


O FUTURO MUNDO

DO TRABALHO

E A SAÚDE E SEGURANÇA



CENÁRIOS FUTUROS E “SAÚDE E SEGURANÇA”

▪ É um começo de pensamento; 

um aviso para refletirmos 

sobre o possível, revisitar 

nossas suposições

▪ antecipar novos desafios de 

saúde e segurança

▪ estimular o pensamento em 

torno da prevenção de 

problemas de saúde no 

trabalho



QUESTÕES VISÍVEIS E EMERGENTES

Wearebles

Inteligência 
Artificial

Força de 
trabalho em 
mudança

Tecnologia
Autônoma e 

não tripulada

Interface
homem-máquina

Fonte: HSE,2018



IMPLICAÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA
▪ AI tem o potencial de ajudar a resolver importantes 

desafios de saúde no local de trabalho, como a análise e 

interpretação de dados de saúde

▪ Drones permitirá o acesso a áreas anteriormente 

perigosas ou de difícil acesso

▪ IHM - aumento da automação das tarefas do operador, 

com o potencial de remover humanos de ambientes 

perigosos

▪ O trabalho multi-geracional, com quatro gerações no 

local de trabalho

▪ Wearables pode fornecer alertas de saúde e segurança 

em tempo hábil para treinar e proteger os trabalhadores
Fonte: HSE,2018



INOVAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

gera mudanças no ambiente de 
negócios, 

por meio da promoção de ambientes de 
trabalho mais seguros e saudáveis,

e consequentemente impactam na 
redução de acidentes, custos com 
afastamentos, saúde suplementar



CENTROS DE INOVAÇÃO SESI

▪ Prevenção da Incapacidade

▪ Economia para Saúde e Segurança

▪ Ergonomia

▪ Sistemas de Gestão em SST 

▪ Longevidade e Produtividade

▪ Higiene Ocupacional

▪ Fatores Psicossociais

▪ Tecnologias para Saúde

▪ Estilo de Vida e Saúde



SOLUÇÕES INOVADORAS

SEIF
Solução Tecnológica de 

Monitoramento e Gestão de 

Segurança no Trabalho

CIS Tecnologias para Saúde



SOLUÇÕES INOVADORAS

BIM e SST
Integração dos requisitos de SST 

ao projeto

CIS Sistemas de Gestão em SST



SOLUÇÕES INOVADORAS

Vida e Trabalho
Desenvolver competências 

pessoais e profissionais do 

trabalhador para a longevidade 

produtiva e a melhoria dos 

resultados da organização

CIS Longevidade e Produtividade



SOLUÇÕES INOVADORAS

GeSTRESS
Aplicativo (App) de 

autoconhecimento para 

promover a saúde emocional nas 

pessoas e nas empresas

CIS Fatores Psicossociais



inovacaosesi.com.br
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