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Resumo 

ANDRADE. Luís Renato Balbão; CORRAL, Daniel Ricardo Farias; CUNHA, Cristiane Paim 

da; DIAS, Patrícia Moura, FELIX, Maria Christina; FÜRST, Mariana Souza Gomes. MELO, 

Luiz Antônio de; ROSCANI, Rodrigo Caoduro, TRIVELATO, Gilmar da Cunha; 

Considerações sobre a base de dados dos associados da Associação Brasileira de Pintores 

Profissionais (ABRAPP): Prospecção e Análise Exploratória. 73 páginas. Relatório 

Técnico. Fundacentro. São Paulo. 2022. 

 

Este trabalho faz parte do Projeto “Pintura Imobiliária em Condições Seguras e Saudáveis", 
desenvolvido pela Fundacentro desde 2020. A Associação Brasileira de Pintores Profissionais 
(ABRAPP), mantém uma base de dados de seus associados desde 2016. Este relatório técnico 
tem por objetivo analisar a base de dados referida para associados entre 2016 e 2020 (10.039 
registros), especificamente, para aqueles que se declararam pintores imobiliários (8054 
registros). Os dados trabalhados não continham a identificação do associado. O trabalho foi 
desenvolvido em quatro macro etapas: Etapa 1 (contexto), determinação dos campos da base 
de dados com possível interesse para o projeto, do total de 32 campos de informação, foram 
analisados 14 campos e desconsiderados os 18 restantes; Etapa 2 (harmonização), se constituiu 
na harmonização das informações constantes nos campos escolhidos para análise. Vários dos 
14 campos analisados foram preenchidos de forma livre, sendo identificadas divergências em 
relação a grafia da resposta (p.ex. “lixa” e “licha”) além de respostas inválidas (p.ex. idades 
negativas e idades maiores que 100 anos), portanto a harmonização das informações teve por 
objetivo permitir a contagem de ocorrências no campo (resultados); Etapa 3 (resultados), 
contagem de parâmetros e estatística descritiva das informações constantes na base de dados e 
Etapa 4, discussão e considerações finais. 

Palavras-chave: Base de dados, ABRAPP, pintura imobiliária; perfil de pintores; SST. 



   
 

   
 

Abstract 

ANDRADE. Luís Renato Balbão; CORRAL, Daniel Ricardo Farias; CUNHA, Cristiane Paim 

da; DIAS, Patrícia Moura, FELIX, Maria Christina; FÜRST, Mariana Souza Gomes. MELO, 

Luiz Antônio de; ROSCANI, Rodrigo Caoduro, TRIVELATO, Gilmar da Cunha. 

Considerations about the database of members of the Brazilian Association of 

Professional Painters (ABRAPP): Prospection and Exploratory Analysis. 73 pages. 

Technical Report. Fundacentro. Sao Paulo. 2022. 

 

This work is part of the Project "Real Estate Painting in Safe and Healthy Conditions" 
developed by Fundacentro since 2020. The Brazilian Association of Professional Painters 
(ABRAPP) maintains a database of its members since 2016. This technical report aims to 
analyze the database referred to for those who joined between 2016 and 2020 (10,039 records), 
specifically for those who declared themselves real estate painters (8,054 records). The data 
worked did not contain the identification of the member. The work was developed in four macro 
steps. Step 1 (context), determination of the database fields with possible interest for the project, 
from a total of 32 fields of information, 14 fields were analyzed, disregarding the remaining 18 
fields. Step 2 (harmonization) was the harmonization of the information contained in the chosen 
fields. Several of the 14 fields analyzed were filled in freely, so divergences were identified in 
relation to the spelling of the response (e.g.: “sandpaper" (lixa) and "licha") as well as invalid 
responses (e.g., negative ages and ages greater than 100 years), so the harmonization of the 
information aimed to allow the counting of occurrences in the field (results). Step 3 (results), 
parameter count, and descriptive statistics of the information contained in the database. Step 4, 
discussion and conclusion. 

Keywords: Database, ABRAPP, real estate painting; profile of painters; OSH.  
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1. Introdução 

1.1. Projeto “Pintura Imobiliária em Condições Seguras e Saudáveis" (PICSS) 

1.1.1. Contextualização 

O processo de pintura imobiliária é complexo e tem sido objeto de inovações recentes, 

que precisam ser mais bem conhecidas, já que os riscos associados a esse tipo de atividade 

encontram-se vinculados aos produtos utilizados (tintas e produtos auxiliares, por exemplo), 

tipos de superfícies e locais a serem pintados, procedimentos e técnicas de aplicação de tintas, 

formas de contratação de serviços e organização do trabalho, entre outros fatores. 

1.1.2. Justificativa/motivação 

No final de 2019 a Fundacentro recebeu, através do canal “Fale conosco”, solicitação 

formulada por representante de uma associação de pintores imobiliários – Movimento Brasil 

para um Pintor Melhor (MBPM - http://www.movimentobrpintor.com.br/) com o seguinte 

conteúdo: “Gostaria de saber se a Fundacentro pode colaborar de alguma forma realizando 

algum treinamento ou cartilha específica para o pintor imobiliário ou colaborar de outra forma. 

Nosso objetivo é profissionalizar os profissionais deste ramo da construção civil, sabemos que 

temos muitos riscos como exposição de produtos químicos e poeiras, quedas, choques, má 

ergonomia entre outros”. Esses riscos também são destacados na literatura técnica, como em 

por exemplo DEROUSSE (2018). Após contato direto com o solicitante para melhor 

compreender a demanda, este informou que o MBPM atua no sentido de organizar e apoiar 

pintores profissionais principalmente através do estímulo à formalização (constituir uma 

empresa MEI -Microempreendedor Individual) e da oferta de formação profissional, que inclui 

aspectos de segurança e saúde no trabalho. Citou também a existência da Associação Brasileira 

de Pintores Profissionais (ABRAPP - http://pintorabrapp.com.br/), que atua em parceria com o 

MBPM para alcançar os mesmos objetivos. Daí o interesse dessas organizações disporem de 

materiais de apoio para orientar os pintores imobiliários a realizarem suas atividades de forma 

segura e saudável. 

Durante o contato foi informado ao solicitante, que, em princípio, o atendimento à 

demanda era socialmente relevante e que a Fundacentro reunia experiências na área da 

construção civil e tintas imobiliárias, mas, apesar deste fato, restam lacunas de conhecimento 
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sobre questões de segurança e saúde do trabalho (SST) relacionadas as atividades de pintura 

imobiliária. 

Para desenvolver material educativo e orientações preventivas adequados e não 

superficiais é importante compreender melhor como essa atividade é de fato realizada no 

contexto brasileiro, o que exigiria a realização de estudo empírico ou investigação de campo. 

Para realizar um estudo empírico, o principal obstáculo seria obter acesso ao campo - pintores 

e locais onde são realizadas as atividades. O solicitante informou que um projeto dessa natureza 

é de interesse do MBPM e ABRAPP e que essas associações possuem uma rede de contatos 

com cobertura nacional que poderia viabilizar o acesso ao campo. 

A realização de estudo sobre condições de trabalho e prevenção nessa atividade 

econômica, e o subsequente desenvolvimento de materiais educativos, também é relevante para 

o Governo Federal. Segundo o “Perfil dos microempreendedores individuais” elaborado pelo 

SEBRAE (2019), a atividade econômica mais comum entre os microempreendedores 

individuais (MEIs) é cabelereiro (8,1%). A atividade de pintura imobiliária representa apenas 

1,4% das MEIs. Entretanto, de acordo ainda com esse perfil, a maioria dos MEIs atuou por um 

período de 4 anos ou mais na informalidade antes de se formalizarem. 

A partir desses dados pode-se inferir que provavelmente a maioria dos pintores 

imobiliários ainda atuam na informalidade. Portanto, este projeto tem potencial para contribuir 

na redução do trabalho informal e na prevenção de acidentes ou doenças relacionadas ao 

trabalho. Tais reduções implicariam na diminuição dos custos do Estado. 

Além das justificativas apresentadas, a recente revisão das normas regulamentadoras de 

segurança e saúde do trabalho dispensou o MEI de elaborar o Programa de Gerenciamento de 

Riscos Ocupacionais (PGR), mas dispôs que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

expediria fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI. 

Os resultados do projeto pretendem atender satisfatoriamente essa necessidade. 

1.1.3. Objetivos do projeto 

Objetivo geral 

Compreender os riscos associados à atividade de pintura imobiliária e apoiar pintores 

profissionais a desenvolverem suas atividades de forma segura e saudável. 
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Objetivos específicos 

a. Caracterizar as diferentes modalidades de trabalho do pintor imobiliário e o contexto 

em que são realizadas; 

b. Identificar a percepção de riscos dos trabalhadores, as medidas preventivas adotadas 

e as condições de saúde autorreferidas; 

c. Identificar os produtos químicos e a qualidade da comunicação de perigos em rótulos 

e fichas de dados de segurança; 

d. Identificar os perigos e avaliar os riscos associados à atividade de pintura imobiliária 

considerando as relações de trabalho e o contexto em que são realizadas; 

e. Sugerir medidas preventivas, em particular a prevenção de quedas, problemas 

musculoesqueléticos e danos à saúde associados a exposições a substâncias químicas; 

f. Desenvolver material educativo para formação de pintores profissionais. 

1.2. Dados da RAIS 

As informações contidas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), publicadas 

pelo Ministério do Trabalho e Previdência (BRASIL, 2021), permitem traçar um quadro geral 

da atividade de pintura no país, especialmente no que tange a acidentalidade e aposentadoria 

dos profissionais envolvidos. 

É mister afirmar que embora não seja possível estabelecer uma relação direta da RAIS 

com os dados da base de dados analisada, ainda assim as informações da RAIS são pertinentes 

para um panorama geral da atividade no Brasil. As classificações adotadas pela ABRAPP na 

confecção de sua base de dados são díspares daquelas encontradas na RAIS. Outro aspecto 

importante a ser considerado diz respeito ao universo de coleta de informações, enquanto a base 

de dados se refere apenas aos associados da ABRAPP, a RAIS abarca toda a atividade 

econômica. Em que pese estas limitações da RAIS esta mostra as informações constantes da 

tabela 1. 
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TABELA 1. PINTORES - MOTIVO DO DESLIGAMENTO PROFISSIONAL. 

CBO Ocupação 2002 

Motivo Desligamento - 2002 a 2018 

Falecimento 

Acidente 

Trabalho 

Falecimento 

do Profis. 

Aposentadoria 

Acidente 

Aposentadoria 

Doença 
Total 

Pintor de obras 98 8 103 113 322 

Pintor a pincel e rolo (exceto obras 

e estruturas metálicas) 
12 3 16 20 51 

Pintor de estruturas metálicas 24 4 28 47 103 

Pintor de veículos (fabricação) 10 1 9 20 40 

Pintor por imersão 1 0 0 1 2 

Pintor, a pistola (exceto obras e 

estruturas metálicas) 
15 0 14 23 52 

Pintor de cerâmica, a pincel 0 0 1 1 2 

Pintor de letreiros 0 1 1 1 3 

Pintor de veículos (reparação) 3 0 15 16 34 

Total 163 17 187 242 609 

Fonte: RAIS (2022). 

 

Ainda que na pesquisa feita na base de dados da RAIS não tenha sido possível isolar 

exatamente os pintores imobiliários, é possível, mesmo de maneira grosseira, considerar os 

pintores imobiliários com “pintores de obras”. Neste sentido, chama a atenção o número de 

quase 10 pintores mortos por acidente de trabalho por ano, ainda mais se for tomado em conta 

o número publicado pelo SEBRAE (2019), de que apenas 1,4% dos registros de 

microempreendedores individuais (MEIs) são identificados como pintores imobiliários. 

1.3. Este relatório técnico 

Este trabalho faz parte do Projeto “Pintura Imobiliária em Condições Seguras e 

Saudáveis", desenvolvido pela Fundacentro desde 2020. A Associação Brasileira de Pintores 

Profissionais (ABRAPP), mantém uma base de dados de seus associados desde 2016. Este 

relatório técnico tem por objetivo analisar a referida base de dados para associados entre 2016 

e 2020 (10.039 registros), especificamente, para aqueles que se declararam pintores imobiliários 
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(8054 registros). Os dados trabalhados não continham a identificação do associado, sendo 

garantido o sigilo das informações as quais foram tratadas em seu conjunto. 

