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O setor industrial brasileiro cada vez mais crescente e competitivo, 

busca seu constante aprimoramento através de novos recursos e 

tecnologias. Com investimentos que visam maior número de 

funcionários, equipamentos e produtividade, as indústrias não podem 

perder a atenção a questões importantes como a segurança e saúde no 

trabalho, pois o número elevado de funcionários aumenta 

consideravelmente os riscos de acidentes, doenças e irregularidades 

que podem ser evitadas e contornadas por meio de serviços que 

interfiram na reeducação e no estímulo dos trabalhadores. 


 


A utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é um dos 

fatores primordiais que implicam na segurança e saúde no trabalho, 

além da satisfação pessoal. Esses protetores individuais são elementos 

benéficos comprovados cientificamente e historicamente, porém, 

diferenciam-se no que diz respeito ao seu uso, muitas vezes ignorado. 


 


Com a exposição dos ouvidos à poluição sonora, a não utilização de 

protetores auriculares pode causar danos imediatos ou até mesmo 

danos futuros, como deficiências auditivas. O desenvolvimento de 

equipamentos de proteção individual sustentáveis, pode tornar essa 

situação reversível buscando melhorias, qualificações, novos 

materiais, baixo custo e conscientização para com o meio ambiente. 


 


Desta forma, a presente pesquisa tem por objetivo apresentar o 

desenvolvimento do RADIX, um EPI desenvolvido de maneira 

sustentável e que irá contribuir o bem estar e desenvolvimento dos 

colaboradores. O método de pesquisa utilizado foi a pequisa-ação, 

realizada em uma empresa do setor metalúrgico. Com este escopo, os 

resultados desta pesquisa demonstram a importância e os benefícios do 

desenvolvimento e utilização de EPI de forma sustentável. 
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1. Introdução 

A falta de conhecimento sobre a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI 

causa danos relevantes na vida de um profissional. A evolução contínua de novos produtos no 

mercado, o alto índice de produção e competitividade não pode ocasionar o esquecimento de 

regras importantes de segurança em relação ao dia a dia dos colaboradores. 

A utilização de equipamentos obrigatórios agrega conceitos discutíveis nos mais elevados 

níveis de uma empresa, mostrando que problemas gerados pela sua falta, são evitáveis a partir 

do momento em que se investe apropriadamente em medidas que beneficiem o trabalhador, 

atendendo assim as exigências legais. 

Neste contexto, o cumprimento das exigências legais em relação a utilização do EPI por parte 

dos colaboradores, são atitudes corretas, que materializam metas e conquistas, sejam elas no 

trabalho, instituições de ensino e até mesmo em ambientes familiares.  

Para este artigo elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Como desenvolver equipamentos 

de proteção individual de maneira sustentável, a fim de tornar mais eficaz e agradável sua 

implantação e utilização? O presente trabalho também tem o objetivo de apresentar o 

desenvolvimento do RADIX, um EPI desenvolvido de maneira sustentável e que irá contribuir 

o bem estar e desenvolvimento dos colaboradores. 

 

2. Revisão Bibliográfica  

2.1 História e Evolução dos Equipamentos de Proteção Individual 

Desde os tempos antigos, o ser humano busca proteção individual direta ou indiretamente, 

sempre guiados pelo instinto. Os primeiros equipamentos de proteção foram registrados já na 

época das cavernas, quando os primatas utilizavam roupas de pele de animais para se 

protegerem dos climas severos e de ferramentas e armas que os protegiam em diversas 

situações de perigo. 

É comum do ser humano adequar as ferramentas às suas tarefas. Há milhares de anos o 

homem já realizava adaptações em ferramentas primitivas, melhorando empunhaduras para 

que se ajustassem melhor e que se adequasse à configuração e aos movimentos das mãos e 

assim causar menos desconforto e melhor qualidade de trabalho (SHIRO, 2006). 
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Na idade média, os cavaleiros medievais utilizavam armaduras normalmente feitas de ferro 

que envolvia o corpo todo a fim de se protegerem de lanças e espadas inimigas. Os materiais 

nos primórdios eram rústicos e pesados, porem atendia as necessidades do povo que as 

utilizavam. 

