e Cultura

Patricia Reis
Coordenação  Regional de  Qualidade 
de Vida

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
E MULTIMÍDIA

Flávia Passarini Rizati
Coordenação

Eliana Moraco
Analista Pedagógica / Elaboração

Cristiany Souza
Revisão textual

Leandro Queiroz Soares
Ilustrador 3D

Kengiro  Suezawa Camargo
Eng°. de Segurança / Apoio técnico 
(Uniqv)

Rodrigo Tavares
Direção de arte.



4 5

 Esta cartilha visa  mostrar ao (a) empresário (a) que a adoção de boas práticas de gestão 
em Saúde e Segurança no Trabalho (SST),  proporcionará um conjunto de benefícios à 
empresa, desde a implantação e atuação da CIPA, à prevenção de acidentes, redução de 
custos, à ênfase quanto a idoneidade da Empresa e a permanência desta no mercado.
  O GETRIN 23 e o SESI MT, apóiam a ideia do trabalho seguro e querem contribuir com a 
redução dos alarmantes índices de ocorrências de acidentes nos postos de trabalho em 
nosso Estado.  Acreditam que uma CIPA atuante fortalece o papel dos empresários na 
promoção e manutenção da segurança e saúde dos trabalhadores.
 Vamos começar a contabilizar os custos com acidentes causados pelo trabalho 
desenvolvendo ações de prevenção?
 Na maioria das vezes o fator custo está relacionado com a produção, mão de obra e 
matéria-prima. Muitos empresários esquecem que os acidentes de trabalho também 
estão relacionados ao fator custo.
 Desta forma, os acidentes e quase acidentes não entram na estatística financeira do 
banco de dados das Delegacias Regionais do Trabalho.
 Empresário (a), precisamos da sua ajuda para reverter esse quadro e organizar um plano 
de ação para aprimorar ainda mais os sistemas a fim de reduzir os riscos e perigos no 
trabalho.
 Estamos convencidos de que empresários que adotam a cultura da segurança em sua 
gestão, que incentivam as ações da CIPA, aprimoram seus sistemas para reduzir os riscos 
e perigos dentro das empresas, previnem acidentes e reduzem custos com afastamentos 
e doenças ocupacionais.
 O GETRIN 23 e o SESI MT se uniram com o objetivo de enfatizar a importância da 
prevenção, e estão levando até você, empresário (a), através dos seminários e dos 
materiais educativos, uma forma de despertar para um tema de importância cotidiana, 
que é a prevenção. 
 Através dessa conscientização, contamos com a sua participação na união de esforços 
para neutralizar os fatores que geram esses riscos. Afinal, todas essas ações envolvem 
políticas públicas, a empresa, o trabalhador e o técnico especializado com um objetivo 
comum: ampliar os benefícios sociais e reduzir danos.
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GESTÃO EM 
SAÚDE E 
SEGURANÇA

Caro (a) Empresário (a),  vamos começar 
relembrando  que a Gestão em Saúde e 
Segurança é um conjunto de ferramentas 
aplicadas nas Empresas para promover e 
incorporar conceitos de Saúde e Segurança 
no Trabalho (SST), tendo como resultado final 
uma melhoria considerável na redução de 
acidentes, no aumento da produtividade, na 
competitividade e no atendimento à legislação 
vigente.
 Para que isso aconteça, é preciso fazer o 
diagnóstico da empresa, dos empregados, 

identificar e avaliar os riscos e perigos, ou seja, levantar requisitos legais e elaborar um 
plano de ação em SST.
 Tornar o ambiente de trabalho saudável, construir processos produtivos e ambientes 
seguros deve ser uma meta-base de todas as empresas e compromisso do (a) 
empresário (a). Uma das alternativas para que isso possa ser alcançado pela empresa é 
através de uma atuação efetiva da CIPA.
 Toda empresa que instalar uma CIPA, ou escolher um empregado designado pela 
manutenção da segurança e saúde, deve ter em mente que esse trabalho trará 
resultados positivos para ela, seja em redução de custos ou em melhoria dos ambientes 
e das condições de trabalho e saúde. Quanto mais resultados forem aparecendo, mais 
apoio a administração poderá propiciar.
 Cabe ressaltar que é importante que a empresa garanta, aos membros da CIPA 
ou ao responsável designado, o tempo necessário para que esse plano de gestão 
seja elaborado e monitorado. Deve também propiciar a implementação e controle 
das medidas de proteção, uma vez que o conhecimento da realidade do trabalho 
é fundamental para que se estabeleça o controle dos perigos. Da mesma forma, a 
inclusão de alguma proposta de melhoria sobre segurança e saúde do trabalhador (a), 
quando da negociação de acordo coletivo de trabalho da categoria.

A CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - é uma comissão de pessoas 
escolhidas para participar e discutir internamente os problemas da empresa em que 
trabalham.
Essa comissão terá atribuições de antever, de impedir, de evitar que o ambiente, o 
processo produtivo, os produtos produzidos e demais aspectos presentes na empresa 
apresentem algum perigo que atrapalhe a convivência do trabalho com a preservação 
da vida e a promoção da saúde de todos.
Vale lembrar que a comissão tem apoio dos empregadores e dos empregados.
Incorporada essa prática de gestão de saúde e segurança na empresa, estarão  
contribuindo para a prevenção dos riscos de acidentes e doenças no trabalho 
diminuindo consideravelmente os custos e prejuízos humanos, econômicos e sociais 
ao País.
Em pesquisas realizadas em 2011, 47% dos acidentes de trabalho que ocorrem no 
Estado de Mato Grosso estão ligados à área da Indústria.
Entre 2010 e 2012, 1903 casos de acidentes de trabalho se tornaram incapacidade 

temporária. Além disso, os gastos 
com acidentes equivalem a 4% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país, 
ou seja, R$ 71 bilhões de reais ou 
9% da folha salarial brasileira.

MAS O QUE É A CIPA E O 
QUE ELA SIGNIFICA PARA 
SUA EMPRESA?
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Diante desse quadro, lançamos as seguintes perguntas que 
deverão ser refletidas ao longo da leitura: 

• Qual a visão, enquanto empresário (a), do significado da CIPA?

• Qual a importância da atuação da CIPA como uma ferramenta de 

gestão  na sua empresa? 

• Será que a CIPA está tendo apoio para que realmente funcione?

• Qual o comprometimento e o envolvimento de sua empresa com 

a CIPA para atingir resultados esperados?

• Qual o papel da CIPA na prevenção  dos acidentes e as doenças 

do trabalho?

• Quais são os impactos dos acidentes e doenças na indústria?

Sua participação é uma forte aliada da prevenção. Se cada um contribuir um pouco, 
os ambientes de trabalho se tornarão mais seguros e saudáveis. Assim, poderemos 
transformar os desafios do mundo do trabalho em oportunidades pessoais.

Existem muitas reclamações, por parte dos empresários, que a Legislação trabalhista e 
as Normas de Segurança do Trabalho são protecionistas ao trabalhador e eles sentem-se 
prejudicados.
A CIPA seria uma forma do empresário compartilhar essa responsabilidade com os 
trabalhadores.
De que forma? A CIPA exige que o trabalhador cumpra com as responsabilidades, 
atribuições e obrigações inerentes às suas funções. O Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho (SESMT) não pode estar presente a todo momento, fiscalizando e 
cobrando que as normas de segurança sejam cumpridas pelos trabalhadores.
O cipeiro seria um agente da segurança dentro do processo! É uma forma da empresa, 
principalmente do SESMT, ter uma atuação mais efetiva e dinâmica no cumprimento das 
normas.
 