Embora este trabalho não esgote o assunto, até por se referir apenas aos pintores 

associados à ABRAPP, entende-se que o mesmo atenda minimamente aos objetivos específicos 

“a”, “b” e “c” do projeto no qual este trabalho está inserido. 

O trabalho específico com a base de dados, alvo deste relatório, foi desenvolvido em 

quatro macro etapas: 

Etapa 1 (contexto), determinação dos campos da base de dados com possível interesse 

para o projeto já mencionado: ao todo são 32 campos de informação, dos quais foram analisados 

14 campos e desconsiderados os 18 restantes. A descrição detalhada desta etapa compõe o item 

“2. Base de dados” deste relatório. 

Etapa 2 (harmonização), se constituiu na harmonização das informações constantes nos 

campos escolhidos. Vários dos 14 campos analisados foram preenchidos de forma livre, sendo 

identificadas divergências em relação à grafia da resposta (p.ex. “lixa” e “licha”), além de 

respostas inválidas (p.ex. idades negativas e idades maiores que 100 anos), portanto a 

harmonização das informações teve por objetivo permitir a contagem de ocorrências no campo 

(resultados). Os detalhes deste processo são descritos no item “3. Harmonização de dados”. 

Etapa 3 (resultados), contagem de parâmetros e estatística descritiva das informações 

constantes na base de dados. Os resultados são apresentados no item “4. Resultados”. 

Etapa 4, discussão e considerações finais. Estas etapas são apresentadas nos itens “5. 

Discussão” e “6. Considerações finais”. 

1.3.1. Objetivo do relatório 

Este relatório registra o trabalho de análise feito sobre as informações contidas na base 

de dados de associados da ABRAPP. Este trabalho teve por propósito atender o objetivo “a” do 

Projeto “Pintura Imobiliária em Condições Seguras e Saudáveis", qual seja, caracterizar as 

diferentes modalidades de trabalho do pintor imobiliário e o contexto em que são realizadas, 

mesmo que esta caracterização esteja restrita apenas aos associados da ABRAPP, como já 

mencionado. 

1.3.2. Método de desenvolvimento das ações que resultaram neste relatório 

Os dados foram analisados através da Análise Exploratória de Dados (AED). Segundo 

REIS, em sua aula “Introdução e Análise Exploratória de Dados”, a AED era antigamente 
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chamada apenas de Estatística Descritiva. Esta técnica constitui o que a maioria das pessoas 

entende como Estatística, e inconscientemente usa no dia a dia. 

Ainda segundo REIS, a técnica em si, consiste em resumir e organizar os dados 

coletados ou disponíveis através de tabelas, gráficos ou medidas numéricas, e a partir dos dados 

resumidos procurar alguma regularidade ou padrão nas observações, o que se convencionou 

identificar como interpretação dos dados. 

Em que pese o fato de que as variáveis (aqui descritas como o cabeçalho de cada coluna 

da base de dados Excel) possam ser classificadas como qualitativas e quantitativas, classificadas 

por seu nível de mensuração ou nível de manipulação, não é o objetivo deste relatório técnico 

se aprofundar na ciência estatística, bastando apenas ter o conhecimento básico para a correta 

manipulação dos dados. 

Segundo REIS, todas as técnicas estatísticas apresentadas na literatura, para variáveis 

qualitativas ou quantitativas, têm duas suposições básicas: 

a) os dados que compõe a base de dados são confiáveis e; 

b) a base de dados, está “limpa”, podendo ser analisada imediatamente. 

Na realidade dificilmente os conjuntos de dados ou base de dados satisfazem estas duas 

suposições logo de início. Não satisfazer a primeira suposição significa que não há sentido no 

trabalho sobre estes dados, justamente por não serem confiáveis. Para o caso específico deste 

relatório técnico a primeira suposição está satisfeita, posto serem dados oficiais da ABRAPP e 

que representam seus associados. Esta característica embora valide a aplicação da AED, ao 

mesmo tempo estabelece limites para os resultados obtidos, ou seja, os achados estão restritos 

aos associados da ABRAPP. 

Posto isto, a atenção recai sobre a segunda suposição, que de fato não era atendida 

quando do início dos trabalhos, ou seja, antes de qualquer tipo de análise estatística. O trabalho 

inicial para obter o atendimento a segunda suposição é descrito no item 3 – Tratamento e 

harmonização de dados, cujo intuito único é justamente o de tornar a base de dados “limpa” e 

harmonizada para que a AED possa ser aplicada, em outras palavras. 

Desta forma é possível afirmar que o atendimento simultâneo às duas suposições citadas 

é condição sine qua non para permitir a aplicação da AED. 

1.3.3. Estrutura deste relatório 

A estrutura deste relatório técnico é a seguinte: 
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1. Introdução: a introdução foi dividida em dois aspectos: o primeiro (item 1.1.) diz 

respeito ao projeto no âmbito do qual este relatório se insere e o segundo (item 1.2.) versando 

sobre o foco do relatório técnico propriamente dito. 

2. Base de dados: neste item são apresentados detalhes da base de dados e a das 

primeiras ações tomadas sobre esta base (seleção de campos e registros). 

3. Harmonização de dados: descrição das ações realizadas sobre o conteúdo dos campos 

analisados. 

4. Resultados: detalhamento dos resultados da análise qualitativa (estatística descritiva) 

sobre cada um dos campos analisados na base de dados. 

5. Discussão: com base nos achados do item anterior foi feita discussão sobre que 

inferências ou rumos se pode apontar para a continuidade do projeto. 

6. Considerações finais 

1.3.4. Fluxograma de ações para composição deste relatório 

As ações descritas na figura 1 se referem as etapas específicas de manipulação da base 

de dados. 
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FIGURA 1. FLUXOGRAMA DE AÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DESTE RELATÓRIO. 

 

 
 
 
Fonte: Andrade, L. R. B. (2022).  
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2. Base de dados 

2.1. Descrição da base de dados 

A base de dados contendo informações dos associados da ABRAPP, foi disponibilizada 

no formato de uma planilha Excel, contendo 32 colunas (i.e., campos) com 10.039 registros no 

total. A tabela 2 a seguir ilustra os campos constantes da base de dados: 

TABELA 2. CAMPOS (COLUNAS) DA BASE DE DADOS (32 CAMPOS/COLUNAS). 

Coluna Título da Coluna Proposta / Variáveis 

A Indivíduo Numeração sequencial, de 1 a 10.039, 

correspondente a dados primários da tabela 

inicial 

B Data de Nascimento É possível calcular a idade do indivíduo em 

qualquer ano que se deseje. 

C Sexo Masculino 

Feminino 

D Cidade Nome da cidade 

E Estado Nome do estado ou sua sigla 

F Sou apenas pintor?  Sim 

Não 

G,  

H, 

I, 

J, 

K, 

L,  

M, 

N, 

O, 

Para aqueles que respondiam NÃO 

serem apenas pintores, as nove 

colunas seguintes (de G a O da base 

de dados) apresentavam profissões e 

funções descritas na coluna da 

direita deste quadro (estas 

informações correspondem aos 

rótulos das colunas na base de dados 

descritas na coluna da esquerda 

deste quadro). Para cada uma delas 

é admitida a resposta “sim” ou 

“não”. 

Pedreiro  

Azulejista 

Encanador 

Gesseiro 

Eletricista 

Designer de interiores 

Empreiteiro 

Arquiteto 

Engenheiro 
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P Para aqueles que respondiam 

“NÃO” na coluna F (sou apenas 

pintor) e na falta de opção adequada 

nas próximas nove colunas, esta 

coluna “Outra profissão” permite a 

complementação da resposta. 

Descrição da outra profissão 

Q Tipo de pintor Interesse focado no “imobiliário”, 

descartando os demais 

Outros tipos: fachadista, hobista, industrial, 

automotivo etc. 

R Deseja receber informações sobre o 

movimento (MBPM) 

Sim 

Não 

S Deseja receber informações de 

parceiros do movimento (MBPM) 

Sim 

Não 

T Quantos clientes você atende em 

média por mês 

Informações não precisas ou passiveis de 

comparação pela ausência de parâmetro 

concreto (por ex. metragem/mês etc.) 

U Você trabalha (Tamanho de equipe) Sozinho; 

+ 1 ajudante; 

Até 4 pessoas 

Mais de 4 pessoas 

V Há quantos anos você trabalha como 

pintor profissional? 

Relação entre idade no trabalho e anos de 

trabalho (Ingresso) 

W Você trabalha com ferramentas 

elétricas de pintura? Quais? 

Não 

Sim: Lixa; 

         Compressor; 

         Lixa e Compressor; 

         Outras ferramentas – apenas quando 

cita outras  

X Você utiliza equipamentos de 

proteção individual? Quais? 

Sim, sem especificação 

Sim, com identificação:  

- máscara, 

- uniforme,  
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- proteção auricular e plug,  

- botas, calçado, sapato, botinas); 

- óculos; 

- luvas; 

- cinto; 

- capacete 

Y Você possui algum treinamento de 

pintura ou certificado de segurança 

do trabalho? Quais? 

Não 

Sim: 

- Treinamento profissionalizante de pintura; 

- Curso sobre SST 

Z Você usa algum tipo de vestimenta 

própria para trabalhos de pintura 

(Uniforme)? Quais? 

Categoria da coluna X 

AA Como você informa seus 

orçamentos de pintura para seus 

clientes? 

De boca, por e-mail, por telefone após visita 

etc.  

AB Outro tipo de orçamento Talão de orçamento, pessoalmente etc. 

AC Você costuma cobrar seus trabalhos 

por: 

Empreitada, por metro quadrado, ambos 

etc. 

AD Como você costuma receber por 

seus trabalhos de pintura? 

Após a entrega do serviço, outro. 

AE Outro tipo de recebimento Por semana, por quinzena etc. 

AF Data de cadastro Parâmetro que varia de 2016 a 2020.  

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

Alguns aspectos desta coleção de dados merecem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, 

se trata de uma base de dados com fins administrativos e de controle da própria associação, isto 

quer dizer que, embora seja possível explorar os dados e suas inter-relações com fins de 

pesquisa este não foi o objetivo quando de sua construção, o que impõem algumas limitações. 

Outro aspecto é o fato de que enquanto alguns campos tinham resposta limitada (como 

no caso do gênero: “masculino” ou “feminino”) outros permitiam respostas abertas. 

Especialmente estes últimos ficaram sujeitos a variação de grafia para alguns termos, como por 
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exemplo: compressor grifado como: “coompressor”; “compresor”, entre outras variações. Este 

aspecto é mais detalhadamente abordado no item “3. Harmonização dos dados”. 

Alguns campos foram quase que integralmente preenchidos, enquanto outros 

apresentaram vários registros sem informações. Isto implica uma diferenciação entre uma 

resposta “não” e uma resposta “vazia” ou “não preenchida”, como no caso da coluna “Você 

possui algum treinamento de pintura ou certificado de segurança do trabalho? Quais?”. 

A pergunta acima mencionada igualmente pode ser usada como exemplo de uma 

dificuldade imposta pela forma como a base de dados foi construída, pois um mesmo campo 

pode conter simplesmente a resposta “não” como também “Sim. Treinamento A, treinamento 

B, dentre outros.” 

Ainda se faz mister indicar que a base de dados continha alguns conjuntos de dados com 

preenchimento inválido, ou seja, a informação disponibilizada no registro não indica o conteúdo 

esperado, como por exemplo: no campo já mencionado, “Você possui algum treinamento de 

pintura ou certificado de segurança do trabalho? Quais?”, onde a resposta fornecida é “por e-

mail”, claramente um conteúdo não aderente ao campo em análise. 

2.2. Campos selecionados 

Tendo em conta parâmetros genéricos, consensuados entre a equipe, alguns campos 

foram selecionados para análise (tabela 3) enquanto outros foram descartados (tabela 4), 

embora permaneçam disponíveis para eventuais releituras. 

O critério adotado foi: a informação do campo pode ter relação com SST ou, ainda, a 

informação do campo serve para caracterizar alguns aspectos que possam ser ligados a SST? 

Campos cuja resposta da equipe tenha sido “sim” foram analisados enquanto aqueles que 

obtiveram a resposta “não” foram deixados de lado. 

É possível interpretar este critério como um grupo focado de especialistas, neste caso os 

membros da equipe do projeto, que em conjunto, forneceram a resposta “sim” ou “não” para 

cada um dos campos da base de dados. 

