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Sobre a pesquisa: 
 

• 9 perguntas sobre Segurança e Saúde do Trabalho 

 

• Realizada entre 04/08 e 31/08/14 

 

• 401 indústrias respondentes 

 

Objetivo: 

Identificar: 

1. desafios de Segurança e Saúde para a Indústria Paulista e           

2. áreas que as Empresas consideram relevantes para que a FIESP possa 

oferecer suporte no que se refere à saúde, segurança no trabalho e 

gestão de capital humano 
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Sobre a pesquisa: 
 

• Perfil das indústrias respondentes: 

- Tamanho: 

           11,2% grandes (+500 funcionários) 

           39,9% médias (de 100 a 499 funcionários) 

           48,9% pequenas (até 99 funcionários)  

 

- Opção Tributária: 

             81% não optante do SIMPLES 

 

- Posição dos Respondentes: 

             30% gerentes (RH, SST, Sustentabilidade, etc) 

              40% presidentes/diretores 

               3% engenheiros (trabalho, manutenção, etc) 
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Desafios Mais Críticos Considerados pelas Indústrias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Estudos indicam que o Brasil chega a gastar cerca de 4% do PIB ao ano com 

acidentes e doenças do trabalho. 

Custos de Assistência Médica (planos de Saúde)  

Alta Carga Tributária Relacionada à área Trabalhista  



Sobre FAP-RAT-NTEP: 

A empresa acompanha 

anualmente a variação do 

seu FAP e sabe que ele 

altera o valor a ser pago pelo 

RAT? 

A empresa faz todas as 

contestações do NTEP em 

tempo hábil? 
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Porque as indústrias investem em política estruturada em 

Segurança e Saúde: 

Obs: 24,5% das pequenas e 9,5% das médias indústrias ainda não investem nesse tema. 
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Conclusões: 

 

• 30% oferecem  Benefícios corporativos voltados para a qualidade de vida – home office, 

horário flexível e compensação de horas > TENDÊNCIA 

 

• OPORTUNIDADE > produzir conhecimento voltado à gestão de SST, com objetivo de 

reduzir os impactos financeiros, estimulando as indústrias a realizarem uma gestão 

estratégica de Segurança e Saúde.  
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FIESP – www.fiesp.com 

Comitê de Responsabilidade Social 

Tel: 3549-4569 

E-mail: cores@fiesp.com 

gracia.fragala@fiesp.com 
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