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Novo EPI reduz pela metade riscos 
de queimadura em trabalhadores

Um projeto pioneiro de segurança 
do trabalho desenvolvido pela 
Ajinomoto do Brasil conseguiu 

reduzir pela metade o risco de quei-
maduras em funcionários de todas as 
suas unidades do país. Com pesquisa, 
treinamento e desenvolvimento de 
um novo EPI (Equipamento de Pro-
teção Individual), a iniciativa não só 
aumentou a proteção e o conforto dos 
trabalhadores como reduziu custos da 
empresa.

O projeto foi reconhecido como a 
melhor iniciativa de proteção térmi-
ca de trabalhadores 
do país em 2019, ao 
conquistar o primeiro 
lugar da categoria do 
Prêmio DuPont de 
Saúde e Segurança 
do Trabalhador, a 
maior premiação do 
país em soluções para 
a prevenção de aci-
dentes no segmento 
industrial.

De acordo com Ca-
mila Siviero Pagani, 
gerente de Departa-
mento de Seguran-
ça do Trabalho da 
Ajinomoto do Brasil, 
o projeto que teve 
início em março de 
2018, foi coordenado 
pelo Departamento 
de Segurança, e in-
cluiu funcionários de 
manutenção elétrica 
na fábrica da empresa em Limeira 
(SP). Com os resultados positivos, 
foi ampliado para as outras quatro 
unidades da companhia e também 
para colaboradores da área de abaste-
cimento de veículos, beneficiando 105 
trabalhadores de forma direta e 2.800 

indiretamente.

“Era utilizada na empresa uma vesti-
menta de proteção para os funcionários 
da manutenção elétrica e engenharia 
composta de 88% de algodão e 12% 
de poliamida”, afirma Pagani. “Evi-
denciamos algumas dificuldades com 
o procedimento de lavagem e com 
o desconforto dos usuários devido à 
gramatura daquele equipamento de 
proteção.”

Após pesquisas de mercado e testes, 
a empresa decidiu trocar os EPIs an-

tigos por vestimentas 
Protera®, composta 
de 33% de meta-ara-
mida Nomex® e para-
-aramida Kevlar®, 2% 
de antiestático e 65% 
de moda-acrílico. A 
composição oferece 
resistência duas vezes 
maior em relação às 
vestimentas fabrica-
das com algodão e 
náilon.

Dados científicos 
surpreendem

Pagani conta que 
um dos principais 
testes que levaram 
à decisão da empre-
sa ocorreu no CIB 
(Centro de Inovação 
Brasil) da DuPont, em 
Paulínia (SP), local 
onde fica o Thermo-
-Man®, equipamento 

referência mundial que mede a eficácia 
de vestimentas de proteção contra 
dano térmico.

O equipamento submeteu a vestimen-
ta de algodão e o Protera® a quatro 
segundos de exposição às chamas. Os 
dados projetaram média de 55% de 
queimadura para a primeira e de 25% 
para o tecido da DuPont. “A diferença 
entre os resultados foi impressionante”, 
lembra Camila.

Além da maior proteção, a Ajinomoto 
do Brasil calculou que, com a troca das 
vestimentas, haveria uma contenção de 
custos de R$ 1.004,84 por funcionário 
em três anos, um ganho advindo com 
a redução média de substituição de 
conjuntos (de mínimo de 8 meses para 
36 meses).

O novo tecido também facilitou a 
higienização das vestimentas. “O an-
tigo EPI possuía um procedimento de 
lavagem complexo e detalhado”, diz 
Pagani. “O tecido inerente Protera®, 
além do procedimento simples de lava-

gem, podendo ser realizada de forma 
doméstica, não absorve sujidade por 
ser antiestático e hidrófobo. Em caso 
de acidente, o tecido inerente resfria 
24% mais rápido que o tecido tratado.”

Desafio: vestimenta inovadora
Mas o projeto não terminou por aí. 