Com a evolução da humanidade, muitas alterações foram visíveis, e percorrem por um 

caminho cada vez mais tecnológico e complexo, levando-se em consideração, sua fabricação 

e materiais. A vinda da Revolução Industrial no século XVIII, a primeira e a segunda guerra 

mundial são fatores influenciadores na evolução dos EPI, pois contribuem até hoje para a 

evolução destes produtos. 

Por meio da história, e relatos de estudiosos antigos, identificam-se problemas em áreas 

especificas na saúde dos trabalhadores, como, envenenamento advindo do manuseio de 

compostos de enxofre e zinco, doenças ocupacionais, asma, intoxicações, enfim, tudo isso 

acarretando desde o principio até os dias atuais em problemas sérios na saúde humana. 

A mão de obra desqualificada, a falta de conhecimento e a falta de profissionais específicos da 

área de saúde no local de trabalho, proporcionam problemas sérios que podem variar em curto 

prazo (cortes, quedas, dores) e em longo prazo (doenças prejudiciais que interferem no 

desenvolvimento humano durante dias, meses ou até anos).  

Com a Revolução Industrial no século XVIII, os problemas antigos com animais selvagens, 

climas adversos e manuseio inadequado de ferramentas, são deixados pra trás e substituídos 

por máquinas que viriam para colaborar, porem deixam novas questões como: proteção e 

saúde; conhecimento e qualificação e conscientização. 

Com a introdução da máquina a vapor, e a indústria encaminhando-se para as grandes cidades, 

onde havia abundante mão-de-obra, começaram a obter condições inóspitas de calor 

excessivo, falta de ventilação e umidade, tudo isso porque as fábricas eram adaptadas em 

galpões improvisados. As "modernas" máquinas inevitavelmente ofereciam riscos, e esses 

riscos começaram a causar conseqüências até mesmo a órgãos governamentais, exigindo 

condições justas a saúde do operador. 

As restrições eram evitáveis nas empresas no quesito idade, pois não era proibido o trabalho 

infantil, aumentando o risco de problemas no ambiente profissional que exigia e exige 

qualificações especificas as áreas. O ruído causado em ambientes fechados de trabalho 
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excedia os limites, e as horas ilimitadas favoreciam o acarretamento de elevados índices de 

acidentes e moléstias profissionais.  

A Revolução Industrial no Brasil chegou por volta de 1930, e mesmo com certa "experiência" 

vinda da Revolução Européia, não se livrou dos problemas iniciais obtidos no velho mundo, 

tendo que passar por todas as etapas também.  

Em 1943 ocorreu o Decreto que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, cujo capítulo 

V, refere-se à Segurança e Medicina do Trabalho (Lei nº5452). Em 22 de dezembro de 1977 a 

Lei que altera o capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho sendo 

posteriormente regulamentada pelas normas regulamentadoras da portaria nº 3.214 de 8 de 

junho de 1978. Em 1970, 40 anos depois do inicio da revolução, o Brasil já era o campeão de 

acidentes no local de trabalho, o que já identificava através de parâmetros que ambas as partes 

(indústria - funcionários) precisavam ser reeducados no quesito segurança e saúde.   

A utilização do EPI no Brasil começou por volta dos anos 1940 e 1950, sendo em sua maior 

parte, importado da Europa. A evolução do uso de EPI no Brasil ocorreu pelo fato de muitas 

empresas multinacionais se instalarem no país, trazendo além de conhecimento, novas 

tecnologias e metodologias de utilização do equipamento. É de importância inquestionável 

que a utilização do EPI contenha conscientização dos funcionários e disponibilização do 

equipamento por parte da empresa, gerando um ciclo constante de ambas as partes.  

 

2.2 Sustentabilidade 

O conceito sustentabilidade está ligado aos aspectos econômicos, sociais e ambientais de uma 

sociedade. Fazendo uma relação entre produtos comuns e produtos sustentáveis, podemos 

encontrar alguns pontos importantes que os diferenciam em sua utilização.  

De acordo Manzini e Vezzoli (2005) o projeto para ser sustentável, deve diminuir 

proporcionalmente os danos excessivos dos termos acima em 90%, adequando-se a um grupo 

de produtos que agregam melhorias gerais ao meio ambiente, nos gastos em seu 

desenvolvimento e consumo, e na qualidade de vida.  

