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O SESI-SP atua junto as indústrias com 
os serviços:

– Elaboração e gestão de programas 
legais e laudos;

– Análises do ambiente de trabalho;

– Higiene ocupacional;

– Consultas ocupacionais e exames 
complementares;

– Plataforma S+;

– Assessorias e consultorias;

– Ações para SIPAT.

SAÚDE E 
SEGURANÇA 

NO TRABALHO



Ergonomia

PPRA  Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais

PCMSO Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional

PCA Programa de Conservação Auditiva

Laudo de Insalubridade

Laudo de Periculosidade

PCMAT Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Construção Civil

PGR Programa de Gerenciamento de Riscos

LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais do 
Trabalho

PPR Programa de Prevenção Respiratória

Higiene Ocupacional

Consultas e Exames Ocupacionais

Assessoria e Consultoria em SST

Ações para SIPAT

PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário

SST



Gestão em 
Saúde e 
Segurança para a 
Competitividade

• Atende 100% aos requisitos do eSocial em 

SST;

• Redução de passivos em decorrência do 

diferencial técnico (Sesi) envolvido no 

desenvolvimento das soluções de SST;

• Software parametrizado com soluções 

integradas de SST, que atendem aos padrões 

técnicos internacionais e legislação brasileira;

• Operação híbrida (SESI e Indústria).

Plataforma S+



Diagnóstico SESI
Indústria Segura

Consultoria Especializada para elaboração de diagnóstico

preventivo que visa conservar a saúde do trabalhador em

cumprimento às Normas Regulamentadoras que regem o

atendimento aos requisitos legais de Segurança e Saúde

no Trabalho.

O QUE É

1. Reunião Inicial: repasse de informações gerais e agenda;

2. Aplicação do Diagnóstico: in loco na indústria;

3. Elaboração de Relatórios: consolidação dos resultados;

4. Devolutiva: entrega dos relatórios para a indústria.

ETAPAS DO DIAGNÓSTICO



• Avaliação customizada, contemplando requisitos com

maior número de autuações do Ministério do Trabalho e

Emprego na indústria nacional;

• Boas prática em SST, compartilhamento com

abordagem de transferência de conhecimento;

• Cultura de Mudança, que fomenta e estimula a

transformação no ambiente corporativo no que tange as

ações em SST;

• Relatórios completos e entregues para a indústria:

técnico gerencial e plano de ação;

• Valores de Multas indicados nos relatórios como

potencial custo para os requisitos

das NRs observados como não atendidos durante

a aplicação in loco.

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA



SAÚDE E PREVENÇÃO



SOLUÇÕES 
COVID-19

• Testagem

– Sorológico;

– Antígeno;

– PCR.

• Assessoria para Prevenção e Retomada;

• Programa Pós-COVID

– Medicina;

– Psicologia;

– Reabilitação / Fisioterapia.

• Telemonitoramento e Telemedicina.

– Sistema informatizado;

– Busca ativa com triagem diária;

– Atendimento médico virtual;

– Monitoramento diário dos positivados.



SOLUÇÕES 
COVID-19• Atendimento as DCNT:

– Hipertensão arterial sistêmica (HAS);

– Diabetes mellitus;

– Doença arterial coronariana (DAC);

– Asma/doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC);

– Insuficiência cardíaca congestiva (ICC).

• Benefícios:

– Rastreamento precoce;

– Melhor conhecimento por parte dos colaboradores para identificação 

dos sinais de alerta;

– Orientação adequada para uso consciente do plano de saúde;

– Qualidade, agilidade e segurança nos atendimentos;

– Redução de sinistralidade do plano de saúde.

Telemedicina e 
Telemonitoramento de Crônicos

Com 2 mil consultas por dia, resolvemos 96% dos casos por meio
da telemedicina, 3% são encaminhados para um especialista e
apenas 1% encaminhado quando necessita ir para o hospital. Atendimento 24
horas por dia.



• Atendimento in company;

• Atendimento em âmbito Estadual e Nacional;

• Plataforma de acompanhamento dos processos;

• Reserva antecipada do serviço;

• Materiais educativos digitais.

Campanha de Vacinação 
contra a Gripe



Prevenção e tratamento de 
doenças relacionadas ao trabalho, 
identificando fatores de risco que 
possam levar ao aumento da 

sinistralidade e dos índices de 
absenteísmo e afastamentos, 
específicos para o ramo de 
atuação de cada empresa. 

O programa conta com 

profissionais especializados em 

saúde do trabalhador 

nas áreas da medicina, fisioterapia, 
terapia ocupacional, psicologia e 
nutrição, com atendimento 
personalizado in company ou na 
unidade do SESI mais próxima.

REABILITAÇÃO
CORPORATIVA



VIDA SAUDÁVEL

NUTRIÇÃO
PSICOLOGIA

ATIVIDADE FÍSICA NA EMPRESA



Diagnóstico e 
Atendimento 
Nutricional 
Atendimento especializado e 
diferenciado in company,

em grupo ou individual.

