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Abstract 

Atualmente a competitividade e obrigações legais que vem sendo 
requeridas das empresas tem exigido um processo de gestão ágil e 

inteligente, no qual a gestão da informação é crucial para a 

sobrevivência dos negócios. Dentro deste contexto, a adoção e a 
implementação de tecnologias da informação, muitas vezes, têm levado 

ao desperdício e à frustração pela inobservância de determinados 
empecilhos quando da decisão em implantar um sistema. Nesse 

trabalho, abordaremos uma reflexão da aplicação de ferramentas 
modernas de TI, com forma de uso simplificada para auxílio no processo 

de gestão de Higiene Ocupacional. 

 

QUAIS AS PRINCIPAIS PERGUNTAS: 

As informações estão disponíveis? Conhecemos a empresa por 

experiência ou por processo? Temos noção de quais dados precisamos 
gerenciar? Qual informação é pertinente para a Diretoria? E para a as 

demais áreas? 

 

Onde encontramos nossos dados? Em pastas, relatórios, arquivos 
diversos ou em um banco de dados?  

 

Os seus dados contêm todas as informações para que seja possível 
integra-los e obter indicadores para uma gestão adequada? Ou você só 

tem as informações finais que atendimento das normas e e-Social? 

 



 
 

 
  

A RESPOSTA: 

A partir do agrupamento de dados organizados e manipulados por 

ferramentas de TI de alta performance, demostraremos as facilidades 
no subsídio de informações aos profissionais resposáveis pela gestão da 

Higiene Ocupacional das empresas. 

 

Tais ferramentas, propiciam a análise de informações em tempo real, 

tais como: movimentação de pessoas entre GHEs, agentes reconhecidos 
e avaliados, indicadores de evolução da vida laboral do GHE, painel 

dashboard de histórico do funcionário, gerenciadores de plano de ação 
dos programas de Higiene Ocupacional, mapas de riscos e controles 

estratificados por Business Intelligence, diagnóstico de perfil de riscos 

ocupacionais, curvas comparativas de exposições de GHEs entre 
unidades da empresa, entre outras informações. 

 

Concluindo, o uso de ferramentas de TI contribui grandemente para 
uma adequada gestão da Higiene Ocupacional, uma vez que, quando 

construídas de maneira inteligente, de fácil uso e implementadas de 
forma eficaz (customizadas), propiciam qualidade, confiança e agilidade 

no processo de tomada de decisão. 
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