Algumas características de produtos sustentáveis são: diminuição nos gastos de materiais, 

economia de energia, planejamento de descarte, satisfação social e materiais renováveis. O 

produto sustentável atende de forma geral as necessidades requeridas pelo cliente, com 

coerência e exatidão visualizando o processo num todo.  
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O advento do moderno conceito da sustentabilidade foi criado em 1987 pelas Nações Unidas 

e define desenvolvimento sustentável como a reunião das necessidades do presente, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades 

(HESTERBERG et al., 2012). 

A preocupação das empresas não está mais focada apenas em aspectos econômicos, mas 

também em aspectos sociais e ambientais. A sustentabilidade está se tornando uma questão 

importante e a localização das instalações industrial outro ponto a ser avaliado (CHEN, 

OLHAGER e TANG, 2014). 

O documentário Home de Bertrand (2009) relata a vida na terra desde o princípio até os dias 

atuais, onde há um desequilíbrio ecológico elevado causado pelas inconseqüentes ações dos 

seres humanos. O filme passa uma visão ampla de um mundo que precisa ser restaurado e 

uma boa alternativa para a resolução deste problema é o ser humano atribuir em seus instintos 

impensáveis o conceito de habilidade. 

 

2.3 Desenvolvimentos de Novos Produtos 

2.3.1 Processo de Desenvolvimento de Produtos 

O processo de desenvolvimento de produtos está entre os processos fundamentais para o 

sucesso de uma empresa, pois fatores de desempenho de um produto como qualidade, custo e 

tempo de lançamento estão diretamente relacionados com a forma como a empresa trata seu 

processo de desenvolvimento de produtos (FORNO et al., 2008).  

O ciclo de vida de um produto é descrito por Rozenfeld et al. (2006) em três grandes etapas: o 

projeto pré-projeto, o desenvolvimento e o pós-projeto, conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1. Ciclo de vida do produto 
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Fonte: Rozenfeld et al. (2006) 

Dentre as fases explanadas, no projeto conceitual são realizadas atividades de busca, criação, 

representação e seleção de soluções para o projeto, buscando atender as necessidades e 

especificações dos clientes. 

 

2.3.2 Ergonomia do Produto 

A etimologia do vocabulário ergonomia (ergo – trabalho e nomos – normas) não especifica 

bem o objeto dessa “nova” disciplina. Mas pode se defini-la, em síntese, como sendo o 

conjunto de conhecimentos a respeito do desempenho do homem em atividade, a fim de 

aplicá-los à concepção das tarefas, das ferramentas, das máquinas e dos sistemas de produção 

(SHIRO, 2006).  

A identificação e envolvimento dos stakeholders (partes interessadas) no desenvolvimento de 

um novo produto devem e podem ser considerado não apenas na fase de seleção de idéias e 

design do produto, mas também em aspectos ergonômicos (REIMAN e PUTKONEN, 2012). 

O uso de ferramentas de modelagem também pode auxiliar no design e projeto de novos 

produtos, inclusive em aspectos ergonômicos, tão importantes aos futuros usuários e 

consumidores destes produtos (THORVALD, HÖGBERG e CASE, 2012). 

3. Metodologia 

A presente pesquisa caracteriza-se quanto ao método indutivo que se baseia na generalização 

de propriedades comuns a certo número de casos, até agora observados e a todas as 

ocorrências de fatos similares que poderão se verificar no futuro. A natureza da pesquisa é 

aplicada porque gera meios para o desenvolvimento de um EPI de forma sustentável, 

evidenciando as necessidades de ergonomia para os colaboradores de uma empresa. Do ponto 

de vista dos objetivos, a pesquisa é exploratória com o intuito de proporcionar maior 
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familiaridade e torná-los mais explícitos. A pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

o aprimoramento de idéias (LAKATOS e MARCONI, 2001). Todavia, desenvolver um EPI 

sustentável e ergonômico, significa aprimorar uma idéia de qualidade de vida e preservação 

da natureza.  

 

A abordagem da pesquisa é qualitativa nas observações e evidências a serem realizadas no 

desenvolvimento do novo produto. Os procedimentos técnicos foram realizados por meio de 

uma pesquisa ação, um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

de modo cooperativo e participativo. Está ocorreu em uma fundição, que esta localizada no 

noroeste do estado de São Paulo. A mesma possui aproximadamente 80 funcionários e produz 

vários tipos de produtos, como fresadoras e plainas. O problema identificado na fundição 

tratava-se de resíduos de Classe II que ocasionava aos funcionários problemas com respiração 

e altos barulhos das máquinas.  