A Ajinomoto do Brasil teve que adap-
tar as vestimentas aos requisitos da 
FSSC 22000 – Food Safety System 
Certification (Certificado de Sistema 
de Segurança Alimentar), que tem 
como principal objetivo monitorar a 
segurança na produção e na distribui-
ção de alimentos.

“As vestimentas não podem ter bo-
tões ou bolsos externos acima do nível 
da cintura, apenas fechos tipo zíper 
ou botões de pressão são aceitos”, 
explica Camila Pagani. Para isso, a 
empresa desenvolveu, com a parceria 
de fornecedores, uma nova modalidade 
de vestimenta com o tecido Protera®.

Após testes com funcionários de 
Limeira, o projeto foi ampliado para 
as unidades de São Paulo, Laranjal 
Paulista, Pederneiras e Valparaíso. “Es-
colher a DuPont foi muito mais do que 
ter um fornecedor de produtos. Temos 
uma parceria que, com certeza, será 
duradoura e pretendemos estender 
esse projeto aos terceiros e prestadores 
de serviço que adentram na empresa 
Ajinomoto do Brasil em uma nova etapa 
da ação em busca da melhoria contínua 
na prevenção”, conclui Pagani.

O Prêmio DuPont de Saúde e Segu-
rança do Trabalhador entrará em sua 
10ª edição neste ano - as inscrições 
ainda não foram abertas. Para mais 
informações sobre a iniciativa, acesse: 
www.premiodupont.com.br.
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“Escolher a DuPont 
foi muito mais do que 
ter um fornecedor de 

produtos. Temos uma 
parceria que, com 

certeza, será duradoura 
e pretendemos estender 

esse projeto aos 
terceiros e prestadores 

de serviço que adentram 
na empresa Ajinomoto 
do Brasil em uma nova 

etapa da ação em busca 
da melhoria contínua na 

prevenção”

AI/DuPont

Multinacional desenvolve, em parceria com a DuPont, vestimenta de proteção térmica e elétrica 
mais segura, prática e barata para funcionários de todas as suas unidades no país

OpiniãO
Crescimento econômico 

em meio à pandemia 
e outros demônios

O relatório Focus 
apresentou uma 
expectativa de 
crescimento da 
economia ainda pior, 
passando de uma 
queda de 5,89% para 
6,25%

Esta parece ser uma 
taxa mais madura, na 
qual a grande maioria 

dos analistas já revisou as 
suas projeções com base no 
relatório do IBGE que apon-
tou uma queda de 1,5% do 
PIB do primeiro trimestre 
deste ano com o último de 
2019, já dessazonalizado. 
No segundo trimestre é 
esperada uma queda bem 
mais profunda. 

Se as medidas de isola-
mento social forem sus-
pensas ao final de junho, é 
esperado que a atividade 
ficará estacionada no mes-
mo nível das duas últimas 
semanas de março ao longo 
de todo o segundo trimes-
tre, que significará uma 
queda de 8,5% em relação 
ao primeiro trimestre. O 
risco é que essa saída possa 
ser prematura, por causa do 
isolamento social não ser tão 
estrito como gostariam os 
epidemiologistas, podendo 
provocar um repique no nú-
mero de casos e de mortes 
pla Covid-19, forçando uma 
volta ao isolamento. 

Aqui a população precisa 
ser muito bem orientada, 
recebendo informações cla-
ras das implicações que uma 
"segunda onda" pode provo-
car. Precisamos aprender 
com as experiências dos 
povos asiáticos, que o uso 
correto de máscaras e a 
disciplina dos hábitos de 
higiene devem ser incorpo-
rados permanentemente. A 
volta gradual das atividades, 
minimizando os riscos de 
contaminações e ao mesmo 
tempo reativando a econo-
mia, demandará um grande 
esforço de coordenação e 
monitoramento. 