TABELA 3. CAMPOS (COLUNAS) SELECIONADOS PARA ANÁLISE (13 COLUNAS/CAMPOS). 

Coluna Título da Coluna Proposta / Variáveis 

A Indivíduo Numeração sequencial, de 1 a 10.039, 

correspondente a dados primários da tabela 

inicial 
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B Data de Nascimento É possível calcular a idade do indivíduo em 

qualquer ano que se deseje. 

C Sexo Masculino 

Feminino 

E Estado Nome do estado ou sua sigla 

F Sou apenas pintor? Sim 

Não 

Q Tipo de pintor Interesse focado no “imobiliário”, descartar 

os demais 

Outros tipos: fachadista, hobista, industrial, 

automotivo etc. 

U Você trabalha (Tamanho de equipe) Sozinho; 

+ 1 ajudante; 

Até 4 pessoas 

Mais de 4 pessoas 

V Há quantos anos você trabalha 

como pintor profissional? 

Relação entre idade no trabalho e anos de 

trabalho (Ingresso) 

W Você trabalha com ferramentas 

elétricas de pintura? Quais? 

Não 

Sim: Lixa; 

         Compressor; 

         Lixa e Compressor; 

         Outras ferramentas – apenas quando 

cita outras  

X Você utiliza equipamentos de 

proteção individual? Quais? 

Sim, sem especificação 

Sim, com identificação:  

- máscara, 

- uniforme,  

- proteção auricular e plug,  

- botas, calçado, sapato, botinas); 

- óculos; 

- luvas; 

- cinto; 

- capacete 
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Y Você possui algum treinamento de 

pintura ou certificado de segurança 

do trabalho? Quais? 

Não 

Sim: 

- Treinamento profissionalizante de pintura; 

- Curso sobre SST 

Z Você usa algum tipo de vestimenta 

própria para trabalhos de pintura 

(Uniforme)? Quais? 

Categoria da coluna X 

AF Data de cadastro Parâmetro que varia de 2016 a 2020.  

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

A coluna A – “Indivíduo” foi mantido para permitir eventual referência ou comparação 

com a coleção de dados originais. 

A coluna B – “Data de nascimento” permite o cálculo da idade do indivíduo quando de 

seu ingresso na associação (quando relacionada a coluna AF – “Data de cadastro”); a 

distribuição etária pode ter implicações para a SST. 

A coluna C – “Sexo” agrega informação ao perfil dos pintores e pintoras associados. 

A coluna E – “Estado” agrega informação ao perfil dos indivíduos presentes na base de 

dados. 

A coluna F – “Sou apenas pintor” agrega informações ao perfil dos associados. 

A coluna Q – “Tipo de pintor” foi mantida por ser o primeiro corte no conjunto de dados 

a serem analisados. Este corte é detalhado no item “2.3. Fracionamento da base de dados”. 

A coluna U – “Você trabalha (tamanho da equipe)” agrega informação ao perfil dos 

associados e permite uma visão mais detalhada de como normalmente (no âmbito dos 

associados) ocorrem os trabalhos de pintura. 

A coluna V – “Há quantos anos você trabalha como pintor profissional” permite definir 

o tempo de experiência na atividade o que pode ser relevante para aspectos de SST. 

A coluna W – “Você trabalha com ferramentas elétricas de pintura? Quais?” trata de 

informação importante para a SST pelo fato de que muitos riscos são decorrentes das formas 

de trabalho, definidos pelas ferramentas utilizadas ou mesmo riscos inerentes à própria 

ferramenta. 

A coluna X – “Você utiliza equipamentos de proteção individual? Quais?” informação 

essencial para a SST. 
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A coluna Y – “Você possui algum treinamento de pintura ou certificado de segurança 

do trabalho? Quais?” implica na disponibilização de conhecimento formal que tem influência 

sobre a percepção e sobre as atitudes frente aos riscos ocupacionais. 

A coluna Z – “Você usa algum tipo de vestimenta própria para trabalhos de pintura 

(Uniforme)? Quais?” esta coluna poderia estar ligada a coluna X, entretanto, nem todas as 

vestimentas podem ser enquadradas como equipamento de proteção individual (EPI) pelo que 

esta informação agrega informação ao perfil dos associados. 

A coluna AF – “Data de cadastro”, em conjunto com a coluna B, permite determinar a 

idade do indivíduo quando de sua entrada na associação. 

TABELA 4. CAMPOS (COLUNAS) DESCARTADOS (19 CAMPOS/COLUNAS). 

Coluna Título da Coluna Proposta / Variável 

D Cidade Nome da cidade 

G, 

H, 

I, 

J, 

K, 

L, 

M, 

N, 

O, 

Para aqueles que respondiam NÃO 

serem apenas pintores, as nove 

colunas seguintes (de G a O da base 

de dados) apresentavam profissões e 

funções descritas na coluna da direita 

deste quadro (estas informações 

correspondem aos rótulos das colunas 

na base de dados descritas na coluna 

da esquerda deste quadro). Para cada 

uma delas é admitida a resposta “sim” 

ou “não”. 

Pedreiro 

Azulejista 

Encanador 

Gesseiro 

Eletricista 

Designer de interiores 

Empreiteiro 

Arquiteto 

Engenheiro 

P Para aqueles que respondiam “NÃO” 

na coluna F (sou apenas pintor) e na 

falta de opção adequada nas próximas 

nove colunas, esta coluna “Outra 

profissão” permite a complementação 

da resposta. 

Descrição da outra profissão 

R Deseja receber informações sobre o 

movimento (MBPM) 

Sim 

Não 

S Deseja receber informações de 

parceiros do movimento (MBPM) 

Sim 

Não 
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T Quantos clientes você atende em 

média por mês 

Informações não precisas ou passiveis de 

comparação pela ausência de parâmetro 

concreto (por ex. metragem/mês etc.) 

AA Como você informa seus orçamentos 

de pintura para seus clientes? 

De boca, por e-mail, por telefone após 

visita etc.  

AB Outro tipo de orçamento Talão de orçamento, pessoalmente etc. 

AC Você costuma cobrar seus trabalhos 

por: 

Empreitada, por metro quadrado, ambos 

etc. 

AD Como você costuma receber por seus 

trabalhos de pintura? 

Após a entrega do serviço, outro. 

AE Outro tipo de recebimento Por semana, por quinzena etc. 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

Como pode ser observado na tabela 4, a coluna D – “Cidade” foi excluída porque se 

entendeu que uma distribuição geográfica por Estado seria suficiente para o projeto. 

As colunas de G a O, estão associadas a resposta fornecida na coluna F “Sou apenas 

pintor”, e o grupo entendeu que uma estratificação entre alguém que seja pintor e azulejista ou 

pintor e gesseiro não traria subsídio significativo para o foco do trabalho que é a SST na pintura 

imobiliária. A coluna P é um complemento para as colunas de G a O, decorrente da coluna F e 

pelo mesmo motivo indicado acima não foi levada em consideração. 

A coluna R – “Deseja receber informações sobre o movimento (MBPM)”, por serem 

informações genéricas e não especialmente relacionada com SST, esta coluna foi 

desconsiderada. 

A coluna S – “Deseja receber informações de parceiros do movimento (MBPM)”, idem 

ao descrito para a coluna R, acima. 

A coluna T – “Quantos clientes você atende em média por mês”, o grupo entendeu que 

a informação tal qual colocada não permite comparações ou inferências já que atender apenas 

um cliente não significa uma exposição menor ao risco em relação àquele que responda atender 

cinco clientes, isto porque é o volume de trabalho que determinará a exposição e que terá 

influência direta no nível de risco ao qual o trabalhador estará exposto. 

A coluna AA – “Como você informa seus orçamentos de pintura para seus clientes?” 

foi considerada uma informação não significativa para a SST. 
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A coluna AB – “Outro tipo de orçamento” decorrente da coluna anterior, tem a mesma 

justificativa para ser desconsiderada. 

A coluna AC – “Você costuma cobrar seus trabalhos por:” idem a coluna AA. 

A coluna AD – “Como você costuma receber por seus trabalhos de pintura?”, decorrente 

da coluna anterior (AC), também possui a mesma justificativa da coluna AA para seu descarte. 

A coluna AE – “Outro tipo de recebimento”, igualmente decorrente da coluna AC, sua 

justificativa se alinha as anteriores, sendo a mesma da coluna AA. 

2.3. Fracionamento da base de dados 

Sem perder de vista o foco do projeto no âmbito do qual este relatório foi concebido, 

qual seja as questões de segurança e saúde no trabalho em relação ao trabalho de pintura 

imobiliária, optou-se por fracionar a base de dados a partir da resposta indicada na coluna Q – 

“Tipo de pintor”. Foi identificado um universo de 8.054 registros que indicavam a opção 

“imobiliário” como tipo de pintor, os quais foram considerados para o presente relatório, pelo 

que todo o trabalho e considerações foram desenvolvidas com base nos 8.054 registros acima 

referidos. Neste contexto, 1.985 registros não indicaram serem “pintores imobiliários” e foram 

desconsiderados. A tabela 5 a seguir traz mais detalhes. 

TABELA 5. OCORRÊNCIAS PARA A COLUNA Q – TIPO DE PINTOR. 

Tipo de pintor Número de 

ocorrências 

Percentual Opção 

Imobiliário 8.054 80,23 CONSIDERADOS 

Fachadista 527 5,25 Desconsiderados 

Hobista 362 3,61 Desconsiderados 

Industrial 330 3,29 Desconsiderados 

Automotivo 55 0,55 Desconsiderados 

Outros (*) 711 7,08 Desconsiderados 

Total 10.039 100,00  

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
(*) Este campo inclui registros não preenchidos, preenchidos com informações inválidas ou preenchido com outra 
categoria não listada no quadro acima.   
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3. Tratamento e harmonização dos dados 

Basicamente a harmonização dos dados se refere a questão da grafia, já mencionada. 

Importante destacar que esta adequação não significa manipulação intencional dos dados, quer 

seja incluindo ou excluindo informações. As alterações, quando necessárias, não alteraram o 

conteúdo propriamente dito, apenas a forma pelo qual foi escrito. 

Desta maneira, a primeira fase foi a de identificar as variantes de grafia para o termo em 

análise e a substituição das variantes pelo termo corretamente grafado. Foi um trabalho não 

automatizado, realizado por meio dos procedimentos a seguir, utilizando algumas facilidades e 

funções do software Excel. 

a) Ordenar do menor ao maior o conjunto de dados tendo por chave o campo a ser 

harmonizado. 

b) Análise visual do conteúdo do campo em foco, identificando possíveis variações na 

grafia do conteúdo, ou dados inválidos. 

c) Substituição, restrita ao campo em análise, da grafia inadequada pela grafia correta 

e no caso de dados inválidos a marcação desta ocorrência para o registro. 

d) Repetição dos passos “b” e “c” até o final do conjunto de dados. 

e) Ao término do ciclo acima, reiniciar deste o primeiro passo até que não sejam 

encontradas imprecisões no conteúdo. 

Até este momento os campos foram identificados com as colunas que ocupavam na 

planilha Excel, entretanto, para a execução dos passos acima eventualmente foi necessário 

incluir colunas de trabalho visando tão somente a integridade dos dados e sua correta 

manipulação. Este expediente faz com que a referência às colunas A, B, ... no Excel perca o 

sentido, sendo assim, a partir deste ponto do relatório os campos (colunas) serão referidos 

apenas por seus rótulos, ou seja, a descrição genérica do seu conteúdo. 

3.1. Campo “Indivíduo” 

Como já mencionado este campo foi utilizado para manter uma referência com a base 

de dados original na eventualidade de alguma operação inadequada que implicasse na 

necessidade de comparar os dados manipulados com os dados originais. 

Neste contexto, embora o universo de trabalho seja de 8.054 registros, o campo 

indivíduo apresenta 10.035 como o maior valor, isto porque o registro de número 10.035 da 
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base original formada por 10.039 registros totais, foi o último cujo campo “tipo de pintor” foi 

preenchido com “imobiliário”. 

3.2. Campo “Data de nascimento” 

O campo data de nascimento e o campo data de cadastro foram utilizados para calcular 

o campo idade de ingresso no cadastro ou simplesmente idade (subtrair a data de nascimento 

da data de ingresso). 

Assim, o campo idade foi acrescentado à planilha. Optou-se por esta metodologia como 

forma de melhor situar no tempo as informações obtidas, entretanto é possível calcular a idade 

atual, desconsiderando a idade de entrada no cadastro. 