O processo do Design de um novo produto é tanto um processo criativo como um processo de 

solução de problemas, tornando o projeto industrial algo que satisfaça as necessidades 

humanas de uma forma prolongada e duradoura. Através de informações pertinentes 

recolhidas na etapa inicial do projeto, foi definido que a área de atuação do produto estaria 

centralizada à utilização de EPI na fundição, a fim de solucionarem os problemas expostos 

aos colaboradores daquele setor (LOBACH, 2001) 

De acordo com Munari (1981), as etapas de uma metodologia podem ser identificadas como: 

Definição do problema (DP), componentes do problema (CP), coleta de dados (CD), análise 

de dados (AD), criatividade (C), materiais e tecnologias (MT), experimentação (E), modelo 

(M), verificação (V). Seguindo as etapas de forma assídua, havendo junções entre conceitos 

técnicos de metodologias distintas, o produto foi estudado, desenvolvido e testado a fim de 

gerar credibilidade no projeto.  

De forma consciente o produto definido foi analisado e estudado a níveis históricos, técnicos e 

de utilização pessoal. Por meio dos problemas principais, os tópicos requeridos foram 

levantados e as características do projeto final foram textualizadas por meio de uma lista de 

requisitos, concluindo-se que os estímulos visuais podem alterar a popularidade cultural do 
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produto de forma construtiva e positiva na área de saúde e segurança, tornando o ambiente de 

trabalho consciente e sem opressões relevantes.     

 

 

 

 

 

 

3.1 Radix – Protetor Auricular Sustentável 

Figura 2: Protetor Auricular Sustentável 

  

Fonte: Bersani, Morotti e Silva (2011) 

 

Lobato et al. (2012) define que “estratégia de desenvolvimento de produto – preconizam 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento para a geração de novos produtos que tenham 

atributos diferenciados e que atendam a necessidades e desejos específicos dos mercados já 

existentes...”.  

Baxter (2000) diz que diversos fatores determinam as diferenças entre sucesso e fracasso no 

lançamento de novos produtos. Podendo classificar-se em: Forte orientação para o mercado 

(benefícios significativos para os consumidores ou valores excessivos aos consumidores), 
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Planejamento e especificação prévias (Produto definido com precisão ou especificado 

precisamente antes de seu desenvolvimento), Fatores internos a empresa (Excelência técnica e 

de marketing ou cooperação entre a área técnica e marketing).  

O protetor auricular sustentável, desenvolvido com materiais naturais que atendem as 

necessidades industriais, ecológicas e sociais de um modo geral, vem com uma idéia 

inovadora que viabiliza tecnologia por meio de elementos rústicos funcionais.  

Em decorrência das necessidades humanas, as inovações por meio de materiais sustentáveis e 

recicláveis é uma alternativa dinâmica e centrada em objetivos com amplitudes que vão além 

de um atendimento as necessidades dos clientes (economia) e usuários (funcionalidade), 

atendendo também as necessidades do planeta e da sociedade, as conscientizando de 

melhorias convencionais e viáveis por meio de produtos inteligentes.  

Com design arrojado, o produto é atrativo aos usuários, criando desejo em utilizá-lo 

visualmente, isso se consolidando através da utilização e conforto proporcionado pelo produto 

no dia-a-dia. Sua vida útil gira em torno de um mês, após isto, ele é reciclado e seu material é 

remodelado, gerando novamente um novo produto, com as mesmas características. 

A elevada carga horária exige equipamentos propícios e confortáveis aos profissionais que se 

submetem a diversas atividades no seu dia-a-dia. Através de uma pesquisa no setor industrial 

metalúrgico, relatou-se que grande parte dos usuários de equipamentos de segurança 

incomoda-se com a utilização do produto, tem-se o principal motivo, o desconforto.  

Avaliando-se a necessidade de uma estética funcional com atributos ergonômicos, o 

desenvolvimento do produto viabilizou-se por meio de similares, onde foram analisados os 

seguintes pontos:  

 - Tamanho da concha e seu devido encaixe: Conforme a diversidade existente 

entre as orelhas de cada profissional, a concha (abafador) foi desenvolvida em sua parte 

interna com tamanho que encaixe nas situações adversas, como orelhas consideradas 

maiores. Suas estruturas externas contem uma dimensão com favorecimento acústico, 

onde a polpa moldada atenua conforme as necessidades.  
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 - Diâmetro da haste e sua flexibilidade: o diâmetro da haste fechada é de 120 

mm, e quando submetida a um esforço (abertura), seu diâmetro chega a 140 mm, dando 

flexibilidade no momento em que o produto é posicionado.  