Se tudo der certo, a econo-
mia começa uma trajetória 
de crescimento ao ritmo de 
5% ao ano, a partir de julho. 
Nesse ritmo, a economia 
terminaria o ano com uma 
queda de "apenas" 6,80%. 
Se o governo conseguir 
restringir o aumento de 
gastos somente para esse 
ano, reduzindo os gastos 
estruturais com a reforma 
administrativa, isso trará 
credibilidade de que a traje-
tória da dívida é sustentável. 

Assim, a taxa de juros reais 
poderá ficar em níveis histo-

ricamente baixos, que será 
o principal motor do nosso 
crescimento sustentável, 
puxado pelo setor privado 
e o fim dos ciclos de "voo 
de galinha". A qualidade da 
retomada de crescimento é 
mais importante do que o 
tamanho da queda do PIB 
desse ano. 

Vale notar que esse cená-
rio se dá em um ambiente 
em que os governantes 
estejam atentos à pandemia 
e coordenando os esforços 
da volta gradual das ativi-
dades, sem perder de vista 
as reformas estruturais que 
garantirão a nossa volta aos 
trilhos do desenvolvimento 
sustentável. 

Infelizmente, esse não é 
o retrato perfeito da nossa 
situação. Sempre pensei 
que quando os diferentes 
grupos políticos tivessem 
um inimigo comum, eles 
se uniriam para combater 
esse inimigo, especialmente 
quando esse inimigo está 
nos infligindo um custo de 
vidas e econômico nunca 
visto em nossa história. 
Pois, o Coronavírus é esse 
inimigo comum de todos 
os brasileiros, mas nunca 
vi o país e suas principais 
autoridades tão divididas. 

Todos falam de demo-
cracia, respeito pela Cons-
tituição, respeito pelas 
instituições democráticas, 
liberdade de expressão. 
Mas também nunca escu-
tei falar tanto em golpe de 
Estado, fechar o Congresso 
e o STF. Parece que tudo 
pode acontecer, de golpe 
de Estado a impeachment 
ou simplesmente teremos 
que levar esse clima tenso 
até o final de 2022. No meio 
desse pandemônio em que 
nos metemos, a primeira 
vítima é a confiança. 

Muitos empresários pre-
ferirão esperar, despedir 
seus funcionários (se já 
não o fizeram) e deixar o 
seu negócio em estado de 
hibernação e proteger do 
que restou de reserva finan-
ceira. Os consumidores que 
percebem que seus empre-
gadores não têm condições 
de garantir seus próprios 
negócios, veem seus em-
pregos em risco e adiam o 
quanto podem seus gastos 
com consumo. 

Nesse cenário, o meu 
temor é de que a queda de 
6,25% do PIB do relatório 
Focus não seja o centro das 
expectativas, mas o piso. 

(*) - Graduado em Economia, 
mestre e doutor em Administração 

de Empresas. É professor da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Josilmar Cordenonssi Cia (*) 

News@TI
Aplicativo rastreia saúde do funcionário durante 
pandemia

@Entre os maiores desafios 
enfrentados pelas empresas, 

durante a nova pandemia de coro-
navírus, está o monitoramento da 
saúde dos funcionários no home 
office. Como saber qual deles está 
mostrando os primeiros sintomas 
da Covid-19? Como apoiar aqueles 
que já foram diagnosticados ou 
como esclarecer dúvidas neste 
momento de grande tensão e medo? 
Para atender a essas necessidades, 
o Sidia Instituto de Ciência e Tec-
nologia desenvolveu o aplicativo 
InfoSaúde. O app possui diversas 
funcionalidades, entre elas: endereços de unidades básicas de 
saúde, a UBS, sugerindo rotas a partir da localização do usuário; 
notícias oficiais do Coronavírus; lista com serviços de entrega e 
coleta; dicas de prevenção; Mapa Covid-19 distribuído por bairro; 
sistema de lembretes e notificações; e, o principal, a autoavaliação. 
Usando uma senha corporativa, os funcionários só precisam res-
ponder 9 perguntas duas vezes ao dia. Dependendo da pontuação 
obtida, como há um peso para cada resposta, o serviço de saúde 
avalia a necessidade de entrar em contato com o funcionário, 
monitorando-o mais de perto, sugerindo exames ou mesmo tra-
tamentos. Um médico do ambulatório também pode ser chamado 
para consultas remotas.

