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RESUMO

O presente relatório tem como objetivo a análise do mercado de Segurança e Medicina do
Trabalho para a estruturação de treinamentos feitos pela empresa Qualiall LTDA ME, uma
Startup sediada em Lages, Santa Catarina. A empresa oferece treinamentos baseados em Normas
Regulamentadoras - NRs e está estruturando material de apoio aos treinamentos.
O estudo aprofundado das NRs permitiu a elaboração de e-books que visam simplificar e
garantir o entendimento da norma, pelos funcionários da empresa que adquirir o pacote de
treinamento. A Qualiall oferece o conteúdo de forma acessível, além de questionários, provas e
certificação.
A partir da estruturação deste material, a empresa encontra-se em condições de alcançar a
próxima etapa: criação de vídeo-aulas para padronizar, diminuir custos e conseguir atender uma
quantidade maior de clientes simultaneamente.

Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Treinamento. Normas Regulamentadoras. E-books.

iii

4

ABSTRACT

This report aims to analyze the Safety and Occupational Medicine market for the
structuring of training made by the company Qualiall LTDA ME a startup based in Lages, Santa
Catarina. The company offers training based on Regulatory Norms - NRs and is building support
material for training.
In-depth study of NRs allowed the development of e-books to simplify and ensure
understanding of the standard, by company employees to purchase the training package. The
Qualiall offers content in an accessible way, in addition to quizzes, tests and certification.
From the structure of this material, the company is able to achieve the next step: creating
video lessons to standardize, reduce costs and be able to meet a larger number of clients
simultaneously.

Keywords: work safety. Training. Regulatory standards. E-books.
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1

INTRODUÇÃO

No artigo 19 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, consta a definição clara do que é
acidente do trabalho, sendo: “o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou
pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional, de caráter temporário ou permanente”.
O Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho (AEAT) trás os indicadores de acidentes
do trabalho no Brasil e os dados obtidos por este estudo são preocupantes. Para este trabalho,
levam-se em consideração os dados de 2006 e 2007.
Em 2006, foram estimados 512.232 acidentes de trabalho, e no ano seguinte este número
cresceu mais de 20%. Os doze meses do ano de 2007 somaram 514.135 acidentes com CAT
registrada e 138.955 sem CAT registrada, totalizando um alarmante número de 653.090 acidentes
de trabalho. Os meses de março, maio, agosto e outubro foram os recordistas de acidentes,
somando mais de 60 mil cada.
Neste preocupante cenário, as empresas têm investido fortemente em segurança no
trabalho, através de treinamentos, adequações, equipamentos e consientização. Buscam, na sua
maioria, a solução em empresas terceiras que tenham credibilidade.
Esta área está em desenvolvimento contínuo, através das atualizações das Normas
Regulamentadoras (NRs), técnicas de treinamento, melhorias em EPIs e demais avanços. As
empresas investem cada vez mais nesta área por interesse e necessidade.
Não se faz necessário grande investimento financeiro nesta área, o que atrai a atenção de
muitas microempresas e empresas de pequeno porte. Para manter-se competitivo no mercado, há
uma grande necessidade de tecnologia e inovação, aliados ao conhecimento técnico. Deste modo,
startups são estimuladas por este nixo de mercado.
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU AMBIENTE
Considera pelo SEBRAE e pelo Governo do Estado de Santa Catarina, como uma das 20
startups catarinenses de maior potencial para participar da primeira edição do Startup SC 1, e
sendo a única empresa de Santa Catarina a participar do Start-Up Chile 2, a Qualiall viu neste
segmento uma grande oportunidade.
Hoje, tornou-se uma empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias para
treinamento em processos operacionais, buscando a mudança no paradigma deste mercado.
A empresa possui três sócios fundadores, sendo eles:


Um graduado em Publicidade e Propaganda pela UFRGS. Mestre em Ciências da
Computação pela UFSC. Professor universitário (UNIPLAC, SENAC, FGV) nas
áreas de inovação, design e negócios.



Um graduado em Engenharia Química pela UFPR. Mestre em Economia pela
UFSC. Doutor em Engenharia Química pela UFSC. Professor universitário da
UNIPLAC. Experiência na área de melhoria de processos em grandes empresas.



Um programador experiente em várias linguagens. Consultor de TI em vários
projetos para grandes empresas. Empreendedor em série na área de jogos e
softwares.

