
Um melhor 
cuidado, para um 
amanhã melhor
Saiba mais sobre nossos avanços 
e notícias sobre sustentabilidade. 
Segurança e Saúde do Trabalho.

O objetivo da Softys é entregar o melhor cuidado no dia a dia 
e em cada fase da vida das pessoas; cuidado que se estende 
também aos nossos mais de 10.000 colaboradores.  Isto se 
concretiza na “Experiência Softys”, cuidamos do que amamos, 
fazendo o que cuida das pessoas.

morrem a cada ano no mundo em decorrência 
de acidentes de trabalho ou doenças 
relacionadas ao trabalho.

Mais de 2,7 milhões de pessoas 

(Fonte: OIT)

Visamos melhorar a vida de todas
as pessoas, permitindo-lhes 
desenvolver seu potencial ao máximo. 
Portanto, na Softys trabalhamos para 
construir uma cultura preventiva de 
segurança e saúde para os nossos 
colaboradores.

Somos uma empresa com presença 
regional e operação industrial em oito países. Por isso, é 
fundamental ser um ator que contribua para a redução dos 
números globais alarmantes sobre acidentes de trabalho, 
fomentando ambientes seguros e saudáveis.



Queremos contribuir para a Agenda 
2030 das Nações Unidas, por meio do 
ODS 8, “Trabalho decente e crescimento 
econômico”, que promove e protege 
os direitos trabalhistas com foco em 
ambientes seguros e livres de riscos 
para os trabalhadores. Portanto, 
visamos atingir o ambicioso objetivo 
de zero mortes na nossa empresa para 
2025.

Na Softys temos um sistema de gestão de segurança e saúde 
ocupacional que ressalta as tarefas e atividades com maior 
risco de causar acidentes graves e fatais. Assim, salientamos a 
prevenção prática dentro da fábrica, em vez de basear-nos no 
trabalho administrativo, o que permite padronizar métodos de 
trabalho para operar com segurança. Deste jeito, é favorecido 
o desenvolvimento de uma cultura preventiva, princípio 
fundamental para a redução de riscos.

Reduzir o índice de frequência*
em 3,0 para 2023, e menos de 1,6 para 
2025, para os nossos colaboradores 
(funcionários próprios e terceiros on site).
* (número de acidentes por horas trabalhadas)

*(cantidad de accidentes versus horas trabajadas)

0,91 3,8 28,6

em segurança do trabalho em 
2020,correspondente a 91% dos funcionários.

Índice relativo 
de acidentes

8.379 pessoas da organização 
receberam treinamento

Índice de 
frequência

Taxa de 
sinistralidade

O cálculo considera colaboradores diretos e terceiros envolvidos nas 
operações, além de informações baseadas num período de 12 meses 

(ano 2020).



Todas as nossas operações na 
América Latina fecharam o ano 
2020 sem mortes.

Desafio de 90 dias

Sem baixar a guarda
contra a  COVID-19

O “90 Days Health and Safety Challenge” foi 
um programa de reforço e aceleração das ações 
preventivas, que ocorreu entre junho e agosto de 
2020. Porém, as atividades mais importantes no 
ano transato foram estendidas, a fim de cumprir 
com os objetivos de Segurança e Saúde.

O desafio de 90 dias abrangeu todas as fábricas de 
produção e distribuição da Softys. Esta iniciativa 
permitiu aproveitar o envolvimento e a liderança 
nas atividades preventivas, como consequência da 
crise de saúde suscitada pela COVID-19.

Um grande desafio em 2020 
foi lidar com a pandemia pela 
COVID-19. Como fabricantes de 
produtos essenciais para a vida 
das pessoas, nós tínhamos o 
dever de continuar a fornecer os 
nossos produtos de higiene e 
cuidado.

Ao mesmo tempo, focamos 
na proteção da segurança e 
saúde de todas as pessoas que 
trabalham nos países onde 
estamos presentes, por isso 
adotamos rigorosas medidas de 
prevenção e cuidado em todas 
as filiais.

Mais de 1.700 pessoas já 
estiveram em regime de teletrabalho, portanto, implementamos 
um programa de apoio psicológico e bem-estar, além de uma 
forte campanha de conscientização sobre o autocuidado e o 
cuidado de outras pessoas para evitar contágios. Até agora, 
continuamos sem baixar a guarda, mantendo medidas 
preventivas contra a pandemia.



Algumas das medidas do nosso protocolo
contra a COVID-19:

100% das operações foram
auditadas em biossegurança por 

empresas externas e certificadas em
cumprimento do protocolo contra a 

COVID-19 desenvolvido internamente 
pela Softys.

Medidas estritas para as pessoas, 
como trabalhar a mais de 2 metros de 
distância, lavar as mãos com água e 

sabão frequentemente (a cada hora); 
usar álcool gel para complementar 

a higienização das mãos, e uso 
obrigatório de máscaras.

Criação e
funcionamento do  

Comitê de Crises de 
Alta Administração.

Reuniões curtas e em 
locais abertos.

Criação e
funcionamento do  

Comitê de Crises de 
Operações e Supply 

Chain Regional.

Aumento do
número de ônibus 
que transportam 

colaboradores, a fim 
de manter a distância 

física.

Cuidado rigoroso para
trabalhadores 

com maior risco de 
exposição ao vírus, 
além de pessoas 

idosas.

Modificação dos 
turnos para garantir a 
rastreabilidade, reduzir 

o contato físico e a 
exposição ao vírus.

Nesse 2021 queremos continuar
reforçando nosso compromisso 
com o objetivo “zero acidentes”
com ações concretas que ajudem 
a melhorar o comportamento 
de risco crítico e promover 
o conceito-chave: todos os 
acidentes são evitáveis.

https://www.youtube.com/watch?v=x-8gXjUiCYs

