
 
 
                        1º Prêmio de Reabilitação e Readaptação Profissional 

 

 

 

 

Instituição: Tecumseh do Brasil 

Categoria: Empresas Privadas 

 

 

Trabalho – Reabilitação às Vítimas de Acidentes de Trabalho em uma Empresa Metalúrgica 

 

 

Resumo do Trabalho 

 

O trabalho desenvolvido na empresa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos 

trabalhadores que sofreram algum tipo de acidente no trabalho.  O Programa tem como objetivo, 

inserir o indivíduo de volta ao trabalho, e fazer com ele se sinta bem no ambiente de trabalho. Parra 

isso a empresa oferece acompanhamento com profissionais (psicólogos, e terapeutas), e há uma 

criteriosa avaliação do posto de trabalho em que ocorrerá a readaptação. 

 

 

Impacto na vida dos reabilitados e indicador utilizado para medir esse impacto 

 

A vida de cada um dos envolvidos melhorou muito, não só na vida profissional, pois se sentem 

importantes para empresa, mas também a vida pessoal, conjugal e familiar. Recebemos relatos de 

esposas agradecendo a oportunidade oferecida pela empresa, pois segundo elas, a vida familiar 

acabou mudando muito para melhor. Com certeza resultado a auto estima, que na época do 

acidente devia estar baixa, e agora por se sentirem valorizados, acabaram mudando a vida como 

um todo. 

Estas informações nós obtemos não só dos familiares, mas dos funcionários em si, pois há um 

acompanhamento semanal, pois uma vez por semana vou aos postos de trabalho para conversar 

com todos.  

 

Resultados obtidos, conclusão e perspectiva de continuidade 

 

Os resultados obtidos são ótimos. Funcionários motivados, baixo índice de afastamento e 

absenteísmo. A conclusão é que todas a empresas deveriam investir nos funcionários que acabam 

sendo sofrendo algum tipo de acidente dentro da empresa. Conforme já relatamos, estes 

funcionários não deixam a desejar em nada, independente dos locais em que sofreu o trauma, 

sejam perdas de membros, etc.  

Sobre a continuidade, não há a menor possibilidade em não continuarmos com este programa. Os 

funcionários se sentem felizes aqui, e isso é bom para nós, afinal nada como cuidar e zelar pela 

saúde do nosso maior patrimônio: o funcionário. Principalmente quando são vítimas de acidentes 

dentro da própria empresa. 

 


