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TECNÓ LO GO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: S EU FUTURO NAS
EMPRESAS
TEC HN OLOGISTS IN OCC UPATIONAL SAFETY: T HEIR F UT URE IN INT ERPRISES
TEC NOL OGO EN S EGURIDAD EN EL TRABAJO: S U F UT URO EN LOS N EGOCIOS
Francisco Chagas C. SANTOS1

Resu mo: As dúvidas e i ncert ezas a respeito da regulari zação do curso de T ecnol ogia em Segurança do
Trabalho est ão prest es a acabar. Ocorre que est a quest ão caminha para um desfecho animador para os
estudant es d os cursos de Tecnologi a em Segurança do T rabal ho, const at ado pel o apoio do Ministro da
Educação e d o P resi dente do Consel ho F ederal de Engenharia e Arquitetura e, também, pelo andamento
do Proj eto de Lei no C ongresso Nacional, com ex cel ent e perspectiva de sua aprovação em breve.
Resolvida est a quest ão, os T ecnólogos em S egurança do Trabal ho visl umbrari a boas oport unidades de
trabal ho, sem conflito s com as funções de Engenhei ro e Técni cos de S egurança, p ois suas atribui ções
seri am di scutidas e estabelecidas pelas C âmaras d e S egurança dos Conselhos Regionais d e E ngenharia e
Arquitetura d e todo o Brasil.
Pal avras-chave: Tecnologi a em Seguran ça do Trabalho. atribui ções do t ecnólogo em Seguran ça do
Trabalho. Câmaras d e Segurança.

Abstract: The doubts and uncertai nti es regarding t he regulation of the Technology Course in
Occupational Safety are about to end. It happens that this issue goes to an exciti ng outcome for the
students of t hese courses, verifi ed through th e support of t he Minist er of Educati on and the Presi dent of
the F ederal Council of Engineering and Archit ecture, and also t hrough the progress of the bill in the
National Congress, with an excellent view of its approval soon. Solved t his issue, t he t echnol ogists in
occupati onal safety present good opportuniti es to work, without any conflicts wit h duti es o f Occupational
Safety Engi neers and Occupational Safety T echni ci ans, because their t asks would be dis cussed and
established b y Safety Boards oft he Regi onal C ounci l of Engineering and Architecture t hroughout B razil.
Keyword s: Occupati onal Safety Technology. t echnologis t in s afet y t asks. safety boards.
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Sempre pai rou cert a dúvida e incert eza quanto ao fut uro da função de Tecnól ogo em Segurança do
Trabalho. Os formandos em Tecnol ogia em S egurança do Trabalho se perguntam: Teremos uma
oportuni dade de mostrar nossos conhecimentos adquiridos durante o curso? C omo as empresas est ão
vendo esta quest ão?
Na minha visão, de ap roximadamente 15 anos atuando na área de segurança do trabalho em duas
empresas de grande port e e mais de vinte anos em out ras funções que i ncluem as áreas de produção e
qualidades, acredito q ue h aj a espaço para esses profissi onais.
Não q uero neste artigo entrar no mérito dos questi onamentos, já demonstrado por cat egorias como a dos
técnicos d e segurança do t rabalho, e, também, d o atual posi ci onamento do CREA so bre est a questão. É
at é natural este debat e. A propósito, partici pei no dia 09 de Junho recent emente de um workshop no
congresso de S egurança do Trabal ho da P REVENSUL, cuj o tem a foi “ Situação dos Cursos de
Engenhari a de S egurança e Fo rmação de T ecnólogos em Seguran ça d o T rabalho, promovi do p el a APS Associação P aranaense de S egurança do Trabal ho. O que est e evento apresentou de novidade, al ém da
confirmação de que o Projet o de Lei que est á no Congresso Nacional para discussão e aprovação tem o
apoio do Ministro da Educação e do P resi dente do C ONF EA – C onselho F ederal de Engenharia e
Arquitetura, foi a const atação de a Câm ara de S egurança do Trabal ho do C REA de Santa Cat arina já
está discutindo as at ri buições para os tecnólogos em segurança do t rab alho, por entender que a
regulari zação de curso dar-se-á muit o em b reve.
Como pro fi ssional de s eguran ça do t rabal ho, com v is ão bem ab rangent e da aplicação da segurança do
trabal ho e que entende que est a ati vidade deve ser prati cada formal e sist emati camente por toda a
liderança de u ma empres a e não apenas p elos profissionais do SEST, apego-me a est a visão, vendo que o
tecnólogo de segurança p ode t er as seguintes oportunidades n as empresas:
- Na área de seguran ça do trab alho, em empresas o nde não há o bri gat oriedade da contr atação
de u m Engenheir o de Segurança do Trabalho, conforme pr evista n a N R-4 e em empresas d e consult ori as.
Nest e contexto, em empresas o Tecnólogo em S egurança do T rabalho preencheria um a l acuna na gest ão
da segurança do trabal ho, i nfluenci ando as demai s lideranças para sua prática no âmbit o de toda a
corporação. O(s) técnico(s) de segurança sozinho(s) não consegue(m), na minha visão, est e desafio.
Também, em empresas de consultoria est a mão de obra s eria b em aceita.
- Em outras áreas das empresas, recrut ado pela sua afi nidade co m essas. Neste o utro contexto,
o Tecnólogo em Segurança do Trabalho, cont ribui ria com seu aprendizado e visão de seguran ça no
trabal ho para a consolidação desta t endênci a global: da gest ão de segurança do t rabal ho ser, de fato,
prati cada de modo formal e sist emático por t odos os funcionários de u ma organi zação, principalmente
pelas li deranças. Por ess e ângulo, el e seria de grande i mportância em empres as que se propõem a
implementar programa d e SMS – Segurança, Mei o Ambient e e S aúde e OHS AS 18001.
Assim, est a p erspecti va acerca do mercado para os Tecnólogos em Segurança do T rabalho marcaria o fi m
das d úvidas e questionamentos atuai s e, al ém dis so, proporcio nari a t ambém mais uma oportunidade p ara
os Engenhei ros de Segurança do Trabalho atuarem em médias e gr andes corporações, em depart amentos
diferent es do SESMT, para funções idênti cas àquel as j á sugeridas neste art igo aos Tecnólogos em
Segurança do Trabal ho.
Com est a visão, posso afirmar que os questionamentos das pessoas desavisadas acerca de possí veis
conflitos com as funções de Engenhei ro e Técnico de Segurança do Trabalho que p oderiam ser criados
pela int rodução no mercado d e t rabal ho dos T ecnólogos em S egurança do Trabalho s eriam anulados pela
defi nições de suas atribui ções pelas Câm aras de Segurança do Trabal ho dos C onselhos R egi onai s de
Engenhari a e Arquit et ura de t odos o B rasil.
Considerando as oportunidades visualizadas aci ma, as empres as poderiam estimular os funcionários que
possuem a graduação em engenharia a buscarem u ma pós-graduação em Engenharia de Segurança do
Trabalho e aquel es que não possuem a graduação em engenharia a buscarem a graduação em T ecnologia
em S egurança do Trabal ho. Ist o, sem s ombra d e dúvidas, viria contribuir em m uito para a viabili zação de
processo de gest ão de segurança na corporação. Ist o, diga-se de passagem, sem colocar em risco o
mercado de trabalho dos Técni cos em S egurança do Trabalho. P elo contrário, nest e contexto, t ant o os
Técni cos quanto os Engenhei ros de Segurança seri am benefi ciados, poi s teriam oportunidades t ambém
em outras áreas, sendo multiplicadores de seus conhecimentos em segurança n o trabalho.
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