Essas medidas são coerentes com diversos tamanhos de cabeça, pois a pressão existente por 

meio do material faz com que o produto repouse no momento em que barra-se a força, porém 

ao repousar, a tendência do material é fechar, dando assim a pressão necessária para atenuar. 

 

 

 

 

 

3.1.1 Ficha Técnica 

 

 

Figura 3: Infográfico 

 
 

Fonte: Bersani, Morotti e Silva (2011) 

 

As restrições e primícias do projeto / produto são importantes durante a sua utilização e 

armazenamento, os atos dos profissionais quando irregulares, podem interferir na qualidade e 
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usabilidade do material, porém a coerência (utilização correta) do usuário quanto às restrições 

acarretam relativamente de forma positiva no desempenho final do produto (qualidade, 

duração, enfim).  

É importante através de informações técnicas que o consumidor conheça o produto e sua 

eficiência, no caso dos protetores auriculares a redução estimada de ruídos (atenuação).  

Instruções de utilização: Após exigência da empresa relacionada à obrigatoriedade e 

necessidade do produto, o usuário deve por meio de treinamento adequado (conforme 

exigência da N.R.6 da C.L.T.), posicionar o protetor corretamente na cabeça a fim de deixá-lo 

fixo sobre os ouvidos, e com a haste na linha da nuca, sem contato com qualquer parte do 

corpo.  

Os testes devem ser feitos fora da área industrial, certificando o posicionamento adequado do 

produto. Ao posicionar o protetor, verificar se há contato da concha com outros objetos, como 

brincos, colares, a própria haste, enfim, adequando-o para uma utilização coerente e 

totalmente correta. 

Armazenamento: O protetor deve ser armazenado em locais limpos, com temperatura 

ambiente, sem contato com água, solventes, ou luz solar intensa: 

- Peso específico: 360 g 

- Redução estimada de ruídos: A redução esta diretamente ligada ao local de uso, 

havendo alterações conforme o nível de ruídos. 

 - Vida útil: Em média 3 meses, podendo alterar conforme o local de trabalho. 

 - Valor unitário: R$ 9,80 

 

3.1.2 Fabricação 

O processo de fabricação do produto ocorre em três etapas: preparação dos materiais, 

armação, moldagem, estufa, embalagem. A preparação da matéria prima ocorre após a coleta 

do material descartado, sejam jornais ou até mesmo o próprio produto com invalidade e 

ineficiência após período de utilização. Os jornais ao serem umedecidos com água morna 

separam-se formando a polpa que dará isolamento acústico ao material, com a polpa 

inicialmente estruturada, é feito a preparação das fibras de coco (fungicida e elasticidade) que 

ao fundirem complementam-se na eficiência do produto final (compósito).  
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A armação (fio trefilado de aço inox) é modelada com um diâmetro único que sofrendo 

esforço e repousando causa pressão devida às conchas de contato com a cabeça dando 

atenuação necessária ao usuário.  

A moldagem do produto é bipartida, sendo duas etapas de confecção: 

- Etapa 1 e seu conceito estético: A haste de aço é revestida com polpa de celulose e 

fibra de coco (material umedecido), a estilização da mobilidade e dinamicidade ao produto, as 

hastes curvadas mimeticamente levam os visualizadores a ter uma impressão natural do 

produto, formas de raiz, sem simetria com uma seção arrojada e diferenciada. Ao término da 

moldagem, o conjunto é levado a uma estufa onde é aquecido e o formato do pré-produto é 

consolidado e preparado para a rebarbação e pintura. 

- Etapa 2 e seu conceito estético: A concha (abafador), também moldada com polpa de 

celulose e fibra de coco (umedecida), é produzida através de um molde (macho e fêmea), com 

suas características estéticas pré-definidas (raios, delineamentos, enfim), ao retirar do molde o 

pré-produto passa pela estufa, e em seguida retira-se as rebarbas preparando-o para a pintura 

personalizada. Seu formato visualmente da impressão de proteção como as cascas de alguns 

animais, e também as quebras retas nas quinas o estilizam de forma moderna e arrojada. 

