


Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

SESI Viva+



O que é o Sesi Viva+

Uma plataforma digital multicanal, 
inteligente e completa para a 

gestão de programas e soluções 
voltadas à saúde e segurança na 

indústria.

Informações estratégicas, indicadores, 
dashboards, sistemas embarcados

Processos de SST e PS modelados pelo Sesi, serviços Sesi e 
de terceiros, canal de comunicação e interação, benefícios, 

campanhas educativas e preventivas

Internet, mobile, app, central de 
relacionamento



Contexto

Altos custos FAP/NTEP
Altos custos de Afastamento

Ações TrabalhistasDesafios das 
Indústrias

Gastos da Indústria com SAT em 2015

R$ 10 bi
(35% do total pago por todos os setores)

Impacto
*Cálculo não considera os adicionais de insalubridade e periculosidade que 

poderiam ser reduzidos  a partir de um programa de gestão.



Adição de Valor Sesi Viva+

Sesi passado

+ SAT 
+ Multas

+ Passivos

Sesi Hoje

Programas Legais
(PPRA, PCMSO, PCMAT)

Consultas/exames ocupacionais

- Redução dos Riscos Legais
- Redução dos custos com afastamentos
- Gestão de SST 

Serviços assistenciais de Saúde

Laudos trabalhistas

Ginástica na Empresa

BI de SST para indústria, Setores e SESI

- Serviços Pontuais
- Baixo impacto nas empresas

Gestão das informações de SST para o eSocial

Gestão de Programas de Prevenção de 
doenças e acidentes

Gestão do FAP

Canal de Relacionamento entre indústria, 
trabalhador, Sesi e parceiros 



SESI Viva+ Principais entregas

Apoio a decisão estratégica:
• Painéis de indicadores de 

SST 
• BI para grandes empresas. 

Canal de Relacionamento 
entre Indústria, 
Trabalhador e SESI

Gestão de SST para 
Fornecedores da 
Indústria.

PromoPrev

Gestão de 
Conteúdos Técnicos

Gestão de FAP

Gestão do eSocial: 
• higiene ocupacional,
• ergonomia, 
• análise de riscos, 
• Saúde
• segurança no trabalho.

FOCO:

• Apoiar a indústria na redução do risco 

legal de SST;

• Apoiar a indústria na redução dos custos 

com saúde e afastamento;

• Contribuir na gestão dos processos de SST.



Detalhamento da entrega

• Software parametrizado com soluções de SST integradas e que atendem aos padrões técnicos 
internacionais e legislação brasileira

• Disponibilização de  5 layouts para  o eSocial:
a. S-1060 – Ambiente [Para quem faz PPRA + Levantamento dos fatores de riscos de acidentes e          
ergonômicos] (Locais, que pode ser as Empresas, Setores ou GHE com os seus respectivos riscos)
b. S-2220 – Monitoramento da Saúde [Para quem faz Consulta Ocupacional com ASO] 

(Dados do ASO)
c. S-2230 – Afastamento [Para quem faz gestão do afastamento] (Dados de Atestados)
d. S-2240 – Fator de Risco [Para quem faz PPRA + Levantamento dos fatores de riscos de acidentes 
e ergonômicos + HO] (Riscos associados aos Trabalhadores)
e. S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial [Para quem faz PPRA + HO + 

LTCAT + Laudos de Insalubridade, Periculosidade]

Atende 100% aos requisitos do eSocial no que se refere à SST



• Redução de passivos em decorrência do diferencial técnico (Sesi) envolvido no desenvolvimento das soluções 

de SST

• Documentos básicos necessários que a empresa precisa entregar de SST: PPRA, PCMSO, consultas, exames 

(ASO), Laudo de Salubridade e periculosidade, LTCAT, Levantamento de Acidentes e riscos ergonômicos, 

desde que elaborados pelo SESI.