Dos 8.054 registros disponíveis, 21 apresentaram inconsistências no cálculo de idade e, 

neste caso, foram grifados com “Não definido”. Como exemplo de discrepâncias, causadas pelo 

não preenchimento correto dos campos, temos: idades negativas; dados “não data” (não é 

possível calcular) e idades acima de 100 anos. 

3.3. Campo “Gênero” 

Este campo foi renomeado para “gênero” por ser considerado este rótulo mais adequado. 

Todos os 8.054 registros estão definidos adequadamente como “feminino” ou “masculino”, o 

que leva a conclusão de que este campo teve preenchimento fechado (limitado). 

3.4. Campo “Estado” 

Como no campo anterior, o campo estado está preenchido sem inconsistências. 

3.5. Campo “Sou apenas pintor” 

Este campo já estava codificado com as alternativas “sim” e “não”. Não houve 

inconsistências no preenchimento. 

3.6. Campo “Tipo de pintor” 

Este campo foi utilizado para o fracionamento da base de dados, como detalhado no 

item “2.3. Fracionamento da base de dados”. 
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3.7. Campo “Você trabalha (tamanho da equipe)” 

Este campo já estava codificado com as seguintes opções: “Sozinho”; “+ 1 ajudante”; 

“Até 4 pessoas”; “Tenho uma equipe maior”. Apenas um registro apresentava este campo 

indefinido. 

3.8. Campo “Há quantos anos você trabalha como pintor profissional” 

Este campo não foi preenchido utilizando-se um padrão, de maneira que o conteúdo é 

diverso, necessitando tratamento antes de ser possível realizar as descrições estatísticas. Como 

exemplos da disparidade de preenchimento temos: “dois”; 2 (como texto); 2 (como número); 

“Há mais de 10 anos”; “iniciando a carreira”; “4 anos e 6 meses”, etc. A atribuição de valores 

numéricos, quando possível, teve por objetivo permitir a realização de cálculos aritméticos, 

como a média por exemplo. 

Para que fosse feita uma uniformização destas informações foi acrescentada à planilha 

uma coluna intitulada “Coluna de manipulação dados de tempo de trabalho”, cujo objetivo foi 

conter o tempo de serviço de cada registro sob a forma de número, enquanto o preenchimento 

original foi preservado para eventuais verificações. 

Mesmo os dados sendo descritos sob a forma de números, utilizou-se a expressão “Não 

definido” para os casos em que não foi possível determinar este valor. 

A seguir descreve-se a sequência de ações para a uniformização dos dados. O campo foi 

preenchido com “1” para aqueles que diretamente indicaram este valor e para as expressões 

como: “há pouco tempo”; “estou começando agora”; “iniciando na profissão”, entre outras 

similares. Quando a indicação do tempo apresentava expressões como: “há mais de 10 anos”; 

“aproximadamente 10 anos”; “mais ou menos 10 anos”; “quase 10 anos” e similares o campo 

foi preenchido com valor “10”. Quando o campo original trouxe informações como: “desde 

muito cedo”; “há muito tempo” e similares, foi atribuído “Não definido” para o valor do campo. 

O mesmo valor “Não definido” foi atribuído para os registros que traziam a indicação de “0” 

(zero) como tempo de serviço, assim como, quando não havia preenchimento ou o 

preenchimento ocorreu com informações não pertinentes. 

Nos casos em que o campo original apresentou expressões indicando a idade, como: 

“desde meus quinze anos”; “desde 15 anos de idade”; ou indicou uma data de início do trabalho, 

como: “desde 1999” (e similares), o campo foi preenchido com o valor resultante da subtração 

da idade já calculada pela idade indicada como início dos trabalhos ou no caso de indicação de 
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ano de início, o valor correspondente a data de ingresso no cadastro menos a data de início do 

trabalho. 

3.9. Campo “Você trabalha com ferramentas elétricas de pintura? Quais?” 

Inicialmente algumas correções ortográficas foram necessárias, entre outras: 

Substituir: “licha” por “lixa” (incluindo lixadeira). 

Substituir: “lixadera” por “lixadeira” (incluindo lixadeira). 

Substituir: “coompressor”, “coompresor”, “compreçor, “compreensor”, 

“compreenssor”, “conpresor” e outras variantes por “compressor”. 

Substituir: “arless”, “airlees”, “airlles”, entre outras variantes por “airless”. 

 

Categorias 

Não = não usa ferramentas elétricas (inclui aqueles que indicam usar apenas ferramentas 

manuais). Esta categoria contém quem respondeu com “ainda não”. 

Não definido = parece indicar que usa ferramentas elétrica sem especificá-las (ex: 

campo preenchido com a expressão “elétricas”, “algumas”, “várias”, “todas” ou “ferramentas 

comuns”) como no caso de indicar “ferramentas elétricas”, “ferramentas normais”, 

“ferramentas padrão” e expressões equivalentes. 

Não respondido = campo deixado em branco ou com conteúdo inválido 

Sim:  Lixadeira 

Compressor; 

Lixadeira e Compressor; 

Airless 

Outras ferramentas – apenas quando cita outras.  

3.10. Campo “Você utiliza equipamentos de proteção individual? Quais?” 

Inicialmente algumas correções ortográficas foram necessárias, entre outras: 

Substituir: “mascara” por “máscara”. 

Substituir: “oculos” por “óculos”. 

Substituir: “lucas” por “luvas”, etc. 
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Categorias 

Não = não usa EPI. Esta categoria contém quem respondeu com “ainda não”; “nunca”, 

ou similares. 

Não definido = parece indicar que usa EPI sem especificá-los (ex: campo preenchido 

com a expressão “alguns”, “vários”, “todos”, as vezes” ou “EPI completo”) e expressões 

equivalentes tais como: “quase todos”, “quase nada”, “raramente”, etc. 

Foi destacada a resposta “sim” embora esta se enquadre na categoria “não definido”. 

Não respondido = campo deixado em branco ou com conteúdo inválido. 

3.11. Campo “Você possui algum treinamento de pintura ou certificado de segurança do 

trabalho? Quais?” 

As informações obtidas deste campo estão definidas a seguir. 

Não = não indica ter algum treinamento. 

Não definido = parece indicar que tem treinamento embora não o especifique. 

Não respondido = campo deixado em branco ou com conteúdo inválido. 

Importante destacar que este campo mistura duas categorias não excludentes, aqueles 

que indicam cursos de pintura (que podem ou não incluir orientações de segurança) e aqueles 

que indicam cursos específicos de segurança e saúde do trabalho. 

3.12. Campo “Você usa algum tipo de vestimenta própria para trabalhos de pintura 

(Uniforme)? Quais?” 

Além das correções ortográficas, como já mencionadas nos campos anteriores (caussa, 

ropa etc.), é importante destacar que uma análise do conteúdo dos registros parece indicar que 

em alguns casos a pergunta não foi bem compreendida, permitindo interpretações diferentes. 

Como exemplos desta situação é possível citar o preenchimento com os seguintes conteúdos: 

Conteúdo: “Não. Uso apenas roupas próprias ou roupas normais”. Neste caso a 

interpretação pode ser de que o indivíduo não usa vestimenta específica para pintura, embora 

as roupas próprias provavelmente sejam roupas usadas separadas especificamente para este uso. 

Conteúdo: “Não, apenas o uniforme da empresa”. Neste caso uma possível interpretação 

é de que o uniforme da empresa não é uma vestimenta apropriada para a pintura, embora faça 

uso deste. 

Conteúdo: “Não”. A interpretação aqui parece indicar que o indivíduo não usa 

vestimenta apropriada, mas logicamente usa alguma vestimenta, tendo faltado uma elaboração 
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melhor do rótulo do campo que permitisse ou favorecesse o preenchimento de que tipo de 

indumentária é usada. 

Conteúdo: “Não tenho uniforme”. Este caso parece indicar que foi considerado apenas 

o uniforme como vestimenta apropriada. 

3.13. Campo “Data de cadastro” 

Como já destacado no item “3.2. data de nascimento”, este campo foi utilizado para 

calcular a idade do indivíduo ao fazer o cadastro junto a associação. 
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4. Resultados 

A seguir serão apresentados os resultados das contagens e a estatística descritiva obtidas 

pela análise dos 8.054 registros da base de dados da ABRAPP. Para o caso de campos não 

selecionados para análise o item foi suprimido. 

Os resultados de alguns campos fazem referência a outro, como no caso das contagens 

condicionais, por exemplo, quantas mulheres indicam trabalharem sozinha (tamanho da 

equipe). 

O campo “Você utiliza equipamentos de proteção individual? Quais?” foi, sob alguns 

aspectos relacionado com a adoção de boas práticas de segurança e saúde do trabalho ou, ao 

menos, parece demonstrar algum grau de preocupação com o tema. Esta relação deve ser 

tomada com cuidado, pois a simples indicação do uso de EPI é muito menos do que se deve 

esperar em termos de prevenção. 

Foi discutida pela equipe a possibilidade de aplicar sobre o conjunto das informações 

técnicas estatísticas mais complexas e robustas com o intuito de identificar possíveis 

interrelações estatisticamente significativas entre eventuais campos em análise. Ao final da 

discussão esta possibilidade foi descartada por dois motivos principais: (1) os resultados da 

aplicação de métodos complexos e sua interpretação, mesmo que relevantes, estariam restritos 

ao universo estudado, ou seja, apenas aos associados da ABRAPP, o que impossibilitaria sua 

extrapolação, visto que não há nenhuma evidência de que a base de dados seja representativa 

do conjunto de pintores profissionais em geral; (2) tendo em conta que o objetivo principal do 

projeto, no qual este relatório está inserido, não é a descrição pormenorizada e detalhada dos 

membros da associação estudada, se optou por apenas recursos mais modestos, algo que não 

seria possível com a adoção de métodos estatísticos mais complexos. 

4.1.  Campo “Idade (com estratificação por gênero)” 

Este campo não foi preenchido diretamente. Foi calculado a partir da data de nascimento 

e da data de entrada no cadastro (tabela 6 e tabela 7). Desta forma a data de entrada no cadastro 

subtraída da data de nascimento indicou a idade do indivíduo quando este realizou o cadastro. 

Como já mencionado, o número total de registros é de 8.054, entretanto 21 destes 

apresentaram inconsistências em seu preenchimento de forma que não foi possível determinar 

a idade, sendo assim, o número de registros para as contagens e cálculos de idade foi de 8.033. 
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TABELA 6. DESCRIÇÃO GERAL DAS IDADES. 

Descrição geral Idade / anos 

Média de idade 36 

Idade mínima 14 

Idade máxima 75 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

TABELA 7. DISTRIBUIÇÃO DAS IDADES POR GÊNERO. 

Sexo 
Número de 

Registros 
Percentual 

Média de 

Idade / anos 

Idade Mínima 

/ anos 

Idade Máxima 

/ anos 

Feminino 251 3,12 37 19 63 

Masculino 7.803 96,88 35 14 75 

Total 8.054 100,00    

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

Em que pese o número de 251 mulheres na base de dados (tabela 7), a direção da 

associação afirma que o percentual efetivo de mulheres atuando como pintoras imobiliárias é 

maior do que o valor de 3,12% encontrado. 

TABELA 8. DISTRIBUIÇÃO DE IDADES GERAL E POR GÊNERO. 