1

O projeto “Desenvolvimento e Fortalecimento das Startups Catarinenses”, é uma parceria do
Sebrae/SC, com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, que visa desenvolver e promover
empreendimentos inovadores em todo o estado de Santa Catarina.
2

Start-Up Chile é uma aceleradora criada pelo Governo do Chile com sede em Santiago, Chile.
Ele fornece capital para investimento livre nas empresas contempladas.
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1.2 PRINCIPAIS PRODUTOS
A Qualiall oferece cinco itens relacionados à segurança no trabalho, compondo um pacote
completo para seus clientes. Conforme informações ceditas pela própria empresa, são eles:
JOGOS DE TREINAMENTO: Jogos apresentam padrões que o trabalhador precisa
identificar e compreender, como também procedimentos que precisa seguir. O apelo lúdico faz
com que os conteúdos sejam internalizados de forma mais rápida e consistente. Proporcionam
entendimento de situações, geração de respostas, bem como assimilação e memorização de
processos operacionais.
CURSOS E-LEARNING: Produzidos em padrão SCORM, possibilitam a transmissão de
conteúdo específico de alto nível a uma grande quantidade de trabalhadores. Permitem ao
trabalhador estudar em qualquer hora e lugar, evitando o afastamento do trabalho. As
atualizações de conteúdo são rápidas e replicáveis em grande escala, diminuindo tempo e
custo. Opção para entendimento de procedimentos, assimilação de teoria e temas mais
complexos, pois apresenta o conteúdo de maneira organizada e resumida.
AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO: Seguem metodologias pedagogicamente validadas
para avaliar o nível de aprendizagem nos conteúdos de nossos treinamentos. Também estão
habilitados a certificar trabalhadores nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
(NRs) e Normas de Qualidade Internacionais.
SIMULADORES: Os simuladores combinam vídeos, imagens em 3D e estruturas
interativas. Permitem a simulação de comportamentos de equipamentos e sistemas, e/ou respostas
a determinadas situações. O controle das relações de causa e efeito permite um entendimento
mais amplo e detalhado, estimulando melhores respostas e ações.
E-BOOKS E LIVROS INTERATIVOS: Possibilitam a formatação de conteúdo e sua
distribuição em larga escala, com baixo custo. Possuem design diferenciado, de modo a otimizar
a leitura. Os livros interativos ainda possibilitam atividades e testes que reforçam o entendimento
da conteúdo, melhorando o nível de aprendizado.
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1.3 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA
1.3.1 Dimensionamento do Problema
A segurança no trabalho abrange várias áreas. Atuando específicamente no treinamento de
NRs, encontrar a melhor metodologia de ensino nem sempre é fácil. Deve-se estudar a eficiencia
do material didático, tanto para a empresa quanto para quem receberá o treinamento.
Normas técnicas devem ser atendidas rigorosamente, um padrão deve ser estabelecido e a
busca pela inovação e tecnologia precisa ser constante.

1.3.2 Dados e/ou informações que dimensionam a problemática
Com o desenvolvimento deste material didático espera-se:

a) Obter material de qualidade para os treinamentos;

b) Padronização para a capacitação;

c) Atender todas as normas legais;

d) Aumentar a eficiência do aprendizado;

e) Suprir a necessidade do cliente;

f) Reduzir os índices de acidentes no trabalho;
g) Aumentar a capacidade de treinamento, adquirindo habilidade em novas NRs.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo Geral
A partir da fundamentação teórica existente na linha de trabalho da empresa, elaborar
material didático, utilizando a metodologia EAD, baseando-se nas NR-1 a 36.

1.4.2 Objetivo Específicos
a) Pesquisar o histórico e as diferenças de conteúdos já elaborados pela empresa;
b) Analisar os treinamentos, avaliações e certificações já oferecidas;
c) Expor os benefícios gerados com esta metodologia de ensino;
d) Desenvolver conteúdo didático, envolvendo as NRs que a empresa ainda não possui.
e) Fazer uso do material desenvolvido;
f) Mapear o perfil consumidor e novos clientes.

