
 

 

 

LUÍS EDUARDO OTT 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DIAGNÓSTICO E 

IMPLANTAÇÃO DA NORMA OHSAS 18.001 EM INDÚSTRIA 

MADEIREIRA 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão 

Estratégica de Empresas, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getulio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Título de 

Especialista.  

 

  José Carlos Franco de Abreu Filho 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

Theodomiro S. M. Delpim 

Orientador 

 

Londrina – PR 

2018 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso 

Planejamento Estratégico para Diagnóstico e Implantação da Norma OHSAS 18.001 em 

Indústria Madeireira  

elaborado por Luís Eduardo Ott e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-

requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gestão 

Estratégica de Empresas, Nível de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Londrina, 14 de junho de 2018 

 

 

José Carlos Franco de Abreu Filho 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Theodomiro S. M. Delpim 

Orientador 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Vanielle, que nos dias mais pesados sempre me acolhe  

com um abraço revigorante. 

À Murilo, razão para seguir com foco e encarar os desafios. 

À Clara, mãe e grande intercessora. 



 

 

Resumo 

O planejamento estratégico para diagnosticar o cenário atual para implantação do sistema de 

gestão de saúde e segurança do trabalho baseado na norma OHSAS 18.001, tem como objetivo 

verificar e levantar a aderência dos requisitos normativos em todos os processos produtivos, 

área técnica e setores de apoio que compõem o escopo do sistema de gestão de uma indústria 

do ramo madeireiro. Para a realização deste trabalho serão utilizadas as metodologias de 

auditoria de campo como primeiro estágio, onde serão levantadas as informações de 

atendimento aos requisitos normativos, não conformidades e fragilidades da organização em 

relação à legislação aplicável que envolve suas atividades e tem interface legal nas áreas de 

saúde ocupacional e segurança do trabalho, de posse dos registros primários serão utilizadas as 

metodologias de análise e solução de problemas e demais ferramentas de gestão para tratativas 

de problemas e não conformidades. No tocante às fragilidades identificadas será utilizada a 

metodologia SWOT, uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

Concluídas as atividades de diagnóstico e análise para solução de problemas, o resultado do 

trabalho se dará na elaboração de um planejamento estratégico com definição de responsáveis 

e prazos para adequações em cada etapa do projeto e o acompanhamento da execução das ações, 

onde em cada etapa concluída será necessária a realização de uma análise de eficácia a fim de 

garantir a conformidade das ações implementadas. Encerradas as atividades de adequações e 

atendido o planejamento estabelecido a última etapa será a realização da atividade de auditoria 

interna, que objetiva a validação dos resultados e também fará parte do planejamento por se 

tratar de uma obrigação normativa. Após a etapa de análise de eficácia, a organização estará 

apta para receber uma auditoria externa para certificação de seu sistema de gestão de saúde e 

segurança. Com a finalização do projeto de implantação da norma e certificação, anualmente o 

empreendimento recebe visitas de uma empresa de terceira parte, denominada de organismo 

certificador, com a finalidade de avaliar a conformidade dos processos da empresa e gestão em 

relação aos requisitos normativos implementados, sustentando assim a manutenção e 

atendimento da certificação OHSAS 18.001 na empresa. 

 

Palavras Chave: Saúde e Segurança. Sistema de Gestão. Planejamento estratégico. Requisitos 

Legais.    



 

 

Abstract 

The strategic plan to diagnose the current scenario for the occupational health and safety 

management system implementation based on OHSAS 18.001, aims to verify and raise the 

adherence of normative requirements in all production processes, technical area and support 

departments that comprise the scope of the management system of a timber industry. In order 

to carry out this work, the field audit methodologies will be used as the first step, in which the 

information to keep the normative requirements, nonconformities and fragilities of the 

organization will be raised in relation to the applicable legislation that involves its activities and 

has a legal interface in the areas of health and safety at work, the primary records will be used 

the methodologies of analysis and solution of problems and another management tools to deal 

with problems and nonconformities. With regard to identified weaknesses, the SWOT 

methodology will be used, and is an acronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats. Once the diagnostic and analysis activities for problem solving have been completed, 

the result of the work will be done in the elaboration of a strategic plan with definition of 

responsible and deadlines for adjustments in each stage of the project and the follow up of the 

actions execution, where in each stage completed it will be necessary to carry out an 

effectiveness analysis in order to ensure the conformity of the implemented actions. Once 

completed the activities of adjustments and served the planning established the last step will be 

the internal audit activity, which aims at validating the results and will also be part of the 

planning because it is a normative obligation. After the effectiveness analysis stage, the 

organization will be able to receive an external audit to certify its health and safety management 

system. With the completion of the project of the standard implantation and certification, the 

enterprise receives visits from a third party company, called a certification body, with the 

purpose of evaluating the conformity of the company's processes and management in relation 

to the normative requirements implemented, sustaining the maintenance of OHSAS 18.001 

certification in the company. 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, frequentemente centenas de trabalhadores sofrem acidentes de trabalhos e 

são acometidos por doenças laborais. Segundo a Legislação Brasileira acidente de trabalho: “... 

é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, temporária ou permanente, da 

capacidade para o trabalho”. As causas para tais ocorrências são apresentadas como diversas, 

porém em uma avaliação do cenário geral, é possível identificar duas linhas acentuadas como 

originadoras dos acidentes, uma delas, o comportamento humano, atrelado ao contato com 

máquinas em movimento. No setor madeireiro em empresas do interior do estado do Paraná, os 

resultados e perdas associados aos acidentes são expressivos e vão de perdas financeiras à 

fatores psicológicos e sociais, com participação neste ônus tanto o empregador como o 

funcionário vítima de um acidente, sua família e a sociedade. 

Diante do cenário de acidentes de trabalho, o objetivo e desenvolver as boas práticas de 

saúde e segurança com atuação nas adequações e melhorias estruturais e também através da 

avaliação comportamental e aplicação de ações voltadas ao trabalhador e sua conduta no 

trabalho. A análise para implantação de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, 

baseado em um padrão normativo internacional vem de encontro com a necessidade 

identificada, onde serão mapeados os quesitos estruturais e de gestão a serem trabalhados com 

objetivo de melhorar a performance, reduzindo número de ocorrências de acidentes de trabalho 

e ter todo este processo avaliado por um organismo independente, certificando desta forma, ao 

final do projeto a empresa. 

Pela perspectiva de resultados históricos de ocorrências e riscos envolvidos no 

seguimento em estudo, é sem dúvidas, de significativa relevância considerar o seguimento 

industrial madeireiro, tendo em vista tão visível relevância econômica, ambiental e social e das 

características singulares desta atividade, como o alto emprego de atividades braçais para a 

realização da produção do produto acabado que tem como principal matéria prima toras de 

madeira, onde os riscos associados são inerentes ao seu processo. 

Conforme Sociedade Brasileira de Silvicultura (2006) nas duas últimas décadas, as 

madeiras de reflorestamento apresentaram uma área total reflorestada de aproximadamente 5,56 

milhões de hectares. Abastecendo assim pequenas, médias e grandes indústrias do ramo 

florestal madeireira e gerando riqueza.  
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De acordo com a Revista Visão Agrícola (2018), o Brasil tem sido marcado por um 

processo de utilização crescente de madeiras provenientes de reflorestamento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conceitos, globalização e gestão de capital humano 

 

Conforme Rozenfeld et al. (2006) o aumento da concorrência, as mudanças tecnológicas 

cada vez mais rápidas, a redução do ciclo de vida dos produtos e a maior exigência dos 

consumidores são fatores que exigem das empresas maior agilidade, produtividade e alta 

qualidade. Segundo Cooper (1999), as empresas que não inovarem ou falharem no 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos não conseguem se manter no mercado. 

O PMBOK, PMI (2004, p.4), projeto pode ser definido como “um empreendimento 

temporário com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único”. “Temporário” 

significa que cada projeto tem um começo e fim bem definidos”.   

...conforme Fleming & Koppelman (2005) apontam que não há fator que mais 

contribua para o sucesso de um projeto do que iniciá-lo com a melhor definição 

possível do escopo. (MANFIO, N. M. et al., 2016, p. 20) 

 

Motivar funcionários não é uma tarefa simples, se faz necessário um trabalho forte de 

endomarketing. Segundo Kotler (1998) o marketing interno é como uma tarefa bem-sucedida 

de contratar, treinar e motivar funcionários hábeis que desejam atender bem aos consumidores, 

e ainda ressalta a associação estabelecida entre o marketing interno, o treinamento e a 

motivação dos colaboradores para o atendimento adequado aos consumidores. 