   Agrupamento 

Idade / 

anos 

Número de 

Registros 

% sobre o 

Total 

Descrição / 

idade em anos 

Número de 

Registros 

% sobre 

o Total 

14 1 0,01 

< 20 51 0,63 

15 1 0,01 

16 2 0,02 

17 3 0,04 

18 10 0,12 

19 34 0,42 

20 48 0,60 >=20  

<30 
2.102 26,10 

21 92 1,14 
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22 126 1,56 

23 156 1,94 

24 201 2,50 

25 215 2,67 

26 269 3,34 

27 286 3,55 

28 356 4,42 

29 353 4,38 

30 359 4,46 

>=30 

 <40 
3.531 43,84 

31 355 4,41 

32 388 4,82 

33 388 4,82 

34 379 4,71 

35 332 4,12 

36 349 4,33 

37 354 4,40 

38 324 4,02 

39 303 3,76 

40 281 3,49 

>=40  

<50 
1.771 21,99 

41 250 3,10 

42 210 2,61 

43 189 2,35 

44 193 2,40 

45 183 2,27 

46 145 1,80 

47 115 1,43 

48 116 1,44 

49 89 1,11 

50 100 1,24 

>=50  

<60 
500 6,21 

51 69 0,86 

52 60 0,74 

53 54 0,67 

54 47 0,58 
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55 46 0,57 

56 39 0,48 

57 32 0,40 

58 31 0,38 

59 22 0,27 

60 21 0,26 

>=60  

<70 
75 0,93 

61 16 0,20 

62 10 0,12 

63 10 0,12 

64 5 0,06 

65 5 0,06 

66 2 0,02 

67 3 0,04 

68 2 0,02 

69 1 0,01 

70 0 0,00 

>=70  3 0,04 

71 0 0,00 

72 0 0,00 

73 2 0,02 

74 0 0,00 

75 1 0,01 

ND 21 0,26 ND 21 0,26 

Total 8.054 100,00   8.054 100,00 
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   Agrupamento feminino     Agrupamento masculino 

Idade 

/ anos 

Número de 

Mulheres 

% sobre 

o Total 

Descrição / 

idade em anos 

Número de 

Mulheres. 

% sobre 

o Total 
 

Idade 

/ anos 

Número de 

Homens 

% sobre 

o Total 

Descrição / 

idade em anos 

Número de 

Homens 

% sobre 

o Total 

14 0 0,00 

< 20 3 1,20 

 14 1 0,01 

< 20 48 0,62 

15 0 0,00  15 1 0,01 

16 0 0,00  16 2 0,03 

17 0 0,00  17 3 0,04 

18 0 0,00  18 10 0,13 

19 3 1,20  19 31 0,40 

20 4 1,59 

>=20  

<30 
59 23,51 

 20 44 0,56 

>=20  

<30 
2.043 26,18 

21 5 1,99  21 87 1,11 

22 3 1,20  22 123 1,58 

23 4 1,59  23 152 1,95 

24 4 1,59  24 197 2,52 

25 6 2,39  25 209 2,68 

26 11 4,38  26 258 3,31 

27 5 1,99  27 281 3,60 

28 10 3,98  28 346 4,43 

29 7 2,79  29 346 4,43 

30 12 4,78 >=30 

 <40 
93 37,05 

 30 347 4,45 >=30 

 <40 
3.438 44,06 

31 8 3,19  31 347 4,45 
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32 11 4,38  32 377 4,83 

33 9 3,59  33 379 4,86 

34 9 3,59  34 370 4,74 

35 11 4,38  35 321 4,11 

36 10 3,98  36 339 4,34 

37 5 1,99  37 349 4,47 

38 10 3,98  38 314 4,02 

39 8 3,19  39 295 3,78 

40 4 1,59 

>=40  

<50 
72 28,69 

 40 277 3,55 

>=40  

<50 
1.699 21,77 

41 10 3,98  41 240 3,08 

42 13 5,18  42 197 2,52 

43 7 2,79  43 182 2,33 

44 7 2,79  44 186 2,38 

45 7 2,79  45 176 2,26 

46 11 4,38  46 134 1,72 

47 3 1,20  47 112 1,44 

48 5 1,99  48 111 1,42 

49 5 1,99  49 84 1,08 

50 6 2,39 
>=50  

<60 
19 7,57 

 50 94 1,20 
>=50  

<60 
481 6,16 51 3 1,20  51 66 0,85 

52 2 0,80  52 58 0,74 
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53 0 0,00  53 54 0,69 

54 2 0,80  54 45 0,58 

55 2 0,80  55 44 0,56 

56 0 0,00  56 39 0,50 

57 2 0,80  57 30 0,38 

58 2 0,80  58 29 0,37 

59 0 0,00  59 22 0,28 

60 2 0,80 

>=60  

<70 
5 1,99 

 60 19 0,24 

>=60  

<70 
70 0,90 

61 2 0,80  61 14 0,18 

62 0 0,00  62 10 0,13 

63 1 0,40  63 9 0,12 

64 0 0,00  64 5 0,06 

65 0 0,00  65 5 0,06 

66 0 0,00  66 2 0,03 

67 0 0,00  67 3 0,04 

68 0 0,00  68 2 0,03 

69 0 0,00  69 1 0,01 

70 0 0,00 

>=70  0 0,00 

 70 0 0,00 

>=70  3 0,04 
71 0 0,00  71 0 0,00 

72 0 0,00  72 0 0,00 

73 0 0,00  73 2 0,03 
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74 0 0,00  74 0 0,00 

75 0 0,00  75 1 0,01 

ND 0 0,00 ND 0 0,00  ND 21 0,27 ND 21 0,27 

Total 251 100,00   251 100,00  Total 7.803 100,00   7.803 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
ND = Não Definido 
As duas idades com maior número de registros, para o conjunto dos dados é de 32 e 33 anos, ambas com 388 indivíduos, sendo que cada grupo corresponde a 4,82% do total. 
Para as mulheres a idade preponderante é de 42 anos correspondendo a 13 indivíduos (5,18%), para os homens a idade de maior ocorrência é de 33 anos, havendo 379 indivíduos 
nesta classe correspondendo a 4,86%. 
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Nos gráficos 1, 2 e 3 foram reunidas as informações com relação a idade e sua 

distribuição por grupos de faixas etárias, para melhor visualização dos resultados. 

GRÁFICO 1. DISTRIBUIÇÃO GERAL POR FAIXA DE IDADE. 

 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUIÇÃO FEMININA POR FAIXA DE IDADE. 

 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
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GRÁFICO 3. DISTRIBUIÇÃO MASCULINA POR FAIXA DE IDADE. 

 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

4.2.  Campo “Gênero” 

Em que pese o item anterior incluir a descrição das idades e sua distribuição em relação 

ao gênero (informações das tabelas 6, 7 e 8 e dos gráficos 1, 2 e 3), outras contagens foram 

efetuadas tendo por base o gênero, como mostram as tabelas 9 e 10 a seguir. 

TABELA 9. RELAÇÃO ENTRE GÊNERO E TAMANHO DE EQUIPE DE TRABALHO. 

 

Número de 

Registros 

% sobre o 

Total 

Total de mulheres 251 100,00 

Número de mulheres que trabalham sozinhas 65 25,90 

Número de mulheres que NÃO trabalham sozinhas 186 74,10 

       
Total de homens 7.803 100,00 

Número de homens que trabalham sozinhos 1.763 22,59 

Número de homens que NÃO trabalham sozinhos 6.040 77,41 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
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TABELA 10. RELAÇÃO ENTRE GÊNERO E USO DE EPI. 

 
Número de 

Registros 

% sobre o 

Total 

Total de mulheres 251 100,00 

Número de mulheres que NÃO indicam uso de EPI 57 22,71 

Número de mulheres que indicam uso de EPI 194 77,29 
       

Total de homens 7.803 100,00 

Número de homens que NÃO indicam uso de EPI 1.207 15,47 

Número de homens que indicam uso de EPI 6.596 84,53 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

4.3.  Campo “Estado” 

Na tabela 11 estão reunidas as informações referentes a distribuição dos registros por 

Estado e Região. 

TABELA 11. DISTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS POR ESTADO E REGIÃO. 

REGIÃO Estado UF 
Número de 

Indivíduos. 

% sobre 

o Total 

Total da 

região 

% da 

Região 

sobre o total 

% do estado 

sobre a 

Região 

NORTE 

Acre  AC 11 0,14 

226 2,81 

4,87 

Amapá AP 6 0,07 2,65 

Amazonas AM 55 0,68 24,34 

Pará PA 76 0,94 33,63 

Rondônia  RO 42 0,52 18,58 

Roraima  RR 11 0,14 4,87 

Tocantins  TO 25 0,31 11,06 

NORDESTE 

Alagoas  AL 48 0,60 

1.151 14,29 

4,17 

Bahia  BA 238 2,96 20,68 

Ceará  CE 389 4,83 33,80 

Paraíba  PB 134 1,66 11,64 

Pernambuco  PE 138 1,71 11,99 

Piauí  PI 30 0,37 2,61 
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Maranhão MA 48 0,60 4,17 

Rio Grande 

do Norte  RN 79 0,98 6,86 

Sergipe  SE 47 0,58 4,08 

DF 

Distrito 

Federal DF 110 1,37 
110 1,37 

100,00 

CENTRO 

OESTE 

Mato Grosso  MT 96 1,19 

542 6,73 

17,71 

Mato Grosso 

do Sul MS 167 2,07 30,81 

Goiás  GO 279 3,46 51,48 

SUDESTE 

Espírito 

Santo ES 99 1,23 

4.620 57,36 

2,14 

Minas Gerais MG 835 10,37 18,07 

Rio de 

Janeiro  RJ 434 5,39 9,39 

São Paulo  SP 3.252 40,38 70,39 

SUL 

Paraná  PR 728 9,04 

1.405 17,44 

51,81 

Rio Grande 

do Sul RS 347 4,31 24,70 

Santa 

Catarina  SC 330 4,10 23,49 

  
Total 8.054 100,00 8.054 100 

 
Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

4.4.  Campo “Sou apenas pintor” 

O campo sou apenas pintor admite resposta binária, isto é, “sim” ou “não”. A tabela 12 

a seguir indica a contagem para este campo. 

TABELA 12. CONTAGEM PARA CAMPO “SOU APENAS PINTOR”. 

Apenas Pintor Número de Ocorrências Percentual 

SIM 6.158 76,46 

NÃO 1.896 23,54 
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Total 8.054 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

Como já mencionado no item “2. Contexto”, no item “2.2 - Campos selecionados”, ao 

campo “sou apenas pintor” seguiam-se vários outros campos direcionados àqueles que 

responderam “não”, permitindo-lhes indicar que outra atividade exerce além da pintura 

imobiliária. Estes campos não fizeram parte do estudo. 

4.5.  Campo “Tipo de pintor” 

Como já mencionado, este campo foi utilizado para fracionar a base de dados (item “2.3. 

Fracionamento da base de dados”). Seu principal resultado é a indicação do universo sobre o 

qual este relatório foi elaborado, qual seja, os 8.054 registros que indicaram serem pintores do 

tipo imobiliário. 

4.6.  Campo “Você trabalha (tamanho da equipe)” 

Este campo foi preenchido com respostas fechadas, havendo quatro categorias para 

escolha (tabela 13). Este expediente permite o que campo não apresente inconsistências, como 

se pode evidenciar no quadro a seguir. Foi possível relacionar as informações referentes ao 

tamanho das equipes com o uso ou não de EPI (tabela 14). 

TABELA 13. TAMANHO DA EQUIPE. 

Categorias Número de Ocorrências % sobre o Total 

Sozinho; 1.828 22,70 

Mais um (+ 1) ajudante 3.254 40,40 

Até 4 pessoas 2.245 27,87 

Tenho uma equipe maior 726 9,01 

Não definido 1 0,01 

Total 8.054 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
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TABELA 14. TAMANHO DA EQUIPE X USO OU NÃO USO DE EPI. 

Tamanho da equipe e USO do EPI 

Tamanho da equipe 
Número de Indivíduos que 

usam EPI 
% sobre o Total 

Sozinho; 1.631 22,12 

Mais um (+ 1) ajudante 2.997 40,64 

Até 4 pessoas 2.083 28,25 

Tenho uma equipe maior 663 8,99 

Tamanho da equipe não definido 0 0,00 

Total 7.374 100,00 

      

Tamanho da equipe e NÃO USO de EPI 

Tamanho da equipe 
Número de Indivíduos que 

NÃO usam EPI 
% sobre o Total 

Sozinho; 102 35,92 

Mais um (+ 1) ajudante 112 39,44 

Até 4 pessoas 51 17,96 

Tenho uma equipe maior 19 6,69 

Tamanho da equipe não definido 0 0,00 

Total 284 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
Nota: o registro com tamanho de equipe não definido não respondeu sobre o uso do EPI, em função disto este 
registro não aparece no uso ou não de EPI. 

4.7.  Campo “Há quantos anos você trabalha como pintor profissional” 

Em função da diversidade de conteúdo, a harmonização dos dados destalhada no item 

“3.8. Há quantos anos você trabalha como pintor profissional” possivelmente incorporou 

alguma margem de erro, razão pela qual os resultados obtidos e aqui descritos devem ser 

tomados com cautela. 