Plataforma 
Alimente-se Bem

Ferramenta interativa de conteúdo 
que busca disseminar conhecimento 

e incentivar atitudes alimentares 
adequadas.

www.alimentesebem.sesisp.org.br

NUTRIÇÃO

http://www.alimentesebem.sesisp.org.br/


Programa de 

Saúde Mental

Atendimento em grupos ou individual 
para auxiliar os colaboradores da indústria 

nas questões emocionais e psíquicas 
relacionadas ao trabalho e à vida pessoal.

O SESI-SP dispõe também de profissionais 

atuantes com atividades em assistência 
social, para auxiliar os colaboradores nos 
momentos adversos de sua vida, 
cumprindo o papel de intermediador entre 

empresa e trabalhador, otimizando as 
relações no ambiente de trabalho.

PSICOLOGIA



SESI Ginástica na 
Empresa
Com metodologia própria, pautada no 
Pentáculo do Bem-Estar, a Ginástica 
Laboral do SESI é reconhecida como a 
melhor do Brasil.

Academia 
Corporativa

Projetos customizados para o 
desenvolvimento de aulas e gestão de 

academias nas instalações oferecidas pelas 
empresas, buscando incentivar a prática 

da atividade física aos trabalhadores e 
promover a melhoria da condição física e 

de saúde do trabalhador da indústria.

ATIVIDADE FÍSICA 
NA EMPRESA



Jogos do SESI
Evento realizado há mais de 70 anos, criado 

para aproximar os colaboradores das 
empresas de competições e interações 

esportivas, culturais e sociais para melhoria 
da qualidade de vida e produtividade da 
indústria.

Assessoria Esportiva
O SESI-SP dispõe de uma equipe de 
profissionais qualificados e com vasta 

experiência em assessoria e 
desenvolvimento de ações esportivas de 
pequeno, médio e grande porte. São mais de 
70 modalidades para que usa empresa realize 

atividades que fomentem espírito de 
equipe, integração, motivação, 
superação, cooperação e fair play.

ESPORTE



Massoterapia

Proporcione bem-estar e alívio de 
tensões musculares aos seus 
colaboradores, utilizando essa 
técnica rápida de massagem  
corporal, que produz  

relaxamento e aumenta a 
disposição e a concentração.

BEM-ESTAR



GESTÃO EMPRESARIAL
EDUCAÇÃO EMPRESARIAL

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

INTELIGÊNCIA
EMPRESARIAL



Clima Organizacional
– Diagnóstico, Pesquisa e Gestão de Clima Organizacional. 

GESTÃO EMPRESARIAL

Diagnóstico SESI de Gestão e Sustentabilidade
– Ferramenta de autoavaliação que propõe às indústrias uma reflexão sobre 

seus processos de gestão.

Consultoria: Inclusão de Pessoas com Deficiência
– O Programa de Inclusão do SESI-SP é realizado de maneira customizada 

e envolve diversas etapas.

PPA: Programa de Preparação para a Aposentadoria
– O Programa tem foco no planejamento futuro com conteúdos diversos, 

desde saúde até investimento.

Consultoria em 5S
– Estímulo nas ações para mudança de comportamento sobre o consumo, 

utilização, descarte, organização e de qualidade no ambiente de trabalho.



EDUCAÇÃO 
EMPRESARIAL

Planejamento e Organização

Educação Ambiental

Melhoria da Comunicação

Inclusão e Diversidade

Desenvolvimento das Soft Skills

Papel Profissional e o Sentido do Trabalho

Inovação e Criatividade

Temáticas diversas para 
desenvolvimento de equipe

Feedback

Gestão de Conflitos



EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS



Educação a Distância
Plataforma adaptada às necessidades dos 
estudantes, com conteúdos focados na 
revisão de conceitos, ampliação de 
informações e a construção de novos 
conhecimentos por meio de diferentes 
recursos _ Fundamental I, II e Médio.

Programa de 
Alfabetização 

Intensiva
Desenvolvimento de competências e 

habilidades, que permitam o uso rotineiro 
e funcional da leitura, escrita e a resolução 

de situações-problema envolvendo cálculos 
matemáticos _ Fundamental I.

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS

Favoreça a ampliação do 

exercício da cidadania e o 

resgate da autoestima de seus 
colaboradores.



PLANOS EMPRESARIAIS



Plano Básico
Acesso livre dos funcionários da 
empresa nas piscinas, quadras, 
áreas de convivência e atividade 
física do SESI-SP, em qualquer 
unidade do Estado.

Plano Total
Além do acesso livre às instalações 

de do SESI-SP, o funcionário poderá 
escolher uma unidade de 

preferência para praticar qualquer 
modalidade esportiva disponível.

PLANOS 
EMPRESARIAIS
O maior patrimônio de 

uma empresa é sua 
equipe de funcionários. 

Invista na qualidade 
de vida deles!



Sistema SESI de Ensino
Contribuir com a melhoria da qualidade da educação por meio da 
implantação da proposta educacional do Sistema SESI-SP de Ensino, 
respeitando e potencializando a proposta de educação dos 
municípios conveniados.

– Educação básica;

– Robótica;

– EJA.

Programa Atleta do Futuro

Políticas Públicas

PODER PÚBLICO



Conte conosco!

MARCO A LOURENÇO
Coordenador de Relações com a Indústria e Comunidade

malourenco@sesisp.org.br
11 98713-4383

mailto:malourenco@sesisp.org.br