Conforme Vaz (2006) a etimologia da palavra ética remete tanto a caráter quanto a 

costume. Na língua filosófica grega, ethos tem duas grafias distintas para referenciar matizes 

da mesma realidade: “ethos” (com eta inicial) designa o conjunto de costumes normativos da 

vida de um grupo social, ao passo que ethos (com epsilon) refere-se à constância do 

comportamento do indivíduo cuja regra é regida pelo ethos-costume. 
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As empresas ao enfrentarem ambientes competitivos mudam suas estratégias para 

gerenciar de maneira adequada ativos intangíveis, fato que aliado às práticas de Governança 

Corporativa traz importante ajuda para a geração de ativos intangíveis. 

Governança Corporativa, constituindo-se de mecanismos alternativos a serem adotados 

para evitar que os acionistas sejam expropriados de seus recursos pelos administradores e 

manter a boa relação da empresa com seus stakeholders (JESUS; ALBERTON, 2007; 

GONÇALVES et al., 2008). Estes mecanismos fazem com que a Governança Corporativa atue 

como redutora de assimetria informacional e custo de capital. 

 

2.2 Norma OHSAS 18.001 

 

A palavra OHSAS significa: Occupational Health ans Safety Assessments Series 

oficialmente publicada pela BSI – British Standards Institution. 

É uma norma de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO) que 

visa proteger e assegurar que os colaboradores de uma organização tenham um ambiente de 

trabalho saudável e seguro. 

Quais os principais objetivos do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional? 

Atender a legislação relacionada à segurança e saúde do colaborador; identificar os 

riscos e perigos das atividades da organização, de forma a atuar preventivamente na saúde e 

segurança do colaborador; conscientizar os colaboradores e todos aqueles que possam exercer 

atividades em seu nome das consequências de suas ações para com a saúde e integridade física 

de todos. 

Conforme ARAÚJO (2002) a OHSAS 18001 fornece os requisitos para um Sistema de 

Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho permitindo, assim, que uma organização possa 

controlar seus riscos de acidentes e doenças ocupacionais, bem como melhorar seu 

desempenho. Ela não prescreve critérios específicos de desempenho da SST, nem tão pouco 

fornece especificações detalhadas para um projeto de um sistema de gestão, sendo direcionada 

à segurança e saúde no trabalho e não à segurança de produtos e serviços. 

Essa especificação pode ser utilizada por qualquer organização que deseje: 
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 estabelecer um Sistema de Gestão da SST para eliminar ou minimizar riscos aos 

funcionários e outras partes interessadas que possam estar expostos aos riscos 

de SST associados a suas atividades; 

 implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão da SST; 

 assegurar-se da sua conformidade com sua política de SST definida; 

 demonstrar tal conformidade a terceiros; 

 buscar certificação/registro do seu Sistema de Gestão da SST por uma 

organização externa; ou 

 realizar uma autoavaliação e emitir auto declaração de conformidade com esta 

especificação. 

Todos esses requisitos se destinam à incorporação dos mesmos em qualquer Sistema de 

Gestão da SST. O grau de aplicação dependerá de fatores como a política de SST da 

organização, a natureza de suas atividades e os riscos e a complexidade de suas operações, ou 

seja, cada organização deverá ter um Sistema de Gestão da SST específico. 

 

2.3 Matriz SWOT 

 

Conforme Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar as oportunidades e as 

ameaças externas à organização com seus pontos fortes e fracos. A avaliação estratégica 

realizada a partir da matriz SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica 

competitiva. Trata-se de relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo 

com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização. As quatro zonas 

servem como indicadores da situação da organização. 