1.5 JUSTIFICATIVA
1.5.1 Oportunidade do Projeto
A empresa já está inserida neste ramo de atividade e tem condições de atender um número
maior de clientes. A elaboração de materiais técnicos permitirá que isto aconteça, aumentando a
credibilidade e a possiblidade de novos treinamentos. Incluindo a possibilidade de treinamento no
maior número de NRs possível, atendendo todas as exigencias técnicas, mantendo a qualidade e o
compromisso.
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1.5.2 Viabilidade do Projeto
Necessita-se de poucos quesitos para a viabilização do projeto. Inevitavelmente, o
conhecimento técnico necessário para elaboração dos conteúdos e o auxilio dos sócios da
empresa, responsáveis cada qual por seu setor.

1.5.3 Importância do Projeto
Há um amplo e crescente mercado na área de Segurança e Medicina do Trabalho,
entretanto, as organizações que contratam terceiras para efetuar treinamentos e certificação, estão
cada vez mais exigentes.
Além das exigências técnicas e operar com baixo custo, ampliar a capacidade de
treinamento é fundamental para manter-se competitivo. E, para isso, precisa-se elaborar ainda
mais conteúdos, alcançando outras NRs, que ainda não fazem parte dos treinamentos oferecidos
pela empresa.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

A empresa Swat – Assessoria Adminsitrativa e Treinamentos, que possui uma expressiva
lista de clientes, que incui Gerdau, Petrobrás e Embrapa, em seu website trás a importância de
investir em segurança do trabalho:
“Além de ser exigido por lei, ao investir em segurança do trabalho, a
empresa se organiza, aumentando a produtividade e a qualidade dos
produtos, melhora as relações humanas no trabalho e desperta em seus
funcionários o "espírito prevencionista", isto é, os mantém alerta, de
forma espontânea, quanto aos riscos de acidentes, zelando e respeitando
as normas de segurança, reduzindo assim os custos devido a afastamentos
e indenizações por doença ou acidentes de trabalho.”
O autor Nestor Waldhelm, coaching profissional e especialista em Segurança do
Trabalho, aponta os principais gastos atrelados a falta de investimento em Segurança e Medicina
no Trabalho, apontada as vezes como gasto desnecessário:


Gastos com acidentes;



Gastos com transporte do acidentado;



Gastos com afastamentos causados por doenças ocupacionais; (Os primeiros
quinze dias de afastamento do acidentado do trabalho são pagos pela empresa.);



Gastos com contratação de mão de obra temporária ou permanente para ocupar o
lugar deixado pelo trabalhador acidentado;



Prejuízos materiais: É comum que em casos de acidentes maquinários e produtos
se percam, sejam danificados e inutilizados;



Gastos com reabilitação do trabalhador: A volta de um funcionário que sofreu
acidente de trabalho às vezes é problemática. Logo que o funcionário retorna do
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período de afastamento causado por acidente de trabalho, é provável leve um
tempo até conseguir retomar a sua capacidade laborativa habitual, ou seja, no
começo ele irá produzir menos. Nesse período ele está blindado pela estabilidade
de um ano concedida pela Lei nº 8.213/91, art. 118;


Gastos com indenizações e com ações na justiça trabalhista civil: Qualquer
acidente que envolva alguma perda pode gerar ações na justiça. O único jeito de
evitar é construindo um ambiente de trabalho mais seguro;



Desgaste da imagem da empresa: É notório que hoje ninguém quer fazer negócios
ou adquirir produtos que tenham marcas de sangue ou sofrimento de funcionários.
A chamada Responsabilidade Social está em toda parte, as empresas e os
consumidores estão cada vez mais atentos a isso.

Diante deste mercado, conseguir formas para treinar os funcionários que trabalham
expecificamente com cada NR, assegurando seu direito e conscientizando a cerca da importância
de conhecer e obedecer a certas normas nem sempre é fácil.
Além disso, o esforço necessário ainda deve ser rentável. O maior diferencial que uma
empresa pode ter é o material de apoio. Ele deve ser conceitual o suficiente para ter legitimidade
mas deve evitar grandes textos e esforçoes para memorização. Deve priorizar a segurança do
empregado que está recebendo este treinamento, mantê-lo atento, estimulado e assegurar que ele
realmente absorva este conhecimento. Ou seja, a qualidade do curso está intimamente ligada ao
material de apoio.
O método mais comum entre este tipo de treinamento é o desenvolvimento de um plano
EAD para conseguir atender um grande número de pessoas simultâneamente. Moore e Kearsley
abordam em “Eduação a distância: uma visão integrada” uma grande dificuldade enfretada pelas
pessoas que estão recebendo este tipo de treinamento:
“Os administradores que dificultam esse trabalho impondo uma carga muito grande – isto
é, um grande número de alunos por instrutor – se arriscam a se responsabilizarem por um sério
dano à qualidade de seu programa.”
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E apontam a importância da estruturação adequada de um bom material de apoio. “Em um
bom sistema de educação a distância um grande número de alunos pode fazer o curso, e quanto
mais alunos o fizerem, menores os custos médios do curso. É isso que significa economias de
escala.”
Além disso, garantem que o instrutor é peça fundamental. Tê-lo bem treinado e possuindo
o conhecimento necessário, garante a qualidade real do treinamento assegurando, além de boas
notas nas avaliações para a certificação, a absorção do conhecimento necessário.
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3