Sabemos que a responsabilidade pela saúde e segurança dos (as) trabalhadores 
(as) é algo fundamental para o bom desempenho de uma empresa e uma das 
responsabilidades básicas do empresário. Desde o benefício de uma melhor qualidade 
de vida no trabalho até a maior produtividade, a  preservação do patrimônio 
produtivo, aumento da satisfação dos clientes, redução de custos e desperdício, 
muitos são os benefícios que não apenas justificam, mas principalmente, estimulam 
atitudes e ações positivas nesse sentido.
Uma dessas oportunidades é a boa utilização da CIPA.

Enfim, ao final da leitura esperamos sensibilizá-lo (la) 
sobre a importância da Norma Regulamentadora NR 05, 
que fala justamente da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes - CIPA.

TENHA AGENTES DISSEMINADORES DA SEGURANÇA NO 

TRABALHO  DENTRO DA SUA EMPRESA ATRAVÉS DA CIPA. 

POR ISSO, O TREINAMENTO DE CIPA É MUITO IMPORTANTE!
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UM BOM 
CURSO DE 
CIPA E A NR 5

Todos os integrantes da CIPA devem 
receber ou serem treinados em  cursos 
de capacitação. 

Um bom curso de CIPA é o primeiro passo para introduzir e facilitar a adoção de boas 
práticas de gestão para prevenção de acidentes e doenças na indústria.
  
Senhor (a) empresário (a), é necessário investir nessa comissão! Conheça a empresa 
que ministrará o curso, informe-se sobre a idoneidade, sobre o (a) instrutor (a), peça a 
ementa do curso, apresente suas expectativas com antecipação e faça o curso também.
Além do conhecimento da Norma Regulamentadora, essa capacitação deverá abranger 
a importância da CIPA dentro das empresas, seu papel enquanto colaboradora, visão 
prevencionista,  a sistematização de ações voltadas para a prevenção e o estudo dos 
acidentes e das doenças nos locais de trabalho. Essas medidas irão viabilizar a melhoria 
contínua e de maneira que possa ser feita a intervenção de forma simples e efetiva em 
sua empresa.
O curso deverá dar embasamento para que cada empresa  adote sua própria estratégia 
e estabeleça  seu roteiro na busca  pela cultura da segurança. Também inclui palestras, 
encontro em seminários, folders, campanha educativa. Enfim, busca qualificar os 
trabalhadores frente às demandas cada vez mais exigentes.

O empregador que investe 
nessa comissão, investe na 
qualificação, acompanha as 
reuniões, é participativo, tem o 
direito de cobrar os resultados 
dessa atuação.
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Empresário (a), vale ressaltar que a incorporação de boas práticas de Gestão de Saúde 
e Segurança na Empresa contribui para a proteção dos riscos presentes no ambiente 
de trabalho. Com isso estaremos prevenindo e reduzindo os acidentes,  como também 
diminuindo os custos. Diminuindo  custos e  prejuízos, estaremos tornando a empresa 
mais competitiva.
Em tempos de novas tecnologias é preciso aprimorar os sistema de gestão para reduzir 
os riscos e perigos.
Para que isso aconteça, precisamos ter noção de quanto um acidente é prejudicial ao 
trabalhador, à família, à empresa, à sociedade na qual ele está inserido e ao país.
A cada acidente que ocorre o impacto é imediato: o dinheiro que poderia ser gasto em 
outras áreas deve ser aplicado em atendimento aos acidentados, a empresa  perde em 
vendas e imagem. E quem sofreu o acidente? São muitas as consequências: financeiras, 
emocionais e físicas.
Para reverter essa situação é preciso entender o que significam esses dados estatísticos, 
porque eles refletem a realidade que vivemos. 
Adotar medidas preventivas significa descobrir as possíveis causas dos acidentes e 
reduzir os riscos, eliminando as fontes de perigo. Para isso, precisamos da participação 
do empresário, do trabalhador e de uma CIPA atuante.
Sabe-se que uma redução expressiva nos números de acidentes e doenças do 
trabalho depende de um esforço em conjunto (empresário, trabalhador e sociedade). 
Necessitamos aprimorar mais os sistemas com ajuda das novas tecnologias para reduzir 
os ricos e perigos.  
A tarefa é bem difícil, pois envolve mudanças de hábitos e rotinas na vida e no trabalho. 
Difícil, mas não impossível! Sabemos que existem atitudes que podem ser adotadas 
para conhecer o que fazer e como fazer as recomendações de especialistas em SST. 
Pensando nessa nova abordagem para gerenciar a empresa, segue uma sugestão de 
fluxograma para visualização de como seria o novo processo.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
EMPRESA