...para MCCREADIE (2008) é uma ferramenta usada para a realização de análise de 

ambiente e serve de base para planejamentos estratégicos e de gestão de uma 

organização. A SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e a posição 

estratégica da empresa no ambiente em que atua. Segundo Martins (2006), a análise 

SWOT é uma das práticas mais comuns nas empresas voltadas para o pensamento 

estratégico e marketing, é algo relativamente trabalhoso de produzir, contudo a prática 

constante pode trazer ao profissional uma melhor visão de negócios, afinal de contas, 

os cenários onde a empresa atua estão sempre mudando. Para YANAZE (2007) a 

constatação de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças advêm sempre dos 

resultados de uma análise combinada, na qual as condições internas devem ser 

sobrepostas e confrontadas com as situações do ambiente de negócios da empresa. 

(SILVA, A.A. et al, 2011, p. 2, 3, 4).   
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2.4 Plano de Ação – 5W2H 

 

...a técnica 5W2H é uma ferramenta prática que permite, a qualquer momento, 

identificar dados e rotinas mais importantes de um projeto ou de uma unidade de 

produção (SEBRAE, 2008). Também possibilita identificar quem é quem dentro da 

organização, o que faz e porque realiza tais atividades. Segundo o SEBRAE (2008), 

a técnica 5W2H (Quadro 1) é uma ferramenta prática que permite, a qualquer 

momento, identificar dados e rotinas mais importantes de um projeto ou de uma 

unidade de produção. Também possibilita identificar quem é quem dentro da 

organização, o que faz e porque realiza tais atividades. O método é constituído de sete 

perguntas, utilizadas para implementar soluções. Ainda segundo o SEBRAE (2008), 

a técnica 5W2H é uma ferramenta simples, porém poderosa, para auxiliar a análise e 

o conhecimento sobre determinado processo, problema ou ação a serem efetivadas, 

podendo ser usado em três etapas na solução de problemas: diagnóstico, plano de 

ação, e padronização: auxilia na padronização de procedimentos que devem ser 

seguidos como modelo, para prevenir o reaparecimento de modelos. No entanto, 

Barbieri e Cajazeira (2009), ressaltam que é preciso operacionalizar o planejamento 

sustentável por meio de instrumentos de trabalho que auxilie na gestão. Logo é 

possível pensar na metodologia Balanced Scorecard. (LISBÔA, A.G. P. et al., 2012, 

páginas 6, 7) 

 

2.5 Balanced Scorecard – (BSC) 

...para Lopes (2013) o Balanced Scorecard (BSC), desenvolvido na década de 90 por 

Kaplan e Norton, foca no equilíbrio organizacional e busca transformar a visão e a 

estratégia empresarial em objetivos estratégicos mensuráveis e iniciativas. Tavares 

(2010) diz que o BSC é uma contribuição inovadora em relação as metas empresariais, 

cujo objetivo é estimar os acontecimentos no futuro e proporcionar informações 

referentes ao valor de longo prazo, visando a sustentabilidade das empresas. É um 

sistema que combina medidas financeiras com medidas não financeiras para a 

mensuração dos resultados e se fundamenta em quatro perspectivas básicas. (ASSIS, 

F.N. et al., 2017, página 16) 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa aplicada para desenvolvimento deste material foi constituída de pesquisa 

bibliográfica e realização em campo de diagnóstico de aderência de indústria do ramo industrial 

madeireiro, que optou em não disponibilizar dados específicos, desta forma sem a necessidade 

de autorização ou identificação de qualquer informação que ligue o estudo a seu negócio. Desta 

forma a empresa estudada de forma individual e restrita, será denominada empresa “Log”. 

Os dados necessários, atendimento ao padrão normativo de saúde e segurança, foram 

levantados através de diagnóstico realizado utilizou como critério os itens normativos no padrão 

normativo OHSAS 18.001, versão 2007, Sistemas de gestão da segurança e da saúde do 

trabalho – Requisitos, onde foi composto por uma análise da documentação vigente e 
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atendimento de requisitos legais aplicáveis, bem como outros requisitos e visita de campo de 

dez homens/dia de trabalho nas instalações. 

As atividades e acontecimentos durante o trabalho junto à empresa se deram através de 

uma reunião estratégica de abertura, junto à gerencias e coordenações envolvidas nos processos, 

uma amostragem do sistema de gestão da organização, procedimentos e manuais instalados. 

Durante a atividade de campo, foram aplicadas entrevistas com as lideranças supracitadas com 

intuito de avaliar as atividades da empresa e um alinhamento de ações de implementação 

efetivadas ou em desenvolvimento. 