Com a pressão da haste sobre a cabeça do usuário, foi implementado na face de contato do 

abafador, uma espuma de poliuretano, dando conforto necessário ao profissional durante sua 

rotina de trabalho. A porcentagem de fibra de coco em relação à polpa de celulose gira em 

torno de 2%, ou seja, em uma seção de 15 mm da haste (polpa), usa-se mais ou menos 100 

fios de fibra, fazendo-se uso dos benefícios da matéria-prima.  

 

3.1.3 Coleta de Matéria-Prima e Reciclagem do Produto 

A conscientização no uso de materiais deve ser potencializada, a fim de que não se tenha 

escassez de recursos num futuro próximo. Manzini e Vezzoli (2005) dizem “Para viver 

melhor consuma menos”. Thackara (2008) preza por um conceito, dentre outros, cujo objetivo 

é a transição de um design “para as pessoas” a um conceito de design “com as pessoas”.  

A coleta de matéria-prima e reciclagem do material ocorre com três materiais distintos 

contidos no produto: papel, fibra de coco e aço inox.  A coleta do jornal ocorre nas casas e 

empresas que descartam mensalmente o material. Há em cima deste trabalho uma 

conscientização sobre a importância dos produtos sustentáveis e uma breve sobre o próprio 
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projeto, fazendo um trabalho social de conscientização e reeducação ambiental com os 

envolvidos. O próprio protetor ao ser descartado é reutilizado, e o processo ocorre com a 

separação da polpa e da celulose, por meio de água morna, onde a fabricação é refeita e o 

produto é preparado novamente.  

A fibra de coco além de ser reutilizada do próprio produto, é captada através de mutirões que 

coletam coco a fim de passar por um processo de fabricação que separa as fibras, as 

preparando para utilização no produto final. A reciclagem do aço inoxidável é por meio do 

próprio produto, que permanecendo no formato original é remontado e utilizado novamente 

cumprindo as mesmas funções.  

O poliuretano é reutilizado dos bancos de automóveis, viabilizando material necessário para o 

conforto do produto. O sistema de coleta é viável, funcional e educativo, pois agrega valor a 

política da empresa que vai ainda mais além de uma fabricante de um produto sustentável, 

passando a ser uma formadora de idéias, conceitos e novos pensamentos tendenciosos ao bem 

estar global. 

 

4. Conclusões 

O uso de EPI é resultado de uma atitude consciente dos trabalhadores e das empresas. O 

desenvolvimento de pesquisa deste projeto possibilitou informações históricas, técnicas e 

práticas de que os aparelhos auriculares são importantes elementos que compõem o 

desenvolvimento profissional (saúde e segurança) em uma jornada de trabalho. A definição do 

projeto baseia-se em transmitir aos profissionais industriais o uso consciente dos EPI, de 

forma que não resulte em problemas futuros.  

Os dados analisados durante o projeto resultam-se em sentimentos que geram estímulos 

pessoais aos trabalhadores na utilização de equipamentos obrigatórios, ou seja, o produto 

deve conter elementos diferenciados que embase uma utilização constante. Mesmo com 

diversos produtos de EPI no mercado, verifica-se a insatisfação dos usuários em utilizá-los, 

pois há rejeição em massa que é resultado do incômodo proporcionado pelo produto.  

Baseando-se nos requisitos de consumo, conclui-se que o projeto do produto obtendo-se a 

princípio de elementos visuais, pode garantir uma pré-disposição em sua utilização pelos 

funcionários, essa pré-disposição assegurando um desempenho eficaz irá consolidar-se com os 
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resultados positivos, que são equivalentes a utilizações constantes do equipamento de 

proteção individual.  

Retomando a questão de pesquisa proposta, foi analisado por meio do projeto apresentado e 

pela revisão da literatura, que o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual de 

maneira sustentável é possível através da importância de ter uma equipe participativa, 

contribuindo com idéias e sugestões para o novo produto e também da busca de materiais 

alternativos para o desenvolvimento deste produto. Ao longo do projeto de desenvolvimento 

deste novo produto, podemos encontrar dezenas de novas idéias, mas estas idéias precisam 

estar associadas com as expectativas do mercado e com a capacidade de realização da equipe 

do projeto (PESCE, 2012).  
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