Em relação ao tempo de serviço é possível constatar que, no universo em estudo, os 

homens acumulam mais tempo de serviço em média, se comparado às mulheres (tabela 15 e 

tabela 16). 
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TABELA 15. DESCRIÇÃO DOS TEMPOS DE TRABALHO. 

Menor tempo de serviço geral 1 ano 

Maior tempo de serviço geral 50 anos 

Média de tempo de serviço geral 11,45 anos 

   

Média de tempo de serviço feminino 7,25 anos 

Máximo tempo de trabalho feminino 36 anos 

Mínimo tempo de trabalho feminino 1 ano 

   

Média tempo de serviço masculino 11,58 anos 

Máximo tempo de trabalho masculino 50 anos 

Mínimo tempo de serviço masculino 1 ano 

   

Registros sem tempo definido 68 ocorrências 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

As médias referidas na tabela 15, acima, são médias aritméticas simples. 

TABELA 16. DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS TEMPOS DE SERVIÇO. 

Tempo de 

serviço 

Número de 

indivíduos 

% sobre 

o Total 

Agrupamento 

tempo de 

serviço. 

Número de 

Indivíduos 

Agrupados 

% sobre 

o Total 
 

1 367 4,56 

Entre 1  

e 10 anos 
4.564 56,67 

 

2 322 4,00  

3 371 4,61  

4 334 4,15  

5 672 8,34  

6 415 5,15  

7 364 4,52  

8 509 6,32  

9 203 2,52  

10 1.007 12,50  

11 122 1,51 Entre 11 

e 20 anos 
2.566 31,86 

 

12 333 4,13  
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13 178 2,21  

14 144 1,79  

15 696 8,64  

16 177 2,20  

17 153 1,90  

18 213 2,64  

19 57 0,71  

20 493 6,12  

21 52 0,65 

Entre 21 

e 30 anos 
725 9,00 

 

22 94 1,17  

23 75 0,93  

24 24 0,30  

25 202 2,51  

26 45 0,56  

27 28 0,35  

28 40 0,50  

29 13 0,16  

30 152 1,89  

31 1 0,01 

Entre 31 

e 40 anos 
113 1,40 

 

32 11 0,14  

33 11 0,14  

34 6 0,07  

35 41 0,51  

36 6 0,07  

37 5 0,06  

38 11 0,14  

39 0 0,00  

40 21 0,26  

41 5 0,06 

Entre 41 

e 50 anos 
18 0,22 

 

42 4 0,05  

43 1 0,01  

44 0 0,00  
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45 4 0,05  

46 0 0,00  

47 0 0,00  

48 1 0,01  

49 0 0,00  

50 3 0,04  

ND 68 0,84 ND 68 0,84  

Total 8.054 100,00   8.054 100,00  

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

Identifica-se que o tempo de serviço correspondente a “10 anos” apresenta o maior 

número de registros. Este aspecto deve ser entendido como “aproximadamente 10 anos”, isto 

em função da harmonização dos dados deste campo detalhada no item “3.8 Há quantos anos 

você trabalha como pintor profissional”. 

Foi possível correlacionar as informações relativas ao tempo de trabalho como pintor e 

o uso ou não de EPI, como apresentado na tabela 17. 

TABELA 17. TEMPO DE TRABALHO E USO OU NÃO USO DE EPI. 

Tempo de trabalho e USO do EPI 

Tempo de trabalho 
Número de Indivíduos 

que usam EPI 

% sobre o 

Total 

1 a 10 anos 4.141 56,16 

Entre 11 e 20 anos 2.381 32,29 

Entre 21 e 30 anos 672 9,11 

Entre 31 e 40 anos 103 1,40 

Entre 41 e 50 anos 18 0,24 

Tempo de trabalho não definido 59 0,80 

Total 7.374 100,00 

      

Tempo de trabalho e NÃO USO de EPI 

Tempo de trabalho 
Número de Indivíduos 

que NÃO usam EPI 

% sobre o 

Total 

1 a 10 anos 182 64,08 
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Entre 11 e 20 anos 64 22,54 

Entre 21 e 30 anos 28 9,86 

Entre 31 e 40 anos 6 2,11 

Entre 41 e 50 anos 0 0,00 

Tempo de trabalho não definido 4 1,41 

Total 284 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

4.8.  Campo “Você trabalha com ferramentas elétricas de pintura? Quais?” 

Este campo apresenta um duplo desafio: em primeiro lugar o fato de que um único 

campo contém, potencialmente duas informações: a definição pelo uso e a descrição da 

ferramenta usada; em segundo lugar, por serem dados abertos (não padronizados) houve a 

necessidade de compatibilizar a grafia dos termos, como detalhado no item 3.9. As informações 

coletadas referentes ao uso de ferramentas elétricas de pintura estão reunidas nas tabela 18 e 

tabela 19. 

TABELA 18. DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO CAMPO “VOCÊ TRABALHA COM FERRAMENTAS 

ELÉTRICAS DE PINTURA”. 

Categoria 
Número de 

Indivíduos 
Descrição da categoria 

% sobre o 

Total 

(A) Não usa 1.593 
Não usa ferramenta elétrica (indicou somente 

manuais ou indicou não usar) 
19,78 

(B) Não 

definido 
375 

Indica usar, mas não especifica (ex: "algumas", 

"todas", etc.) - a resposta "sim" foi contata 

separadamente  

4,66 

(C) Sim como 

única resposta 
427 Expressão "sim" aparece sozinha no campo  5,30 

(D) Não 

definido + sim 
802 

Indica usar, mas não especifica (representa a soma 

de "não definido" com "sim somente")  
9,96 

(E) Usa e indica 

a ferramenta 
4.957 

Faz uso de ferramentas elétricas indicando quais 

são 
61,55 

(F) Não 

respondido 
702 Campo em branco ou conteúdo inválido 8,72 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
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A categoria (D) “Não definido + sim” é o resultado da soma de (B) + (C) 

correspondendo ao total de registros onde o uso de ferramentas elétricas é indicado sem, no 

entanto, discriminar qual ou quais ferramentas são utilizadas. Neste contexto, o total de registros 

contados corresponde a: (A) + (D) + (E) + (F), equivalente ao valor já conhecido de 8.054 

registros. 

A tabela 18 mostra que um total de 5.759 indivíduos ((D) + (E)), correspondendo a 

71,51% do total, apontam usar ferramentas elétricas indicando ou não quais sejam. Parece lícito 

afirmar que questões de SST envolvendo ferramentas elétrica são significativas para a 

prevenção. 

TABELA 19. FERRAMENTAS ELÉTRICAS UTILIZADAS. 

Ferramenta 
Número de 

Indivíduos 
Descrição da contagem 

% sobre 

o Total 

Lixadeira 3.464 
Expressão "lixadeira" aparece no campo (inclui 

lixadeira e compressor) 
43,01 

Lixadeira somente 471 Expressão "lixadeira" aparece no campo sozinha 5,85 

Lixadeira sem 

compressor 
1.492 

Expressão "lixadeira" presente e sem a expressão 

"compressor". Além de "lixadeira" uma ou mais 

ferramentas são indicadas exceto "compressor" 

18,52 

treme treme 71 

Tipos de lixadeiras 

0,88 

orbital 422 5,24 

treme treme + orbital 493 6,12 

girafa 192 2,38 
    

Compressor 3.098 
Expressão "compressor" aparece no campo 

(inclui compressor e lixadeira) 
38,47 

Compressor somente 657 
Expressão "compressor" aparece no campo 

sozinha 
8,16 

Compressor sem 

lixadeira 
1.126 

Expressão "compressor" presente sem a 

expressão "lixadeira". Além de "compressor" 

uma ou mais ferramentas são indicadas exceto 

"lixadeira" 

13,98 

    

Lixadeira e 

compressor 
1.972 

Ambas as expressões "lixadeira" e "compressor" 

estão presentes no campo 
24,48 
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Airless 627 Expressão "airless" aparece no campo 7,78 

Airless somente 82 Expressão "airless" aparece no campo sozinha 1,02 
    

Tufão 54 Expressão "tufão" aparece no campo 0,67 

Tufão somente 8 Expressão "tufão" aparece no campo sozinha 0,10 

ar direto 25 Expressão "ar direto" aparece no campo 0,31 
    

Pulverizadora 75 Expressão "pulverizadora" aparece no campo 0,93 

Pulverizadora 

somente 
1 

Expressão "pulverizadora" aparece no campo 

sozinha 
0,01 

    

Pistola 506 Expressão "pistola" aparece no campo 6,28 

Pistola somente 47 Expressão "pistola" aparece no campo sozinha 0,58 

Pistola elétrica 28 Expressão "pistola elétrica" aparece no campo 0,35 
    

Furadeira 272 Expressão "furadeira" aparece no campo 3,38 

Furadeira somente 4 Expressão "furadeira" aparece no campo sozinha 0,05 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

A tabela 19 evidencia que as ferramentas elétricas mais utilizadas são lixadeira e 

compressor. Esta informação indica a importância de serem abordadas as questões de SST 

relativas a estes equipamentos, sem prejuízo de outras abordagens. 

Como realizado anteriormente, as informações obtidas com relação ao uso de 

ferramentas elétricas puderam ser empregadas para correlacionar o uso destas e o uso de EPI 

(tabela 20). 

TABELA 20. USO DE FERRAMENTA ELÉTRICA E O USO OU NÃO USO DE EPI. 

Uso de ferramentas elétricas e USO do EPI 

Uso de ferramentas elétricas  Número de Indivíduos que usam EPI % sobre o Total 

Não usa ferramenta elétrica 1.401 19,00 

Usa ferramenta elétrica 5.553 75,31 

Não respondido 420 5,70 

Total 7.374 100,00 
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Uso de ferramentas elétrica e NÃO USO de EPI 

Uso de ferramentas elétricas  Número de Indivíduos que NÃO usam EPI % sobre o Total 

Não usa ferramenta elétrica 165 58,10 

Usa ferramenta elétrica 110 38,73 

Não respondido 9 3,17 

Total 284 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

4.9.  Campo “Você utiliza equipamentos de proteção individual? Quais?” 

Tal qual o campo sobre uso de ferramentas elétricas, o campo sobre uso de EPI também 

apresenta um duplo desafio: em primeiro lugar o fato de que um único campo contém 

potencialmente duas informações: a definição pelo uso e a descrição do EPI utilizado; em 

segundo lugar, por serem dados abertos (não padronizados) houve a necessidade de 

compatibilizar a grafia dos termos, como descrito no item 3.10. 

O campo destinado a indicação sobre uso de EPI pode, guardadas as limitações da 

extrapolação, ser considerado como um indicativo de adoção de boas práticas de SST (ou 

tentativa de adoção) ou ainda de preocupação com o tema SST. Neste cenário foram feitas 

algumas contagens condicionais relacionando alguns campos com o uso ou não uso de EPI. 

Assim, foram obtidos dados sobre gênero x uso de EPI (item 4,2., tabela 10), tamanho 

da equipe x uso de EPI (item 4.6., tabela 14), tempo de trabalho x uso de EPI (item 4.7., tabela 

17), uso de ferramentas elétricas x uso de EPI (item 4.8., tabela 20) e treinamento x uso de EPI 

(item 4.10., tabela 28). Ao examinar somente o campo uso de EPI (tabela 21), temos: 

TABELA 21. DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO CAMPO USO DE EPI. 

Categoria 
Número de 

Indivíduos 
Descrição da categoria % sobre o Total 

(A) Não usa 284 Indica NÃO usar EPI  3,53 

(B) Não definido 581 

Indica usar, mas não especifica (ex: "alguns", 

"todos", etc.). A expressão sim, quando sozinha 

no campo contada separadamente  

7,21 

(C) Sim como 

única resposta 
735 Expressão "sim" aparece sozinha no campo  9,13 
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(D) Total Não 

definido + sim 
1.316 Indica usar, mas não especifica (total)  16,34 

(E) Usa EPI e 

indica qual(ais) 
6.058 Faz uso de EPI e indica qual(ais) 75,22 

(F) Não 

respondido 
396 Campo em branco ou conteúdo inválido 4,92 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

A categoria (D) “Não definido + sim” é o resultado da soma de (B) + (C) 

correspondendo ao total de registros onde o uso de EPI é indicado sem, no entanto, discriminar 

qual ou quais equipamentos são utilizados. Neste contexto, o total de registros contados 

corresponde a: (A) + (D) + (E) + (F), equivalente ao valor já conhecido de 8.054 registros. 

