
Em um ambiente de negócios global complexo, é um desafio melhorar o desempenho e garantir o cumprimento de todas as 

obrigações, compromissos e restrições de saúde, segurança e meio ambiente (EHS – Environmental, Health and Safety). 

Além disso, a gestão socioambiental ganhou interesse crescente entre organizações que desejam estabelecer uma relação 

ética e transparente com todas as partes interessadas - acionistas, clientes, comunidade, fornecedores e funcionários.

Embora as necessidades de EHS variem de uma organização para a outra, muitas vezes, o objetivo principal é o mesmo: 

reduzir o risco geral, cumprir as regulamentações estaduais e federais e permitir que a empresa opere eficientemente, 

mantendo um local de trabalho seguro e ambientalmente saudável. Normas e iniciativas como a ISO 14001 e a ISO 45001 

servem como um framework que permite às empresas cumprirem com todos os padrões ambientais, de saúde e de 

segurança.

O Desafio

O SoftExpert EHSM é um software para gestão da saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) que facilita aplicação do ciclo 

de vida completo de um programa de saúde, segurança e meio ambiente, reduzindo drasticamente o risco de incidentes e 

fortalecendo a conformidade com regulamentos ambientais e leis trabalhistas.  A solução ajuda as organizações a manter a 

conformidade e gerenciar seus processos de forma eficiente com base em procedimentos organizacionais (POPs), 

regulamentos governamentais locais, nacionais e internacionais, e diretrizes de conformidade, como ISO 14001, ISO 

45001, assim como outras normas relacionadas à gestão da saúde, segurança e meio ambiente.

O conjunto completo de recursos oferecidos pelo SoftExpert EHSM inclui gerenciamento de incidentes e problemas, gestão 

ambiental, auditorias, gestão de mudanças, gerenciamento de riscos, ações corretivas e preventivas, gestão de resíduos 
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(tratamento, armazenamento e disposição final), 

indicadores de desempenho e conformidade 

organizacional. Com a ajuda de uma avançada 

plataforma integrada, todos estes processos se 

tornam simples, aprimorando o desempenho do 

programa de saúde, segurança e meio ambiente da 

empresa como um todo.

O SoftExpert EHSM proporciona uma estrutura 

flexível para agilizar a criação e gestão das políticas 

ambientais e procedimentos, bem como os códigos 

d e  c o n d u t a .  E l e  s u p o r t a  a  e l a b o r a ç ã o , 

gerenciamento de mudanças, publicação e 

ap l i cação  de  t r e i namen to  sob re  t oda  a 

documentação necessária. A solução também ajuda 

na comunicação efetiva da documentação por toda a 

organização.

Poderosas ferramentas de análise e painéis 

executivos (dashboards) fornecem visibilidade em 

tempo real de indicadores chave dos processos, 

enquanto alertas e notificações garantem uma 

resposta rápida, reduzindo o risco potencial de incidentes de segurança. A solução SoftExpert EHSM também permite que 

as organizações integrem suas funções de saúde, segurança e meio ambiente com a gestão de processos de negócio a 

nível corporativo de uma forma organizada e sistemática.

Análises centralizadas de riscos/perigos, identificando os riscos ambientais e de segurança e oferecendo um 

programa completo de gestão de riscos.

Gestão simplificada e automatizada de incidentes relacionados com o as atividades laborais, ambientais e de 

propriedade.

Acompanhamento e avaliação do desempenho em relação às obrigações de conformidade, riscos operacionais e 

indicadores de desempenho.

Planos de ação efetivos, com acompanhamento da conclusão, envio de alertas e lembretes e publicação de 

relatórios.

Sistema de gestão de treinamentos alinhado com as políticas e requisitos regulamentares da empresa.

Recursos

Reduz o tempo e os recursos envolvidos no atendimento dos requisitos de conformidade.

Promove a conscientização sobre os requisitos regulamentares dentro da organização.

Mantém um histórico completo de auditoria de todas as atividades.

Reduz custos relacionados a multas e autuações devido a descumprimentos legais.

Reduz o desperdício, incluindo matérias-primas, resíduos de utilização e produção e custos de descarte destes resíduos.

Promove a identificação precisa de requisitos regulatórios e questões que afetam o desempenho do sistema de gestão.

Promove a melhoria contínua no desempenho em EHS.

Engaja a força de trabalho e identifica e atua sobre os riscos antes que eles afetem a segurança.

Protege a integridade dos ativos e otimize a produção, reduzindo o tempo de inatividade e as interrupções não planejadas.

Incorpora o gerenciamento de riscos nas operações diárias com processos de negócios integrados e dados e fluxos de 

trabalho compartilhados.

Benefícios
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Screenshots

Repositório de requisitos legais e documentação aplicável Monitoramento de objetivos e metas

Monitoramento de risco e impacto Registro e investigação de incidentes

Gestão de auditorias Controle de resíduos
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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


