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O que é o PGR? 2

O Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), é um 
documento que consolida todos os riscos ocupacionais 
ao que o trabalhador está exposto: agentes físicos, 
químicos, biológicos, fatores ergonômicos e de acidentes.

Pertence a NR1 - Disposições Gerais e Gerenciamento 
de Riscos Ocupacionais.

IMPORTANTE!!
O processo da geração das informações é 
basicamente o mesmo que a empresa já 
utilizava. A alteração foi da nomenclatura de 
PPRA para PGR e adequações conforme 
Legislação.



Qual deve ser a periodicidade do PGR?

 O PGR deve ser realizado toda vez que 
houver mudança nos processos dentro do 
ambiente de trabalho, sempre visando controlar 
todos os riscos existentes a partir de tais 
mudanças. Além disso, também deve ser 
realizado em caso de mudança na legislação ou, 
obrigatoriamente, ser revisado a cada dois 
anos, caso não hajam mudanças das 
operações. 



Adequação e Atualização PGR 4

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=667375614 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=657523884 

Links:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=667375614
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=657523884
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Como efetuar a configuração 
no Protheus para gerar o PGR?



Como é tratado o PGR no Protheus? 

Efetuar o Gerenciamento dos Riscos e incluí-lo no sistema:



Como é tratado o PGR no Protheus? 7

- Incluir um LAUDO do tipo PGR. 
    Como cadastrar um Laudo do Tipo PGR (MDTA210).

Ambiente deve estar 
Atualizado com os 
Pacotes do MDT

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360060240613


Como é tratado o PGR no Protheus? 
Incluir os Atalhos necessários para geração do relatório



Como é tratado o PGR no Protheus? 

Relacionar o Laudo com as 
informações do Cadastro de 
Risco conforme as 
respectivas abas:



Como é tratado o PGR no Protheus? 
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Carolina 
ASSISTENTE VIRTUAL DA TOTVS
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Carolina
ASSISTENTE VIRTUAL DA TOTVS
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Você já conhece a Carolina, 
assistente virtual da TOTVS   

Ela é a nossa colega de trabalho moderna, 
pois é responsável pela nossa área de 
atendimento digital focada no atendimento 
de dúvidas, e consultas de solicitações 
(tickets).
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+ Agilidade em seu 
autoatendimento.

Otimiza sua solução.

Respostas em Tempo Real com 
ajuda de Processamento de 
Linguagem Natural.

Novo canal de 
relacionamento junto a 
TOTVS.

Retorno de Pacotes de 
Atualização já disponíveis.

Processos repetitivos e 
dúvidas frequentes, 
podem ser resolvidos 
com maior rapidez e 
exatidão.

Atendimento Ilimitado.
atendendo várias 
pessoas ao mesmo 
tempo. 



CAROLINA ONDE ENCONTRAR? 14

1. TOTVS NEWS
2. PORTAL DA TOTVS
3. ROTINAS PROTHEUS

Você encontra a nossa assistente 
dentro do Protheus!

Isso mesmo, sem sair do Protheus!

+COMODIDADE
+RAPIDEZ
+COMPROMISSO
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Relatório Geral PGR



Relatório PGR



Relatório PGR



Relatório PGR Dica!!
Se tiver algum risco cadastrado com o 
campo função com * (asterisco) e esse risco 
estiver vinculado ao Laudo, o sistema 
entende que deverá gerar todas as funções 
por não ter um definição



Relatório PGR

Se o risco estiver com a Função 
especificada e no Laudo vinculado apenas 
esse risco, ao gerar o relatório o sistema 
apresenta só a função informada

Dica!!
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Links Importantes



Links Importantes

● Artigos KCS: 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360010945454-MDT-PPRA 

● Página Centralizadora eSocial:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais 

● Espaço Legislação: 
https://espacolegislacao.totvs.com/

● Como acessar o conteúdo apresentado na Sessão Tira Dúvidas MDT?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4406731550999 

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500000904781-Medicina-e-Seguran%C3%A7a-do-Trabalho-SIGAMDT-
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360010945454-MDT-PPRA
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais
https://espacolegislacao.totvs.com/
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4406731550999
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OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

PAMELA SANTOS /ROSANA SOARES 
Suporte Protheus RH 

OBRIGADO


