SOFTWARE PARA ATENDER O GRO / PGR
Finalmente um sistema inteligente para os perigos ocupacionais!

Atualiza as NRs e corrige o Sistema de forma otimizada
Segurança e Saúde no Trabalho e Previdência Social
Todos os processos, 1.5.4 NR 1, análise de processos, processos operacionais e outros, serão informatizados
dentro do Sistema de Gestão (GRO), ou seja, requer que as empresas adaptem suas rotinas em SST e
respectivos processos previstos no GRO / PGR, de forma digital em não apenas em planilhas físicas (papel).
PRIMEIRAMENTE É PRECISO:
1º Mapear os processos da empresa;
2º Identificar riscos e oportunidades de melhorias, avaliação de conformidade legal;
3º Estabelecer análises das oportunidades e dos riscos, e requisitos legais;
4º Analisar as causas de desvios e estabelecer plano de ação;
5º Padronizar e documentar os processos (Fluxos, Políticas de SST e Procedimentos);
5º Treinar as partes envolvidas;
6º Monitorar de forma dinâmica as entradas e saídas do sistema de gestão, por meio
de gráficos, indicadores (dashboard), a fim de estabelecer a melhoria contínua do
sistema de gestão.

O software tem como finalidade o auxílio na Gestão de SST, e além de atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação (adaptação à legislação vigente), diversos benefícios tangíveis serão alcançados, tais como:
melhora a tomada de decisões, processos mais rápidos, integração de dados, redução de gastos e redução
de erros.
Esses processos informatizados devem ser feitos pela organização (gestores), SESMT, e principalmente pelas
Consultorias / Assessorias em SST junto aos seus clientes. São dinâmicos e devem ser bem alimentados com
qualidade, pois com a confiabilidade dos dados, haverá informações que irão subsidiar a tomada de decisão
com maior precisão, de forma mais ágil e assertativa.
A implementação de novas tecnologias para gerenciar os ambientes de trabalho, e as condições de trabalho
dos trabalhadores é fundamental diante desta transformação tecnológica e novo ciclo da SST no Brasil.
Algumas funcionalidades incluídas:
✔ Inventários de Riscos;
✔ Plano de ação;
✔ Verificação de eficácia.

Solicite orçamento e outras informações: https://conteudo.greenlegis.com.br/js-greenlegis

