
BARREIRAS CULTURAIS FORTES

mercado brasileiro de tec-
nologia para suportar ativi-
dades na área de medicina e
segurança no trabalho é ain-
da muito identificado com

sistemas de gestão e recursos humanos nos
quais foram incorporados aplicativos relati-
vamente simples para essa finalidade. O ob-
jetivo é mais do que o de cumprir exigências
legais como lembrar aos administradores de
que em determinada época os extintores de
incêndio precisam ser recarregados,

A situação é mais comum em setores em
que o problema de segurança no trabalho é
menos crítico como é o caso das institui-
ções financeiras e do comércio em geral.
Mas acontece também em atividades em
que deveria haver uma preocupação maior
com assunto como no transporte de carga,
serviços pessoais, agropecuária e até indús-
tria de manufatura.

A explicação é basicamente cultural. A
maioria das empresas brasileiras ainda con-
sidera medicina e segurança no trabalho
como custos e não investimentos que tra-
zem retorno na forma maior produtividade,
menos gastos com hospitais e com multas,

Mas é uma situação que. aos poucos, co-

meça a mudar como mostra o bom momento
vivido pelas fornecedoras de aplicativos que
suportam práticas na área de medicina e se-
gurança no trabalho. A mais conhecida c a
Nexo CS, que está neste mercado há 12 anos
e já tem também clientes no exterior.

O maior mercado para produtos e ser-
viços dirigidos à medicina e segurança do
trabalho no país é, atualmente, a indústria
de base. Depois vem a área de serviços pú-
blicos (energia elétrica, telecomunicações,
abastecimento de água). Os setores de
construção civil e o agronegócio também
são mercados promissores.

Vários indicadores mostram que as pre-
ocupações com o problema em alguns des-
tes segmentos são fortes. Um é a expansão
sustentada da demanda por software para
medicina e segurança no trabalho. No ano
passado, as estimativas são que a expan-
são foi. em média, de 35% em relação ao
ano anterior. Para 2008. a expectativa é
que seja ainda maior, quase 40%.

Outro indicador do bom momento do
setor é a demanda cada vez maior no país
por produtos EPIs (Equipamentos de Pro-
teção Individual) que complementam o uso
de um aplicativo para medicina e segurança

no trabalho. A atividade de EPT já movimen-
ta anualmente no país um bilhão de dólares
(dado estimado para 2007), de acordo com
informações da Associação Nacional da In-
dústria de Material para Segurança e Prote-
ção ao Trabalho (Anírnaseg).

Embora a vitrine do mercado de ativi-
dades ligadas a medicina e segurança no
trabalho seja o aplicativo, a parte mais pe-
sada nesse negócio é a área de serviços. O
trabalho começa com uma consultoria com
vistas a avaliar a situacão, particular da em-
presa em termos de segurança e higiene do
trabalho. Depois, evolui para uma proposta
de normas e regulamentos internos; compra,
distribuição, uso e funcionamento dos EPIs;
inspeção de áreas e equipamentos; programa
de prevenção de riscos ambientais; elabora-
ção e envio de relatórios periódicos.

Dependendo da situação, há ainda ne-
cessidade de implantar sistemas de prote-
ção contra incêndios; programas de pre-
venção de acidentes de trabalho; estudos
ergonômicos, afim de adequar móveis e
equipamentos; Programa de Prevenção de
Perdas Auditivas; e até assistência para
criar a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CÍPA). (JPM)
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