CIPA

O QUE ELA
SIGNIFICA?

OS CIPEIROS SÃO
SEMPRE CAPACITADOS?

ELA
FUNCIONA?

CONDIÇÕES DE TRABALHO
ADEQUADAS CONTRIBUEM PARA:

SEGURANÇA E SAÚDE
DO TRABALHO MELHORIA DA PRODUÇÃO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE

CULTURA DA SEGURANÇA
=

REDUÇÃO EXPRESSIVA DE ACIDENTE
E DOENÇAS NO TRABALHO.

INVESTIMENTO
OU BENEFÍCIO?

CUSTO OU
RETORNO FINANCEIRO?

QUAIS AS CONDIÇÕES
DE TRABALHO?

QUAIS OS BENEFÍCIOS
PARA A SUA EMPRESA?

GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA
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Empresário (a), ao falar em Cultura da Segurança, estamos falando em adoção 
de medidas preventivas (eliminação de fontes que geram acidentes) e, para isso, 
precisamos investir em Segurança.
 Você já sabe que a ocorrência de acidentes no trabalho traz prejuízo. Sabe também que 
o melhor é prevenir. Então, veja o quadro a seguir:

Ao mesmo tempo em que a prevenção traz benefícios 
para os trabalhadores, para a sociedade e para as 
próprias empresas, para estas há um custo. Custo? Será 
que devemos encarar a “Prevenção” como um custo?

COMO FAZER PREVENÇÃO SEM 
DEMANDAR CUSTO E OBTER UM 
RESULTADO POSITIVO, QUEM SABE 
ATÉ LUCRO PARA EMPRESA?

A resposta é:
vamos colocar a CIPA para funcionar!

PREVENÇÃO

BENEFÍCIOS  X CUSTOS

• De que forma isso pode dar certo?
• Quem conhece as rotinas e os processos da empresa?
• Quem são os responsáveis por utilizar e aplicar as normas e procedimentos 
de segurança da empresa?
• Quem serão os maiores prejudicados caso ocorra algum acidente?

“Ao ocorrerem, os acidentes custam muito caro 
em vidas, bens e capacidade produtiva (que gera 
e mantém empregos). Esse preço é muito alto 
para que se despreze o aprendizado a ser retirado 

de cada acidente.”
T. A. Kletz

• Sendo assim, quem deveria ser responsável por cobrar e inspecionar 
tudo isso?
Resposta: os trabalhadores!
• De que forma? 
Resposta: através da CIPA.

• Se a CIPA não dá certo, de quem é a responsabilidade?
• Se ocorre um acidente do trabalho, de quem é a responsabilidade?
• Quem será responsável por indenizar e pagar as ações trabalhistas?
• Sendo assim, quem deveria ser o maior interessado em ter uma CIPA 
atuante?
Resposta: o (a) Empresário (a)!
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Uma forma de obter bons resultados é criar 
um sentimento de trabalho em equipe. 
Apóie e promova a CIPA de sua empresa, crie 
através dela o sentimento prevencionista.

Depois de tudo isso que falamos, você deve 
estar se perguntando: “E o lucro”? 