Plataforma INfuse da Kodak Alaris permite o 
trabalho remoto com a Solução Xenith Scan@Home

@Os Serviços Inteligentes de Local de Trabalho da Xenith fizeram 
uma parceria com a Kodak Alaris para criar uma solução Scan@

Home pré-configurada e integrada ao INfuse, a Solução de Digitalização 
Conectada e Inteligente. A plataforma permite que qualquer pessoa 
da equipe digitalize seus documentos diretamente para os sistemas de 
linha de negócios de maneira remota. Garantindo que mesmo fazendo 
home office o trabalho continue sendo realizado normalmente (https://
www.xenith.co.uk/scan-at-home). 

LABData-FIA lança Pós-Graduações e MBAs de 
Big Data e Inteligência Artificial totalmente online
@Os cursos serão Pós-Graduações em Análise de Big Data – Data 

Science e em Analytics e Inteligência Artificial – Data Science, ambos 
com 360 horas, e os MBAs de Analytics em Big Data – Data Science com 
552 horas e o de Analytics – Inteligência Artificial – Data Science com 
560 horaa. “Teremos o MBA AO VIVO com a maior carga horária do país: 
560 horas”, afirma a diretora do LabData, profª Drª Alessandra Montini. 
As aulas serão ministradas e transmitidas ao vivo e ficarão disponíveis na 
biblioteca digital do LABDATA-FIA para que os alunos possam acessar 
posteriormente. A ideia é que haja tecnologia e espaço para interação 
em tempo real entre os alunos e professores, mesmo com a distância 
física. Além disso, TODAS as aulas de Analytics, Big Data e Inteligência 
Artificial serão práticas e com foco na resolução de problemas reais, 
sempre com a participação de dois professores durante todas as aulas 
(https://lp.labdata.fia.com.br/mba-analytics-bd-datascience) (https://
lp.labdata.fia.com.br/mba-analytics-data-science) (https://lp.labdata.
fia.com.br/cadastro-aplicacoes-bd-ia-junho).

ricardosouza@netjen.com.br

A
I/D

uP
on

t

A
I/S

id
ia

 In
st

itu
to

 d
e 

C
iê

nc
ia

 e
 T

ec
no

lo
gi

a

Retorno dos eventos no Brasil
Para experts em comportamen-

to e tecnologia, um dos legados 
da pandemia é a aceleração da 
transformação digital. Mudanças 
que ocorreriam a passos lentos, 
tornaram-se parte do dia a dia e, 
empresas que traziam soluções 
para simplificar processos e im-
plementavam seus serviços aos 
poucos, começaram a prosperar 
durante a crise. Esse é o caso da 
Dpen, abreviação de ‘digital pay-
ments for entertainment’, criada 
em 2019, pelo trio Luis Felipe Palo-
mares, João Mollo e Luciano Nasci-
mento. A startup é hoje contratada 
por todo Brasil já tendo eventos 
entre São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília, em formato Drive-in, com 
a missão de solucionar e garantir o 
necessário distanciamento social.

Quando o Dpen foi criado, a in-
tenção era oferecer um serviço de 
cashless para eventos, e durante 
seus primeiros três meses atuou em 
mais de 100 festas em todo Brasil. E 
como crise também é oportunidade, 
com a pandemia os sócios criaram o 
Dpen Touchless, um aplicativo PWA – 
progressive web app – para suportar 
as demandas do novo formato de en-
tretenimento no país. A experiência 
começa desde a porta do evento, onde 
um totem faz a leitura dos ingressos 
dos participantes, sem sair do carro, 
evitando a proximidade social.