A tabela 21 mostra que um total de 7.374 indivíduos ((D) + (E)), correspondendo a 

91,56% do total, apontam usar EPI indicando ou não quais sejam. Estes valores apontam para 

um uso de EPI expressivo, pelo que se pode focar na seleção e uso correto do EPI, sendo menos 

importante o discurso simples a favor do uso. 
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TABELA 22. EPIS UTILIZADOS. 

EPI 
Número de 

Indivíduos 
Descrição da contagem % sobre o Total 

Máscara 4.973 
Expressão "máscara" está presente no 

campo 
61,75 

Só máscara 397 Expressão "máscara" é a única do campo 4,93 

    

Luvas 3.717 
Expressão "luvas" está presente no 

campo 
46,15 

Só luvas 9 Expressão "luvas" é a única do campo 0,11 
    

Óculos 3.594 
Expressão "óculos" está presente no 

campo 
44,62 

Só óculos 35 Expressão "óculos" é a única do campo 0,43 
    

Calçados (de forma genérica)   

Botas 1.341 
Expressão "botas" está presente no 

campo 
16,65 

Só botas 7 Expressão "botas" é a única do campo 0,09 

Botinas 379 
Expressão "botinas" está presente no 

campo 
4,71 

Só botinas 0 Expressão "botinas" é a única do campo 0,00 

Palavra 

"calçado" 
44 

Expressão "calçado" está presente no 

campo 
0,55 

Só a palavra 

"calçado" 
0 Expressão "calçado" é a única do campo 0,00 

Sapato 191 
Expressão "sapato" está presente no 

campo 
2,37 

Só sapato 1 Expressão "sapato" é a única do campo 0,01 

Total 

calçado (de 

forma 

genérica) 

1.955   24,27 
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Capacete 1.171 
Expressão "capacete" está presente no 

campo 
14,54 

Só capacete 14 
Expressão "capacete" é a única do 

campo 
0,17 

    

Cinto 1.043 
Expressão "cinto" está presente no 

campo 
12,95 

Só cinto 10 Expressão "cinto" é a única do campo 0,12 

Cinto de 

segurança 
409 

Expressão "cinto de segurança" está 

presente no campo 
5,08 

Só cinto de 

segurança 
25 

Expressão "cinto de segurança" aparece 

sozinha no campo 
0,31 

Trava queda 73 
Expressão "trava queda" está presente no 

campo 
0,91 

    

Proteção 

auricular 
871 

Expressão "auricular" está presente no 

campo 
10,81 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

A tabela 22 evidencia que os três EPIs mais utilizados são máscara, luvas e óculos. O 

calçado, em quarto lugar nesta lista, aparece com 24,27%. Esta informação indica a importância 

(talvez obrigatoriedade) de serem abordadas as questões de SST relativas a estes equipamentos 

(seleção e uso), sem prejuízo de outras abordagens ou demais equipamentos. 

4.10. Campo “Você possui algum treinamento de pintura ou certificado de segurança do 

trabalho? Quais?” 

Este campo potencialmente pode conter três informações: ter treinamento técnico de 

pintura, ter treinamento específico de SST e qual o treinamento específico foi realizado. Já 

como padrão característico desta base de dados, por serem dados abertos (não padronizados) 

houve a necessidade de compatibilizar a grafia dos termos, como descrito no item 3.11. 

Este campo apresenta duas grandes categorias não excludentes entre si: treinamento 

específico de SST e treinamento técnico de pintura. É possível que os treinamentos técnicos de 

pintura incorporem aspectos de SST, entretanto se trata apenas de uma suposição que não conta 

com evidências provindas dos dados analisados. 



58 

   
 

Os treinamentos técnicos de pintura incluem cursos de fabricantes. Os principais 

fabricantes citados são: Suvinil, Coral, Renner, Lukscolor, entretanto outros são indicados, tais 

como Iquine, Killing, Dacar, Montana, Kresil etc. Também incluem os registros que indicaram 

curso de pintor ou curso de pintura, mesmo não identificando a fonte (Tabela 23). 

Os treinamentos específicos de SST incluem a indicação de NRs (ainda que não citadas 

diretamente, como no caso de referir-se apenas a “trabalho em altura”), e citações do termo 

“segurança”. 

TABELA 23. DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO CAMPO “TREINAMENTO”. 

Categoria 
Número de 

Indivíduos 
Descrição da categoria % sobre o Total 

(A) Não  3.531 Não tem treinamento 43,84 

(B) Não definido 165 

Indica ter treinamento, mas não 

especifica (ex: "vários", "alguns", etc). 

Obs.: a resposta "sim" como a única no 

campo foi contada em separado  

2,05 

(C) Sim somente 459 
Expressão "sim" aparece sozinha no 

campo  
5,70 

(D) Total Não 

definido + sim 
624 

Indica ter treinamento, mas não 

especifica qual(ais)  
7,75 

(E) Possui 

treinamento  
2.952 

Indica ter treinamento e especifica 

qual(ais) 
36,65 

(F) Não 

respondido 
947 

Campo em branco ou conteúdo 

inválido 
11,76 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

A categoria (D) “Não definido + sim” é o resultado da soma de (B) + (C) 

correspondendo ao total de registros onde o treinamento é indicado, sem, no entanto, 

discriminar qual ou quais foram os treinamentos realizados. Neste contexto, o total de registros 

contados corresponde a: (A) + (D) + (E) + (F), equivalente ao valor já conhecido de 8.054 

registros. 

A tabela 23 mostra que um total de 3.576 indivíduos ((D) + (E)), correspondendo a 

44,40% do total, apontam terem algum tipo de treinamento. A tabela 24 agrupa as informações 

sobre treinamento específico em SST, enquanto o tabela 25indica outras NRs que foram citadas 

no preenchimento do cadastro estudado. 
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TABELA 24. TREINAMENTOS DE SST. 

Curso 
Número de 

Indivíduos 
Descrição do conteúdo % sobre o Total 

NR 35 763 Expressão "NR 35" está presente no 

campo 

9,47 

Só NR 35 293 Expressão "NR 35" é a única do 

campo 

3,64 

Trabalho em altura 83 Expressão "trabalho em altura" está 

presente no campo 

1,03 

Plataforma 

elevatória 

18 Expressão "plataforma elevatória" 

está presente no campo 

0,22 

        

Segurança 188 Expressão "segurança" está presente 

no campo 

2,33 

Só Segurança  7 Expressão "segurança" é a única do 

campo 

0,09 

        

NR 18 172 Expressão "NR 18" está presente no 

campo 

2,14 

Só NR 18 17 Expressão "NR 18" é a única do 

campo 

0,21 

        

NR 10 137 Expressão "NR 10" está presente no 

campo 

1,70 

Só NR 10 28 Expressão "NR 10" é a única do 

campo 

0,35 

        

NR 33 63 Expressão "NR 33" está presente no 

campo 

0,78 

Só NR 33 3 Expressão "NR 33" é a única do 

campo 

0,04 
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CIPA 36 Expressão "cipa" está presente no 

campo 

0,45 

Só CIPA 6 Expressão "cipa" é a única do 

campo 

 ??? 

        

Socorrista 21 A expressão "socorrista" ou 

"primeiros socorros" está presente 

no campo 

0,26 

        

Brigadista 14 A expressão "brigadista" ou 

"brigada" está presente no campo 

0,17 

        

NR 36 10 Expressão "NR 36" está presente no 

campo 

0,12 

Só NR 36 0 Expressão "NR 36" é a única do 

campo 

0,00 

        

NR 12 9 Expressão "NR 12" está presente no 

campo 

0,11 

Só NR 12 1 Expressão "NR 12" é a única do 

campo 

0,01 

        

NR 20 7 Expressão "NR 20" está presente no 

campo 

0,09 

Só NR 20 0 Expressão "NR 20" é a única do 

campo 

0,00 

        

NR 32 6 Expressão "NR 32" está presente no 

campo 

0,07 

Só NR 32 3 Expressão "NR 32" é a única do 

campo 

0,04 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
Nota: quando um indivíduo respondeu ter participado de treinamentos de duas NRs, por exemplo NR 35 e 18, este 
registro foi contabilizado para o total da NR 35 assim como para o total da NR 18. Assim sendo, não se aplicam 
somas entre os resultados das várias NRs. 
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TABELA 25. OUTRAS NRS CITADAS. 

Outras NRs citadas Número de Indivíduos 

NR 5 5 

NR 15 4 

NR 16 3 

NR 25 3 

NR 11 2 

NR 23 1 

Total de outras NRs citadas 18 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

A tabela 26 reúne as informações fornecidas quanto a realização de treinamentos 

técnicos na área de pintura, enquanto a tabela 27 indica outros cursos citados pelos cadastrados. 

TABELA 26. TREINAMENTOS TÉCNICOS DE PINTURA. 

Curso 
Número de 

Indivíduos 
Descrição do conteúdo % sobre o Total 

Curso da 

ABRAFATI 
159 

Expressão "ABRAFATI" está 

presente no campo 
1,97 

Só ABRAFATI 28 Expressão "ABRAFATI" é a única 

do campo 

0,35 

        

Curso do 

fabricante 

45 Expressão "fabricante" está 

presente no campo 

0,56 

Curso da loja 45 Expressão "loja" está presente no 

campo 

0,56 

        

Fabricantes especificados 

Suvinil 447 Expressão "Suvinil" está presente 

no campo 

5,55 

Coral 336 Expressão "Coral" está presente no 

campo 

4,17 

Renner 34 Expressão "Renner" está presente 

no campo 

0,42 
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Lukscolor 31 Expressão "Lukscolor" está 

presente no campo 

0,38 

        

Alguns outros cursos 

SENAI 240 Expressão "Senai" está presente no 

campo 

2,98 

SENAC 16 Expressão "Senac" está presente no 

campo 

0,20 

        

Cursos de pintor ou pintura 

Pintura 412 Expressão "Pintura" está presente 

no campo 

5,12 

Pintor  242 Expressão "Pintor" está presente 

no campo 

3,00 

Universidade 

Futura do Pintor 

109 Expressão "Futura" está presente 

no campo 

1,35 

        

Efeitos 

decorativos  
72 

(efeitos decorativos ou efeitos em 

pintura) 
0,89 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

Alguns exemplos de conteúdo 

• "Tenho certificado do iza" 

• "Tenho curso de efeitos na madeira com compressor" 

• "Tenho curso e prática de construção cenográfica certificada na Espanha onde trabalhei 

muitos anos" 

TABELA 27. OUTROS CURSOS CITADOS. 

Curso 
Número de 

Indivíduos 
Descrição do conteúdo 

% sobre o 

Total 

Textura 52 
A expressão "textura" está presente 

no campo 
0,65 

Porcelanato 

Líquido 
26 

A expressão "porcelanato líquido" 

está presente no campo 
0,32 
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Marmorato 14 
A expressão "marmorato" está 

presente no campo 
0,17 

Edificações 12 

A expressão "edificações" está 

presente no campo (técnico em 

edificações) 

0,15 

Impermeabil

ização 
7 

A expressão "impermeabilização" 

está presente no campo 
0,09 

Total 111 Soma de outros cursos citados 1,38 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 
Nota: este quadro não é exaustivo, existem vários outros cursos indicados ou conteúdos relacionados ao tema. 

A tabela 28 correlaciona a realização de treinamentos e o emprego de EPI pelo corpo de 

profissionais que preencheram o cadastro em questão. 
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TABELA 28. TREINAMENTO E O USO OU NÃO USO DE EPI. 

Treinamento e USO do EPI 

Treinamento 
Número de Indivíduos que usam 

EPI 
% sobre o Total 

SEM treinamento 3.258 44,18 

COM Treinamento (geral) 3.463 46,96 

Não respondido 653 8,86 

Total 7.374 100,00 

      

Treinamento e NÃO USO de EPI 

Treinamento Número de Indivíduos que NÃO 

usam EPI 
% sobre o Total 

SEM treinamento 230 80,99 

COM Treinamento (geral) 48 16,90 

Não respondido 6 2,11 

Total 284 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

4.11. Campo “Você usa algum tipo de vestimenta própria para trabalhos de pintura 

(Uniforme)? Quais?” 

Conforme já comentado no item 3.12. sobre o tratamento e harmonização do campo 

vestimenta, este conteúdo mostrou a maior variação de interpretação entre os registros da base 

de dados. Havendo confusão entre vestimenta como EPI ou mesmo qual o conceito específico 

para vestimenta. As informações coletadas estão reunidas na tabela 29. 

TABELA 29. DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO CAMPO VESTIMENTA. 

Categoria 
Número de 

Indivíduos 
Descrição da categoria % sobre o Total 

(A) Não usa 2.211 Não usa vestimenta específica 27,45 

(B) Não definido 129 Indica usar vestimenta específica, mas 

não especifica (ex: "algumas"). A 

resposta "sim" como única no campo foi 

contada em separado  

1,60 
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(C) Sim somente 501 Expressão "sim" aparece sozinha no 

campo  

6,22 

(D) Total não 

definido + sim 

630 Indica usar, mas não especifica (total)  7,82 

(E) Usa e 

especifica 

4.526 Indica usar e específica o que usa 56,20 

(F) Não 

respondido 

687 Campo em branco ou conteúdo inválido 8,53 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

A categoria (D) “Não definido + sim” é o resultado da soma de (B) + (C) 

correspondendo ao total de registros onde é indicado ou uso de vestimenta própria, sem 

eventualmente, descrever qual seja. Neste contexto, o total de registros contados corresponde 

a: (A) + (D) + (E) + (F), equivalente ao valor já conhecido de 8.054 registros. 

A tabela 29 mostra que um total de 5.156 indivíduos ((D) + (E)), correspondendo a 

64,02% do total, apontam usarem vestimenta própria para pintura. A tabela 30 reúne de modo 

mais específico as vestimentas e calçados usados indicados no cadastro. 

TABELA 30. VESTIMENTAS E CALÇADOS CITADOS. 

Tipo de 

vestimenta 

Número de 

Indivíduos. 
Descrição do conteúdo % sobre o Total 

Calça 1.824 A expressão "calça" está presente no 

campo 

22,65 

Camisa 1.403 A expressão "camisa" está presente 

no campo 

17,42 

Uniforme 1.083 Expressão "uniforme" está presente 

no campo. Incluindo: uniforme 

padrão, padronizado, personalizado, 

pessoal, da firma, da empresa etc. 

13,45 

Camiseta 1.035 A expressão "camiseta" está presente 

no campo 

12,85 

Macacão 405 A expressão "macacão" está presente 

no campo 

5,03 
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Roupas 298 A expressão roupa(s) está presente 

no campo. Incluindo: roupas normais 

/ comuns / próprias / velhas 

3,70 

Boné 203 A expressão "boné" está presente no 

campo 

2,52 

Blusa 203 A expressão "blusa" está presente no 

campo 

2,52 

Jaleco 153 A expressão "jaleco" está presente 

no campo 

1,90 

Farda / 

fardamento 

72 A expressão "farda ou fardamento" 

está presente no campo 

0,89 

Avental / aventais 30 A expressão "avental(ais)" está 

presente no campo 

0,37 

Bermuda / short 24 A expressão "bermuda(s) ou short" 

está presente no campo 

  

Vestimenta 12 A expressão "vestimenta" está 

presente no campo 

0,15 

  
 

    

Tipo de calçado Número de 

Indivíduos 

Descrição do conteúdo % sobre o Total 

Bota  650 A expressão "bota" está presente no 

campo 

8,07 

Botina 209 A expressão "botina" está presente 

no campo 

2,59 

Sapato 73 A expressão "sapato" está presente 

no campo 

0,91 

Sapatão 40 A expressão "sapatão" está presente 

no campo 

0,50 

Calçado 17 A expressão "calçado" está presente 

no campo 

0,21 

Total calçados  989 A expressão "vestimenta" está 

presente no campo 

12,28 
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Subconjunto de calçados, especificação "de segurança" 

Bota de segurança 9   0,11 

Botina de 

segurança 

6   0,07 

Sapato de 

segurança 

6   0,07 

Sapatão de 

segurança 

0   0,00 

Calçado de 

segurança 

4   0,05 

  
 

    

EPI 17 A expressão EPI está presente no 

campo 

0,21 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022). 

4.12. Campo “Data de cadastro” 

A tabela 31 agrega as informações relativas ao número de indivíduos cadastrados por 

ano. Como pode ser observado, a data mais antiga do cadastro é 21/09/2016 enquanto a mais 

recente é 15/12/2020. 

TABELA 31. INDIVÍDUOS CADASTRADOS POR ANO. 

Ano Número de Indivíduos % sobre o Total 

2016 2.106 26,15 

2017 3.244 40,28 

2018 1.430 17,76 

2019 649 8,06 

2020 625 7,76 

Total 8.054 100,00 

Fonte: Dados fornecidos pela ABRAPP, adaptados pela equipe PICSS (2022).  
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5. Discussão 

É relevante apontar que a base de dados analisada se constitui em um registro 

administrativo da ABRAPP. Não teve, portanto, o condão de pesquisa ou inferência de dados. 

Na primeira fase deste trabalho descrita no item 3 – Tratamento e harmonização de dados, foi 

possível identificar várias inconsistências em relação aos preenchimentos dos campos. Isto por 

si só não inviabiliza do trabalho, mas indica que seus resultados devam ser tomados com reserva 

além de tornar eventuais extrapolações pouco confiáveis. 

Apesar disto, dentro dos limites da base de dados, são encontradas informações 

preciosas que ajudam a entender, senão o universo dos pintores imobiliários, ao menos a 

parcelas deste universo que é associada a ABRAPP. 

A forma como os campos de resposta aberta foram preenchidos parece ser um indicativo 

de baixa escolaridade dos respondentes evidenciado pelas dificuldades de ortografia para várias 

palavras. Entretanto um número significativo de 44,40% destes indivíduos, indica terem algum 

tipo de treinamento. 

Este aspecto de baixa escolaridade e muita experiência pode apontar um norte em 

relação as formas de comunicar a importância da SST para o público-alvo.  
Alguns aspectos na ocupação de pintor podem intensificar a exposição a agentes 
químicos. Grande parte desses profissionais trabalha como autônomo e possui baixa 
escolaridade, característica socioeconômica importante para a compreensão dos 
rótulos e da toxicidade dos produtos manipulados. Adicionalmente, a  deficiente  
capacitação  e  a  atualização  profissional  estão  associadas  à  reduzida  percepção  
dos  riscos  ocupacionais,  sobretudo o risco químico e a baixa adesão aos 
equipamentos de proteção individual (Santos, 2016, p. 2). 
A exposição ocupacional em pintores pelas vias inalatória e dérmica está relacionada 
à volatilização de solventes durante as etapas de mistura, aplicação e transporte de 
tintas, massa corrida, removedores ou vernizes e a liberação de poeira contendo 
pigmentos, resinas e aditivos durante o lixamento de superfícies metálicas, de  madeira 
e cimento. Embora a inalação ou o contato dérmico sejam considerados os de maior 
relevância toxicológica, a via oral pode estar associada a exposições ocasionais por 
meio da ingestão de alimentos e bebidas no ambiente de trabalho (IARC, 2021 apud 
Santos, 2016, p.2). 

 

Em relação a SST, alguns campos guardam relação direta com o tema, como por 

exemplo: uso de EPI, treinamento (já que inclui treinamento específico de SST), vestimenta 

(pela proximidade com o tema EPI). 

Em outros casos as informações podem ser coadjuvantes para o tema de SST, como por 

exemplo: idade e gênero, tempo de trabalho (experiência), tamanho da equipe, uso de 

ferramentas elétricas. 

Come é possível observar o tema SST, embora não esquecido por completo é apenas 

tangenciado por alguns campos da base de dados. Questões importantes para a SST tais como 
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a ocorrência de acidentes do trabalho ou ser acometido por doenças ocupacionais, que parte do 

corpo foi atingida pelo acidente ou doença, o entendimento e uso de Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC), a percepção e significância dos riscos ocupacionais percebidos pelos pintores, 

não foram contempladas na base de dados. 

Com o objetivo de preencher a esta lacuna, foi desenvolvido um questionário para 

aplicação online, voltado quase que exclusivamente para a área de SST. 

5.1. Em relação ao uso do EPI 

É importante ressaltar que mais de 90% dos indivíduos apontam usar EPIs. Mais uma 

vez esta informação impõe cautela, posto que se trata de um retrato dos associados e não dos 

pintores em geral. É possível que aqueles que buscam se associar sejam justamente aqueles com 

maiores preocupações em relação a SST. 

Lamentavelmente o entendimento de uma parcela não desprezível de trabalhadores e da 

sociedade em geral é a de que SST se resume aos EPIs. Os profissionais da SST compreendem 

que fornecimento e uso do EPI é a última das ações, de uma série de ações de prevenção que 

devem ser adotadas antes dos EPIs. 

Isto posto, a informação obtida de que mais de 90% do universo analisado usa EPI, 

embora alvissareira sob o ponto de vista da proteção pode esconder um viés não desejado de 

desleixo ou descuido em relação à prevenção. 

5.2. Em relação ao treinamento técnico de pintura 

Uma questão interessante é: os treinamentos técnicos para pintores incluem aspectos de 

SST? Este relatório não traz resposta, desta forma, um possível desdobramento do projeto 

poderia ser o desenvolvimento de módulos de SST a serem inseridos nos treinamentos técnicos.  

Tendo em conta que a maioria dos treinamentos é fornecido pelos fabricantes e um 

número pequeno domina o mercado, este aspecto torna mais fácil a inclusão de módulos de 

SST nestes treinamentos, o que se constitui em um caminho para aumentar a adoção de boas 

práticas em SST. 

Aqui também é necessário cautela em relação aos treinamentos ou acesso a informações 

de SST por parte dos trabalhadores em geral e dos pintores em particular. Isto em função de 

que a prevenção não depende exclusivamente da capacitação, ao contrário, é influenciada por 

um grande número de outros aspectos como: pressão de tempo para a realização do trabalho, 

conflitos com colegas e hierarquia, pequena remuneração, entre outros. 
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5.3. Em relação ao gênero 

É importante destacar que o número de mulheres, apenas 3,12% na base de dados, é 

substancialmente menor do que o de homens, esta característica impõe cuidado em relação a 

possíveis relações entre o gênero e outros aspectos da base de dados, da mesma forma como 

eventuais conclusões envolvendo somente o campo gênero. Além disso, os diretores da 

ABRAPP, em que pese o pequeno número de mulheres constantes da base de dados, indicam 

que este percentual já estaria próximo de 15 ou 20%. 

O gênero parece não ter influência sobre o fato de trabalhar sozinho ou não: 22,59% dos 

homens (1.763) trabalham sozinhos enquanto 25,90% das mulheres (65 registros) indicam 

trabalharem sozinhas. 

Chama a atenção o fato de que, proporcionalmente, mais mulheres indicam o NÃO uso 

do EPI (57 registros = 22,71%) do que os homens que NÃO usam (1.207 registros = 15,47). 

O conjunto dos dados analisados não indica uma explicação ou conclusão para este fato, 

se é que seja verdadeiro que mais mulheres do que homens não fazem uso de EPIs. 

5.4. Em relação ao tempo de serviço 

É possível identificar que a série: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 anos de serviço 

apresentam valores maiores em relação a mesma série acrescida ou diminuída de uma ou duas 

unidades. Por exemplo: a quantidade de registros que indicam terem 20 anos de serviço é maior 

que 18, 19, 21 ou 22 anos. Este aspecto parece indicar que o preenchimento desta informação 

não foi exato, sendo assim o indivíduo indica 20 anos sem a preocupação de que o valor fosse 

exatamente este e não uma aproximação. 

O tempo de serviço, interpretado como experiência e prática no desempenho do 

trabalho, não foi relacionado com outras variáveis já que a ocorrências de falhas na SST 

decorrentes da falta de experiência não possa ser evidenciado no âmbito deste trabalho. 
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6. Considerações finais 

Um aspecto importante a ser destacado é que o número de contagens pode ser 

expandido, utilizando-se contagens condicionais com vários campos, assim, os resultados aqui 

apresentados não são exaustivos, pelo contrário, se referem a apenas algumas formas de 

descrição do universo de registros analisados. 

Mesmo levando em conta as limitações inerentes a base de dados, as informações são 

ricas e, se não espelham a categoria dos pintores imobiliários como um todo, traz informações 

que ajudam a compreender as atividades desenvolvidas por estes profissionais. 

Esta compreensão, mesmo que limitada, é importante para o projeto como um todo pois 

pode indicar formas mais adequadas de promoção das boas práticas de SST entre os pintores 

imobiliários. 
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