Reduzindo os acidentes de trabalho e as 
doenças ocupacionais você reduz também:

R = ATRAVÉS DO FAP – FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO

• Todas as despesas ligadas diretamente ao atendimento do acidentado;
• Após a alta, caso tenha ficado com alguma redução laborativa, receberá um 
auxílio acidente;
• Despesas de reabilitação médica e ocupacional;
• Transporte do acidentado durante o tratamento, quando o estado crítico exigir;
• Seguro de acidente; 
• Salários pagos durante o tempo perdido por outros trabalhadores, que não o 
acidentado;
• Custos de contratar e/ou preparar pessoal de substituição;
• Salários adicionais pagos por trabalhos em horas extras;
• Salários pagos a funcionários durante o tempo gasto na investigação do acidente;
• Perda de produtividade;
• Diminuição da eficiência do acidentado ao retornar ao trabalho;
• Despesas com o treinamento do substituto do acidentado;
• Custo do material ou equipamento danificado no acidente;
• Despesas médicas não cobertas pela entidade seguradora;
• Perda de prestígio e de possibilidades de fazer negócios.

COMO 
TRABALHAR PARA 
CONSEGUIR BONS 
RESULTADOS?

A CIPA, assim como o designado responsável, deve fazer um acompanhamento estatístico 
dos acidentes na Empresa. Esse acompanhamento tem dois motivos importantes. 
Primeiro, a empresa passa a ver, historicamente, quais tipos e com que frequência 
e gravidade os acidentes de trabalho acontecem. Com isso, políticas e programas de 
melhoria podem ser propostos em benefício da prevenção. Segundo, porque a empresa 
poderá fazer uma avaliação de como ela se encontra com relação a outras empresas do 
mesmo ramo econômico e de outros ramos, na própria cidade, ou em qualquer Estado, 
no que diz respeito a acidentes do trabalho e a prevenção como um todo, sem contar 
que as estatísticas possibilitarão mais alguns elementos para a análise dos acidentes.
A ocorrência de um acidente ou doença decorrente do trabalho pode levar o trabalhador 
a ficar afastado por um período maior que 15 dias. Nesse caso, o INSS estabelece uma 
série de definições sobre cada um dos serviços que ele presta ao acidentado.
Uma dessas metodologias, que foi criada para reduzir o número de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, é o Fator Acidentário Previdenciário - FAP.
O FAP possibilita a redução ou o aumento da contribuição (RAT) feita pelas empresas, 
destinada ao financiamento dos benefícios previdenciários, concedidos ao trabalhador 
em razão do adoecimento ou acidente causado pelo trabalho.
A lei 10.666 de 08 de maio de 2003, em seu artigo 10, define as alíquotas de contribuição 
da empresa.
O RAT é a contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria 
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 

laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIIL-RAT) e incide sobre 
a folha de pagamento.

COMO A PREVENÇÃO PODE SER TRABALHADA 
ATRAVÉS DA CIPA, SE TORNAR UM 
INVESTIMENTO PARA A EMPRESA E TRAZER 
RETORNO FINANCEIRO?
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O QUE ENTRA 
NO CÁLCULO 
DO FAP? O FAP, portanto, é um fator multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3%, conforme 

o enquadramento que a empresa recebe face à sua Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE)

Resumindo: 
• FAP é o índice atribuído à empresa em função da sinistralidade. Isto significa que, a 
empresa que é mais segura e saudável, tem menor número de doenças e acidentes de 
trabalho,  gera benefícios previdenciários, e paga menor contribuição à Previdência.

Para calcular o FAP baseamos em estatísticas de Acidentes/Doenças do Trabalho, 
considerando:
• Frequência; 
• Gravidade; 
• Custos. 

O multiplicador do FAP pode variar em um intervalo de 0,5 a 2,0 podendo reduzir a 
contribuição da empresa em até 50% ou aumentar a contribuição da empresa em até 
100%.
Senhor (a) empresário (a), fique atento (a) a esses benefícios. A CIPA pode, e muito, 
contribuir com sua empresa!