• Não requer a aquisição ou investimento pela indústria em sistema informatizado próprio (SST)

• O mercado oferta e entrega software (vazio e aberto)

• Workflow dos processos de SST (alertas)

• Operação híbrida (SESI e Indústria)

Atende 100% aos requisitos do eSocial no que se refere à SST

Detalhamento da entrega



• Paineis de indicadores:
• Segurança no Trabalho
• Saúde ocupacional
• Promoção da Saúde
• Gestão de Fornecedores da Indústria em SST
• Risco Legal
• IGEV – Índice Geral de Estilo de Vida

216 indicadores

Apoio à decisão estratégica - BI em SST 

Detalhamento da entrega



• Banco de dados integrado  de fornecedores das contratantes participantes;

• Painel de Indicadores dos fornecedores: 

• Fase 1: Requisitos legais: certificados e cumprimento legal;

• Fase 2: Qualificação e Avaliação de Fornecedores em Sistema de Gestão 
em SST (OHSAS 18.001, ISO 45.001)

Gestão de SST para Fornecedores da Indústria

Detalhamento da entrega



• Canal do Trabalhador: Registro eletrônico de Saúde, Rede Social , Grupos de 
Interesse, upload de certificados de SSI, link para plataforma LMS de 
treinamentos;

• Canal da Indústria: Painéis de Indicadores, Gestão da Rede Social do 
Trabalhador, Comunicados;

• App do Trabalhador

• App do Gestor Indústria

Canal de Relacionamento

Detalhamento da entrega



• Procedimentos de Segurança e Saúde no Trabalho (Grupos e Rede Social);

• Políticas da empresa (Grupos e Rede Social);

• Informes Diários de Segurança (Grupos e Rede Social);

• Vídeos de capacitação e sensibilização (Grupos e Rede Social);

• Campanhas  em SSI da indústria e do SESI (Grupos e Rede Social).

Gestão de Conteúdos Técnicos

Detalhamento da entrega



• Gestão dos afastamentos por adoecimento e acidentes de trabalho

• Monitoramento e gestão dos indicadores que impactam no FAP

• Programa de Prevenção da Incapacidade

Redução de custos com FAP

Sistema S5

Detalhamento da entrega



•Desenvolvimento de modelos para identificação e monitoramento de 
trabalhadores com doenças crônicas não transmissíveis;

•Estudos epidemiológicos dos dados de Operadora de Saúde Suplementar 

Promoprev – Promoção e Prevenção

Detalhamento da entrega



Road Map das Entregas
Junho/18 Agosto/18 Dez/18

Período de carência
Cobrança de Vida Ativa

• Layouts eSocial - SST    
(1060; 2220; 2230; 2240; 2241)

• 41 Indicadores  SST

• Canal de Relacionamento: 
Trabalhador e Indústria

• Gestão de Conteúdos 
Técnicos

• Suporte 0800

• Software modelado com soluções 
de SST integradas que atendem aos 
padrões técnicos internacionais e 
legislação brasileira

• Workflow dos processos de SST 
(alertas)

• Operação híbrida (SESI e Indústria)

• +175 indicadores de SST e PS

• APP do Trabalhador

•Inteligência Epidemiológica

• APP gestor da 
Indústria

• Programa de 
Prevenção da 
Incapacidade

• Gestão de SST para 
Fornecedores da 
Indústria Fase 1

•Gestão dos 
afastamentos por 
adoecimento e 
acidentes de 
trabalho 
(Indicadores FAP)

2019

• Gestão de SST para Fornecedores da 
Indústria - Fase 2

• Monitoramento e gestão dos indicadores 
que impactam no FAP

• Desenvolvimento de modelos para 
identificação e monitoramento de 
trabalhadores com doenças crônicas não 
transmissíveis

• Estudos epidemiológicos dos dados de 
Operadora de Saúde Suplementar 

• Cartão SESI Viva+:

• Portfólio mínimo de serviços

• Dados de utilização e perfil de 
consumo

• Possibilidade de campanhas em todo o 
país

• Programa de pontuação e recompensa



Demonstração do 
Portal SESI Viva+

https://www.sesivivamais.com.br/main

https://www.sesivivamais.com.br/main


Protótipo do APP Trabalhador  

Clique aqui!

https://share.proto.io/KQCUD2/

https://share.proto.io/NJXDY9/
https://share.proto.io/KQCUD2/




Realização:

Promoção:


