




15 Seconcis no Brasil

Presentes em 9 estados e no Distrito Federal

Atuantes em 28 cidades

R$ 130 milhões de investimento anual das empresas



✓ Promover a melhoria das condições de vida e de saúde do 
trabalhador da indústria da construção;

✓ Promover o aumento de produtividade no trabalho;

✓ Promover melhor ambiente de trabalho dentro das empresas;

✓ Promover mais saúde e segurança nos canteiros de obras;

✓ Promover o desenvolvimento humano e de cidadania.

QUAL É O OBJETIVO DOS SECONCIS?? 
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1.282.441 exames complementares
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OUTROS ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS

✓ Fisioterapia;

✓ Cursos de Qualificação e 
Alfabetização;

✓ Programas de Assistência Social;

✓ Projetos sociais e de cidadania nos 
canteiros;

✓ Ótica;

✓ Vacinação.



PROGRAMAS OCUPACIONAIS

Além do trabalho assistencial, voltado aos trabalhadores e seus

dependentes, os Seconcis desenvolvem, também, os programas de

saúde e segurança do trabalho, um serviço voltado às empresas, com o

objetivo de atender, com qualidade, as exigências legais.



PROGRAMAS OCUPACIONAIS

4.000 Empresas atingidas pelo PCMSO

5.432 Empresas atingidas pelo PPRA/PCMAT

246.558 Trabalhadores cobertos pelo PCMSO

116.015 Trabalhadores em treinamento/ano
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PROGRAMAS OCUPACIONAIS
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção - PCMAT

✓ Experiência com a construção civil;

✓ Desenvolvimento integrado com o PCMSO;

✓ Apoio diferenciado às empresas;

✓ Desenvolvimento do conhecimento (troca 
de experiências entre Seconcis).
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TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO

✓ Treinamentos Admissionais e Periódicos da 
NR-18;

✓ Treinamentos para trabalho em altura          
NR-35;

✓ Treinamentos para operação de equipamentos 
NR-12

✓ Treinamentos para trabalho em espaço 
confinado NR-33
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PARCERIAS

Parceria com o Sesi - DN

Acordo de Cooperação com Seconci Brasil e
adesão dos regionais para promover a
ampliação dos atendimentos assistenciais
aos trabalhadores.



PARCERIAS

Parcerias existentes com os Sesi - DR



PARCERIAS

Parcerias existentes com os Sesi - DR

✓ Odontologia;



PARCERIAS

Parcerias existentes com os Sesi - DR

✓ Odontologia;
✓ Medicina;



PARCERIAS

Parcerias existentes com os Sesi - DR

✓ Odontologia;
✓ Medicina;
✓ Exames complementares;



PARCERIAS

Parcerias existentes com os Sesi - DR

✓ Odontologia;
✓ Medicina;
✓ Exames complementares;
✓ Palestras e programas de saúde nos 

canteiros;



PARCERIAS

Parcerias existentes com os Sesi - DR

✓ Odontologia;
✓ Medicina;
✓ Exames complementares;
✓ Palestras e programas de saúde nos 

canteiros;
✓ Instalações Físicas.
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PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHO - PNSST

Celebrado entre CBIC, Sinduscons, Seconci Brasil, SESI, Sicepot, para desenvolvimento
de ações conjuntas em saúde e segurança do trabalho.

Nos estados, possibilita atendimento conjunto nos programas ocupacionais das
empresas.
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REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO

Estudo realizado pelo Seconci-PR apurou que as empresas do
estado do Paraná que realizam os programas ocupacionais com o
Seconci possuem 50% menos acidentes de trabalho do que as
demais.

FAP – Fator Acidentário de Prevenção (0,5 a 2,0)
SAT – Seguro Acidente do Trabalho (normalmente 1%; 2% ou 3%)
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DIFERENCIAL ESTRATÉGICO

✓ Visão do todo ao desenvolver os programas;

✓ Gestão com foco na melhoria da saúde e segurança do setor da 
construção e redução no índice de acidentes.

✓ Precificação feita para assegurar a realização de todo o programa;







Obrigado!

Antonio Carlos Salgueiro de Araujo
Presidente Seconci Brasil

Contato: seconcibrasil@gmail.com


