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BRASIL: 
4º país em números 
absolutos de acidentes 
no trabalho.

2015: 
Foram registrados cerca de 
612,6 MIL  ACIDENTES 
de trabalho

Mais de 500 MIL CASOS de acidentes 
do trabalho com CAT registrada 
(comunicação de acidentes do trabalho) 

628 MIL ACIDENTES de trabalho 
liquidados com consequência 

R$5 BI

RESULTADO DA PROFUNDA MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO

1972 

2015

27,2 MIL: luxações, entorses e distensão das articulações 
e ligamentos ao nível do tornozelo e pé

29.903 = 7,79%

PÉS (exceto artelhos) estão em 3º lugar 
entre as partes do corpo com maior 
incidência de acidentes típicos: 

6,3 MIL: ferimentos do tornozelo e do pé.

18,5 MIL: fraturas do pé (exceto tornozelo)

1,4 MIL: acidentes típicos com artelhos

15,5 MIL: 
traumatismos 
superficiais do 
tornozelo e 
do pé

CAUSAS DE ACIDENTES
ENVOLVENDO PÉS

POR QUE ESCOLHER A BRACOL
> Mais de 100 modelos entre calçados de segurança 
   e botas impermeáveis
> Liderança, tradição e confiabilidade
> Produtos modernos, que se destacam pelo conforto, 
   durabilidade, bem-estar, leveza e design
> Primeiro lugar na categoria calçados de segurança no 
    Top of Mind Proteção
> Atendimento das normas exigidas por lei
> Equipe técnica especializada: orientações sobre utilização 
   correta de EPIs, leis trabalhistas e responsabilidade 
   compartilhada
> Atendimento ao cliente: estrutura comercial com presença 
   em território nacional

ENTRE 2007 E 2015

R$ 61 BI
é o custo global do prejuízo causado ao país por 
conta dos acidentes do trabalho, considerando 
os custos diretos cobertos pelos benefícios 
previdenciários e os indiretos que são divididos 
por toda a sociedade brasileira.

* Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social, do CNAE (Classi�cação Nacional de Atividade Econômica); Colaborou Luis Augusto de Bruin (especialista em legislação trabalhista e previdenciária, atua como representante comercial da BSB e consultor técnico no setor de SST) 

60%
de crescimento 
entre 2003 a 2015

30%
de crescimento 
entre 2003 a 2015

foi o valor pago pelo INSS em 
benefícios por acidentes de trabalho

Brasileiros com 
carteira assinada

Acidentes de 
trabalho

de trabalhadores
12 MILHÕES

de trabalhadores
48 MILHÕES

CALÇADOS DE SEGURANÇA
Os calçados devem ser regulamentados e 
certificados pelo Ministério do Trabalho 
(MT). Para manter o padrão de qualidade 
desses EPIs, o MT emite o Certificado de 
Aprovação (CA). 

DEVE AGIR CONTRA:
• Impactos de quedas de objetos 
  sobre os dedos
• Agentes provenientes de 
  energia elétrica
• Agentes térmicos
• Agentes abrasivos e escoriantes
• Agentes cortantes e perfurantes
• Umidade proveniente de operações 
   com uso de água
• Respingos de produtos químicos

TODAS ESTAS FRATURAS PODEM TER RELAÇÃO AO USO INCORRETO 
DO CALÇADO DE SEGURANÇA, POR ISSO ELE É ESSENCIAL!

= 1,2 milhões acidentes

da população10%

= 612 mil acidentes
da população1,3%

13, %99
de decréscimo em
relação a 2014