METODOLOGIA

3.1 PLANO OU DELINEAMENTO DA PESQUISA
A elaboração de qualquer material técnico, necessita grande conhecimento. Serão
utilizados manuais de legislação, fontes confiáveis e de informação atualizada. Além da vasta
pesquisa e estudo do conteúdo específico, o aprendizado da metodologia de ensino (EAD), faz-se
extremanete necessário.
Em busca da criação de um padrão específico para os treinamentos de diversas NRs, este
trabalho será baseado na pesquisa exploratória, através do desenvolvimento do conhecimento,
pesquisa e análise dos dados da própria empresa.
Deve-se levar em conta que já possuímos bastante referencial teórico sobre a criação de
métodos EAD, mas a busca pelo diferencial no mercado de trabalho, facilidade de aprendizado e
estruturação de um exímio material de apoio é o objetivo principal., através da interatividade e
clareza das informações, para que até o mais humilde trabalhador possa assimilar os conteúdos
propostos.

3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA OU POPULAÇÃO-ALVO DO ESTUDO

Será observado o perfil das empresas que são, ou já foram clientes da Qualiall, além dos
seus funcionários que já receberam algum tipo de treinamento.
Para o estudo do mercado, serão analisadas as empresas que terceirizam o treinamento em
segurança no trabalho na Região Sul do país, além das que ainda não o fazem e são clientes
potenciais.
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3.3 COLETA DE DADOS
Os novos conteúdos elaborados terão como referência o material que a empresa já possui,
a análise do perfil do cliente (que contratará o serviço de treinamento) e do funcionário (que
receberá o treinamento). Além do suporte oferecido pela empresa, para inspeção técnica e
correção.
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES

4.1 CONCLUSÕES
Não é a toa que as próprias normas regulamentadoras garantem o dinheiro do trabalhador
de receberem treinamentos adequados quando trabalhando especificamente em cada uma delas.
Garantir que este treinamento seja adequado e procurar métodos para conscientizar o empregado
da importância do treinamento nem sempre é uma missão fácil.
As normas são extensas, complexas e bem repetitivas na maioria das vezes. O método
EAD desenvolvido, através dos instrumentos de apoio torna este processo mais fácil, o
conhecimento é absorvido com mais facilidade e as questões são assimiladas através da
conscientização.
Para baixar os custos dos treinamentos sem perder a qualidade, a empresa se propos a
criar padrões, deixando um modelo a ser seguido. A partir deste modelo e de acordo com a
realidade de cada empresa, pequenas alterações são feitas, sem necessitar de muitos recursos ou
de grandes esforços.
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4.2 SUGESTÕES
Outro método para reduzir custos que poderia ser implementado é a distribuição de
clientes através das NRs específicas que serão treinadas. Mesmo que o material de apoio seja
interativo e padrão, pequenas alterações sempre devem ser feitas, para personalizar e atender as
necessidades dos clientes. Atender toda a demanda de determinada NR no mesmo período de
tempo, sempre que possível, além de facilitar as alterações, também deixa mais fácil o controle
das atividades paralelas que ocorrem.
A Qualiall é uma Startup que viu no mercado de Segurança e Medicina do Trabalho uma
grande oportunidade para, além de obter lucros, fazer a diferença. Ainda está se desenvolvendo,
crescendo a cada dia e objetivando sempre novas metas.
Ainda não possui material de apoio para todas as Normas Regulamentadores, mas isso é
questão de tempo. O próximo objetivo da empresa, além de abranger todas as normas, é criar
vídeo-aulas para padronizar ainda mais o treinamento, assegurando a qualidade e reduzindo ainda
mais os custos.
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