1. Registros da Comunicação de Acidentes de 
Trabalho (CAT) relativo a cada acidente ocorrido, 
com ou sem afastamento. 
2. Registros de concessão de benefícios 
acidentários que constam nos sistemas 
informatizados do Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS, concedidos a partir de abril de 
2007 sob a nova abordagem dos nexos técnicos 
aplicáveis pela perícia médica do INSS, destacando-
se aí o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 
– NTEP. O critério para contabilização de benefícios 
acidentários concedidos é a observação de Data de 
Despacho do Benefício (DDB) dentro do Período 
Base (PB) de cálculo.

3. Dados populacionais empregatícios registrados no Cadastro Nacional de Informações 
Social - CNIS, do Ministério da Previdência Social - MPS, número de empregados, massa 
salarial, afastamentos, alíquotas de 1%, 2% ou 3%, bem como valores devidos ao Seguro 
Social.
4. A expectativa de sobrevida do segurado será obtida a partir da tábua completa de 
mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para 
ambos os sexos, mais recente do Período Base.

RESUMINDO
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3. Dados populacionais empregatícios registrados no Cadastro Nacional de Informações 
Social - CNIS, do Ministério da Previdência Social - MPS, número de empregados, massa 
salarial, afastamentos, alíquotas de 1%, 2% ou 3%, bem como valores devidos ao Seguro 
Social.
4. A expectativa de sobrevida do segurado será obtida a partir da tábua completa de 
mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para 
ambos os sexos, mais recente do Período Base.

Indica a incidência de acidentabilidade em cada empresa. Para esse índice são 
computadas as ocorrências acidentárias registradas por meio da CAT e os benefícios das 
espécies b91 e b93 sem registro de CAT, ou seja, aqueles que foram estabelecidos por 
nexos técnicos, inclusive por NTEP. 

Para esse índice são computados todos os casos de afastamento acidentário com mais 
de 15 dias (B91, B92, B93 e B94), atribuindo-se pesos diferentes para cada tipo de 
afastamento em função da gravidade da ocorrência. 

Representa o custo dos benefícios por afastamento cobertos pela Previdência. Para 
esse índice são computados os valores pagos pela Previdência em rendas mensais de 
benefícios e o tempo de afastamento em meses ou fração, sendo que benefícios sem 
data final tem data de fim de ano como base de cálculo.

RESUMINDO: investindo em segurança você reduz a acidentalidade da empresa.

 A segurança não depende apenas dos recursos,  investimentos e melhorias nas condições 
do ambiente de trabalho, dependem também da consciência dos trabalhadores, a CIPA 
é uma forma de atuação mais efetiva na conscientização e fiscalização dos empregados, 
pelos próprios empregados (membros da CIPA ou cipeiros).
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IMPORTÂNCIA 
DA ATUAÇÃO 
DA CIPA NA SUA 
INDÚSTRIA

Lembre-se  sempre!

A vida dos seres humanos vale muito mais do que todos esses cálculos.

EMPRESÁRIO (A), chamamos sua atenção para alguns fatores que limitam a 
conscientização: 

• Baixa valorização da vida – A morte por acidente é tão frequente, que consiste num 
“fato natural”. 
• Alto grau de confiança – “Nada vai dar errado”, e “no final tudo dá certo” . 
• Visão obtusa – “Usar o cinto de segurança apenas para evitar ser multado”. 
• Baixo grau de expectativa – “Se o indivíduo mora em uma favela e sobrevive 
diariamente a balas perdidas, porque haverá de usar um dispositivo de segurança para 
reparar uma janela a 10 metros de altura”? 
• Baixo grau de planejamento – Os recursos são suficientes só para a gasolina, e não 
sobram para a manutenção do carro. 
• Falta de recursos monetários – Sobra recurso só para fazer o que dá dinheiro...
• Mentalidade empresarial ainda irresponsável – “Fica mais barato não fazer nada e 
gastar só quando algo acontecer”. 

Por isso, é importante levar em conta as variáveis que entram nas decisões dos 
empresários e dos administradores no campo da prevenção. 

Empresário (a), atente-se para a  importância 
da cooperação e participação  na atuação da 
CIPA para que ela realmente funcione em sua 
empresa. Para isso é preciso:

1. Conscientizar-se que, em tempos de 
globalização, as relações de trabalho mudaram.

2. Visualizar o que ainda precisa ser feito e 
investir em condições seguras no ambiente de 
trabalho.

3. Acreditar que a CIPA  pode ser uma grande aliada da empresa:

• na redução dos riscos de acidentes;
• na organização do trabalho;
• no cumprimento da legislação;
• na implantação da cultura prevencionista.

ENFIM, MUDANÇA DE COMPORTAMENTO É ESSENCIAL, TANTO DE EMPREGADOS 
QUANTO DE EMPREGADORES!
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ATRIBUIÇÕES E 
RESPONSABILIDADES
DA CIPA

Tornar o ambiente de trabalho saudável e 
construir processos produtivos e ambientes 
seguros  deveria ser meta-base de todas as 
empresas e compromisso do empresário.  

Uma das alternativas para que isso possa 
ser alcançado pela empresa é por meio de 
uma atuação efetiva  da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes - CIPA.

A Norma Regulamentadora NR 5  diz que:  a empresa é responsável pela CIPA  e deve 
garantir a estrutura necessária para que sejam cumpridos todos os seus objetivos.

Considerando a relevância  da CIPA, partimos então dos princípios do convencimento 
sobre a importância da NR, da implantação da CIPA, da implementação de melhores 
condições de trabalho e da parceria entre empregados e empregadores.

Lembramos que a CIPA tem por atribuições:
• Identificar os perigos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos;
• Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas 
de segurança e saúde do trabalho;
• Avaliar o cumprimento das metas fixadas;
• Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes de trabalho visando à 
identificação de situações que venham a trazer risco para a segurança e saúde dos 
trabalhadores (as);
• Divulgar, aos trabalhadores(as), informações relativas à segurança e saúde no 
trabalho;

• Requerer ao SESMT ou ao empregador, 
paralisação de máquinas ou setor onde 
considere haver risco grave ou/e iminente 
à segurança e saúde dos (as) trabalhadores 
(as);
• Colaborar na implementação do PPRA e 
PCMSO e outros programas relacionados à 
segurança e saúde no trabalho;
• Participar, com o empregador e com o 
SESMT, se houver, da análise das causas 
das doenças e acidentes de trabalho e 
propor medidas de solução dos problemas 
identificados, das discussões promovidas 
pelo empregador para avaliar os impactos 
de alterações no ambiente e processo de 
trabalho relacionados à segurança e saúde;
• Requisitar à empresa as cópias das CAT 
emitidas;
• Promover, anualmente, em conjunto com o 
SESMT, quando houver, a semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT;
• Participar, anualmente, em conjunto com 
a empresa, de campanhas de prevenção de 
AIDS.

Cabe aos demais  empregados:
a. Participar da eleição de seus 
representantes;
b. Colaborar com a gestão da CIPA;
c. Indicar à CIPA, ao SESMT e ao 
empregador situações de riscos e 
apresentar sugestões para melhoria das 
condições de trabalho;
d. Observar e aplicar, no ambiente de 
trabalho, as recomendações quanto 
a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho.
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Empresário (a), Esperamos ter contribuído para a ampliação 
no campo de atuação das Empresas,  para que 
se evitem acidentes no trabalho, reduzindo 
os riscos e participando da CULTURA DE 
PREVENÇÃO (eliminar as fontes de perigo, 
organizar o trabalho, implantar Equipamentos 
de Proteção Individual e Equipamentos 
Proteção Coletiva). 
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