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RESUMO 
 
 

Os ambientes construtivos se atualizam a cada ano, novas tecnologias apontam para sistemas 
que tragam qualidade, rapidez, economia, sustentabilidade e segurança; Tais mudanças vêm 
de contextos sociais e políticos exteriores que impõem às organizações a necessidade de 
novas estratégias que prezem a atualização de modelos de gestões a cada dia. Deve-se adotar 
uma visão prevencionista dos acidentes, na qual não se deve esperar que haja uma lesão 
corporal, ou até mesmo uma morte, para que seja identificada a existência de um problema no 
ambiente de trabalho. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o de analisar a gestão da 
segurança na construção civil, visto que os números excessivos de acidentes neste setor levam 
as empresas a acreditarem que o lucro e agilidade sozinhos não são suficientes, necessitando 
de uma resposta adequada quanto à segurança e saúde do ambiente de trabalho. Portanto a 
metodologia aplicada foi o de verificar o Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no trabalho 
(SGSST), estabelecendo definições e integração com os sistemas de gestão de qualidade e 
ambiental; que envolvem conceitos de acidentes (ocorrem por acaso e geram danos pessoais), 
quase-acidentes (evento não previsto com potencial de gerar acidentes) além da diferenciação 
de denominações como perigo (situação com potencial de provocar acidentes) e risco 
(probabilidade de ocorrer um evento perigoso); Cabe ressaltar que este trabalho não tem como 
objetivo a criação e validação de um modelo, mas sim o de orientar e conscientizar sobre a 
importância da aplicação do SGSST, sendo assim, os principais resultados positivos desejados 
são a redução de acidentes; Melhoria das relações com os organismos fiscalizadores; Redução 
de ocorrências de notificações; Melhoria das relações de trabalho em virtude de maior 
envolvimento para com a empresa; Eliminação de diferenças de procedimentos de segurança 
entre obras e criação de padrões de trabalho; Melhorias nos ambientes de trabalho. O não 
investimento na segurança gera prejuízos econômicos significativos vindos de custos 
creditados no custo de produção, revertendo em ônus para a empresa, além da diminuição na 
moral dos trabalhadores e investidores, perda de produtividade entre outros, tudo depende do 
modo como cada empresa introduz seu SGSST. Conclui-se, portanto que não se pode perder 
de vista que o SGSST, como também qualquer outra ferramenta gerencial, deve ser apropriado 
à atividade a ser realizada e depende principalmente de uma força impulsionadora se 
colocando em movimento e funcionar de maneira eficaz de modo que introduzindo esse 
sistema, se não houver adequação às reais necessidades da empresa e efetiva vontade de se 
mudar a organização por parte da diretoria e de todos os trabalhadores, o sistema por si não 
trás os resultados desejados. 


