
OHSAS 18000

Muitas organizações estão implementando um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO) como parte de 

sua estratégia de gestão de riscos. Essa iniciativa aplica-se tanto para lidar com mudanças na legislação, como para proteger 

seus colaboradores.  Um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional promove um ambiente de trabalho seguro e 

saudável, oferecendo um framework que permite que as organizações identifiquem e controlem seus riscos, reduzam o número 

de acidentes, garantam conformidade e aprimorem seu desempenho geral.

A SoftExpert oferece a solução de software mais abrangente e avançada para o gerenciamento da saúde e segurança 

ocupacional, atendendo às necessidades dos mais rigorosos regulamentos globais. O SoftExpert Excellence Suite ajuda as 

empresas a aderirem a OHSAS 18001, reduzindo os custos de conformidade, maximizando o sucesso, aumentando a 

produtividade e reduzindo os riscos.

A OHSAS 18001 é a principal norma para sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional e faz parte da série de padrões 

da OHSAS 18000. Ela pode ajudar as empresas a colocarem em prática suas políticas, procedimentos e controles necessários 

para alcançar as melhores condições de trabalho possíveis e garantir a saúde e segurança do ambiente. Tudo isso alinhado com 

as melhores práticas internacionais.

Trata-se de uma solução completa, totalmente web, que simplifica o controle de processos, produtos e serviços, riscos e perigos, 

documentos, requisitos legais, registros e auditorias. A SoftExpert integra de forma prática todos os requisitos solicitados pela 

família de normas OHSAS 18000 aos demais conteúdos da gestão organizacional.

Visão Geral

• Redução potencial no número de acidentes.

Existem muitas razões para uma organização tomar uma abordagem estratégica para melhorar o seu desempenho em 

saúde e segurança, utilizando uma solução de TI como apoio.

• Redução potencial de custos com seguros e indenizações

• Evidência do comprometimento com a saúde e a segurança.

• Demonstração de conformidade legal e regulatória para com clientes e fornecedores

• Maior acesso a novos clientes e parceiros de negócio.

• Melhor gestão dos riscos relacionados à saúde e a segurança.

• Redução potencial nos tempos de parada e nos custos associados.

• Abordagem inovadora.

• Melhor identificação de perigos e execução dos controles.

• Condições de trabalho mais seguras, melhorando o engajamento e a motivação dos funcionários.

Benefícios



A Solução

Módulo

Action Plan • Auxilia no gerenciamento de todas as etapas do processo de planejamento, execução e monitoramento de atividades e planos de 
ação, sejam eles corretivos, preventivos ou preditivos.

Requisitos

Cada componente do SoftExpert Excellence Suite atende a um requisito chave, como mostrado abaixo:

Audit • Planeja e realiza auditorias de primeira, segunda e terceira parte.

• Seleciona os auditores, de acordo com suas competências, assegurando que eles não auditem seu próprio trabalho.

• Define os critérios, métodos, responsabilidades e requisitos a serem auditados.

• Programa auditorias, levando em consideração o escopo, a situação e a importância para o SGSSO dos processos e/ou áreas a 
serem auditados.

Analytics • Auxilia na identificação, coleta e análise de dados apropriados para demonstrar a adequação, a eficácia e a melhoria contínua do 
sistema de gestão.

Competence

 • Dos riscos de SSO significativos e de seus respectivos impactos reais ou potenciais associados com seu trabalho, assim 
como dos benefícios provenientes da melhoria de seu desempenho pessoal.

 • Das potenciais consequências da inobservância de procedimentos especificados.

 • Da importância de se estar em conformidade com a política de SGSSO e com os requisitos do sistema da gestão.

• Estabelece, implementa e mantém procedimentos para fazer com que as pessoas que trabalhem na organização estejam 
conscientes:

• Assegura que qualquer pessoa que realize tarefas seja competente, com base em sua formação e/ou experiência apropriada.

 • De suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gestão.

Document

• Assegura que somente a última revisão do documento será utilizada, evitando o uso de documentos obsoletos.

• Assegura que o histórico das conformidades, revisões, etc. estejam sempre disponíveis.

• Mantém a documentação do SGSSO segura e centralizada – incluindo as políticas de saúde e segurança – de modo que possa 
ser acessada por usuários e auditores praticamente de qualquer lugar.

• Automatiza o encaminhamento, a revisão, a aprovação entre outras atividades, aumentando a eficiência da equipe.

• As modificações são facilmente rastreadas.

• Fornece para os auditores externos, condições de recuperar e localizar os documentos de forma fácil e rápida, resultando na 
economia de tempo.

Incident

• Permite que qualquer defeito seja corrigido a fim de evitar futuros problemas nos processos.

• Garante que todos os incidentes e acidentes de saúde e segurança ocupacionais, depois de evidenciados, sejam registrados e 
gerenciados.

• Garante que os incidentes encontrados e as suas causas sejam corrigidos.

• Mantém o histórico de eventos ocorridos para auxiliar a revisão do plano de riscos.

Maintenance • Assegura a disponibilidade da infraestrutura essencial ao estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do 
sistema de gestão.

Performance • Estabelece, implementa, mantém e analisa os objetivos, indicadores e metas para atendimento da política estabelecida pela 
organização, incluindo seu comprometimento com o SGSSO.

• Comunica a informação através de toda a organização.

• Documenta os indicadores de forma fácil, intuitiva e flexível.

• Capacita a empresa a monitorar o desempenho atual e relata este desempenho aos auditores e participantes internos, em 
tempo real.

Process

• Determina os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes e os 
riscos mitigados.

• Define os processos necessários e sua aplicação por toda a organização.

• Determina a sequência, a interação e os riscos ambientais dos processos.

• Define os recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos.

• Implementa as ações necessárias para atingir os resultados planejados e melhorar continuamente.

Project • Estabelece, implementa, mantém e analisa os programas de saúde e segurança para o atendimento da política estabelecida pela 
organização.

• Garante que o histórico de cada projeto esteja sempre disponível.

• Permite a avaliação do projeto realizado e a total comunicação com os stakeholders.

• Garante a distribuição e execução das atividades, gerindo esforço e prazo das mesmas.

Risk • Gerencia os riscos corporativos, operacionais e de saúde e segurança.

• Permite a determinação de métodos de avaliação de risco, baseado em critérios quantitativos, qualitativos e matriz, evidenciando 
o apetite de risco da organização e a definição dos objetivos.

• Automatiza a aplicação da avaliação dos riscos.

• Determina o risco residual da avaliação, identificando as opções de resposta e sua aplicação.

• Assegura o monitoramento e a revisão contínua do processo de gestão de riscos.

• Garante a comunicação e o fácil acesso às avaliações.

• Facilita a identificação e avaliação dos controles relacionados aos riscos.

• Facilita a identificação dos impactos em processos, projetos, produtos, ativos, colaborando para a definição do ambiente interno.

• Garante o registro de todo o processo de gestão de riscos.

Training • Assegura que qualquer pessoa que realize tarefas seja competente, com base em treinamento apropriado.

• Identifica as necessidades de treinamento associadas aos riscos e ao sistema da gestão.

• Provê treinamentos ou toma ações para atender a estas necessidades.

• Assegura que os registros associados sejam mantidos.



Repositório de requisitos legais e documentação Monitoramento de perigos e riscos

Registro e investigação de incidentes Monitoramento de objetivos e metas
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www.softexpert.com.br vendas@softexpert.com   |      |   0800  723  9901

Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos 
produtos e serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem 
ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível


