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RESUMO 

A construção civil é um setor de grande importância econômica e social para o país em 
função da geração de emprego, contudo, este setor se destaca por possuir um elevado risco 
de acidentes de trabalho, podendo estes influenciar de maneira direta e indireta o 
desempenho do trabalhador, inclusive limitando sua capacidade produtiva. Esta pesquisa 
tem como objetivo identificar os fatores pessoais e profissionais associados ao desempenho 
e a segurança dos trabalhadores. A pesquisa de natureza quantitativa, tem o propósito de 
descrever o perfil dos acidentes de trabalho de profissionais da construção civil e levantar 
informações sobre a relação destes eventos com a produtividade dos trabalhadores de uma 
empresa de médio porte do setor da construção civil, localizada no interior do Estado de 
São Paulo. A investigação documental usará como fonte dos dados a base cadastral da 
empresa, da qual foi extraída uma amostra com 50 funcionários. Este contingente de 
trabalhadores envolve tanto indivíduos que foram acometidos por acidentes de trabalho 
quanto os que nunca passaram por essa situação, o que permitiu comparar seus 
desempenhos considerando a frequência dos acidentes de cada um dentro da mesma 
atividade. Os dados extraídos da base referem-se à idade, escolaridade, estado civil, função, 
tempo de experiência, produtividade, frequencia dos acidentes de trabalho de cada 
indivíduo, e afastamentos previdenciários oriundos dos acidentes de cada indivíduo. Os 
dados foram tratados estatisticamente e foi utilizado as técnicas teste de variância (ANOVA) 
e regressão linear. Os resultados apontam para a inexistencia significativa de correlação 
entre os fatores pessoais, profissionais e de saúde ocupacional, incluindo os acidentes de 
trabalho e a produtividade do trabalhador da construção civil. Contudo, foi possível 
identificar que escolaridade e período estudado posterior ao acidente podem ter relação 
com a variação da produtividade. Os resultados desta pesquisa reforçam a necessidade de 
novos estudos que envolvam quantitativamente dados diretos sobre a produtividade do 
trabalhador e seus fatores associados, de modo que ajudem a subsidiar políticas de 
prevenção de acidentes de trabalho e a melhor compreender seus impactos sobre a 
produtividade do trabalhador. 
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