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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DAS CONSULTORIAS COM O ADVENTO DO e-SOCIAL

Serão grandes as oportunidades se elas trabalharem de
forma responsável e bem articulada com o e-Social.

Precisam ter estrutura necessária para poder atender necessitando trabalhar o passivo cultural humano
dentro das empresas.
Será um oceano de oportunidades para as Consultorias bem estruturadas e de ponta, desde que
incluam um produto que venha congregar toda a suíte de SST, além de outros processos integrados,
pois a procura pelo mercado é a opção por um único produto de gestão, que integre todas as áreas
exigidas pelo e-Social.
Mesmo àquelas empresas que possuem SESMTs irão precisar dos serviços das Consultorias, tanto na
questão das avaliações ambientais (medições), manutenção e calibração dos equipamentos, tabulações
e interpretação de resultados, prontuários, inventários, análises de risco, programas oficiais em SST,
avaliações ergonômicas e check list para Avaliação de Exigência em Membros Superiores, laudos
ambientais, ações preventivas comprovadamente, campanhas, estatísticas, indicadores em SST, PPP,
pois tudo isto requer tempo e expertise.
Com relação aos Médicos do Trabalho dos SESMTs dificilmente conseguirão tempo para realizar os
exames ocupacionais previstos no PCMSO, pois isto não poderá ocorrer com o e-Social, que exige
apresentação das informações em tempo real, portanto, cada vez mais se faz necessário o auxílio de
empresas de consultorias / assessorias.
Para atender toda essa demanda que virá, as Consultorias deverão contar com um corpo técnico
experiente em vários segmentos, com maturidade suficiente para apresentar soluções, unindo a
equipe em torno de valores relacionados à SST.
Além disso, a Consultoria precisa ter uma estrutura física capaz de dar andamento às ações propostas,
equipe e equipamentos médicos capacitados e ajustados para atender à demanda de exames previstos,
equipe para realizar os treinamentos, elaborar os programas, dispor de técnicos treinados e
instrumentos devidamente calibrados para realizar avaliações ambientais e ter uma afinada equipe de
apoio, o chamado “back office” para a produção, gerenciamento e arquivamento dos documentos.
O eSocial exigirá, portanto, qualificação profissional, dedicação e comprometimento, pois se a
exposição de informações geradas ou controladas por naus profissionais e empresas de consultoria
passa a ser mais clara e muito fácil de ser identificada e, com isso, o mercado por si só, passará a se
regulamentar-se com o passar do tempo.
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SEGUINDO A LÓGICA DO eSocial E ADEQUAR

Os documentos LTCAT, o PPRA, as APRs, a AET, o PCMSO e os laudos de NR-12, insalubridade e
periculosidade, documentação essa básica para o atendimento do eSocial, devem ser elaborados
seguindo a lógica do eSocial para cada leiaute, adequá-los, para tanto, os profissionais da área de
Segurança do Trabalho e as Consultorias / Assessorias, devem ter uma visão ampliada, tanto na
construção, e na gestão de riscos e principalmente, para desenvolver programas preventivos.
Finalizando, apesar de iniciar esta obrigatoriedade em 2018, aquelas empresas que ainda não
começaram a se adequar ao sistema já estão atrasadas, devendo começar o quanto antes a conhecer
os leiautes e o Manual do eSocial versão 2.2, bem como a desenhar os novos fluxos de envio de
informações.
ATENDEMOS EMPRESAS DE TODOS OS SEGMENTOS E PORTES, COM SOLUÇÕES NA MEDIDA CERTA
PARA AS SUAS NECESSIDADES.
A JS TÉCNICAS & SOLUÇÕES juntamente com a nossa parceira a PREVERMED já estão adequadas para
atender a demanda no eSocial.
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