A empresa em questão emprega entre diretos e indiretos aproximadamente 1.300 

colaboradores e desenvolve suas atividades a mais de uma década na região centro oriental 

paranaense. Região esta com forte atuação no agronegócio e exploração florestal para 

abastecimento industrial no ramo madeireiro. 

Neste contexto, o processo de manufatura envolve em sua cadeia de suprimentos forte 

mão de obra que conta com a operação de maquinários de grande porte, bem como 

equipamentos de beneficiamento de madeira que demandam de constante e direta intervenção 

humana, o que expõem significativamente o ser humano aos riscos de acidentes e de saúde 

laboral. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados do diagnóstico – visita a campo e entrevistas 

 

A realização do trabalho de campo foi desenvolvida conforme planejamento, onde foram 

identificados itens relacionados ao atendimento normativo, classificados em não conformidades 

e oportunidades, onde as não conformidades são relativas à quebra sistêmica de requisitos, e as 

oportunidades apontadas com a identificação de vulnerabilidades do sistema e suas práticas nas 

rotinas de gestão e operacionais. O gráfico 1 apresenta a distribuição consolidada dos 

apontamentos realizados por cada setor avaliado. 
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Gráfico 1 – Não conformidades e oportunidades 

 

Fonte: Trabalho de campo e entrevistas 

 

Para a realização do diagnóstico, o padrão normativo foi utilizado, especificamente pelo 

item 4 da norma OHSAS 18.001, versão 2007, requisitos do sistema de gestão da saúde e 

segurança do trabalho, através de 6 itens macro: requisitos gerais, política de saúde e segurança 

do trabalho, planejamento, implementação e operação, verificação e revisão pela gestão. 

 

4.2 Matriz SWOT e Diagrama de ISHIKAWA 

 

Após avaliação em campo, os resultados obtidos foram analisados e utilizadas as 

ferramentas Matriz SWOT e ISHIKAWA (espinha de peixe) para identificação dos pontos de 

oportunidade. Fraquezas, forças e ameaças, bem como a análise das causas para o não 

atendimento aos itens normativos. 
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Figura 1 – Modelo de Matriz SWOT 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Análise_SWOT 

 

Com a matriz SWOT, foi realizada a análise de risco do negócio voltado às questões de 

saúde e segurança do trabalho, com objetivo de desenvolver um plano de ação adequado para 

regularização dos não atendimentos identificados, bem como mapear adequadamente os itens 

registrados como oportunidades, garantindo a atuação com foco em tratar as vulnerabilidades 

da organização. 

A ferramenta Diagrama de ISHIKAWA, ou simplesmente espinha de peixe, trata-se de 

um gráfico que tem a finalidade de organizar as ideias e raciocínio em torno de um problema, 

onde sua aplicação adequada traz à tona a principal razão do problema, ou em outros termos a 

causa raiz de uma não conformidade. 

Através deste diagrama é possível atingir o agente causador, responsável pela não 

conformidade ou falha, não limitando que a organização tenha apenas ações para resolver os 

problemas, que podemos entender neste cenário como o efeito de uma origem específica. Com 

o conhecimento do fator gerador, a aplicação de esforços de mão de obra e recursos financeiros 

é realizada de maneira mais assertiva, evitando assim sua recorrência, dando sustentação ao 

sistema de gestão e aos processos. 

A estrutura desta ferramenta torna possível atuar no detalhamento da causa dos efeitos 

através de seis classificadas, apresentada como metodologia 6M’s. Através desta ferramenta as 
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causas são relacionadas como origem em: Metodologia, Material ou Matéria Prima, Mão-de-

obra, Máquina, Medida e Meio Ambiente (ambiente em si, lay out, calor, poeira). 

 

Figura 2 – Diagrama de ISHIKAWA e 6M’s 

 

Fonte: Dados do trabalho de campo e análise técnica 

 

4.3 Plano de Ação - 5w2h 

 

A ferramenta para definição do plano de ação utilizada para este trabalho, foi a 5W2H, 

que significa: What (O quê?), Why (Porquê?), Where (Onde?), When (Quando?), Who (Quem?), 

How (Como?) e How Much (Quanto?). Após as etapas anteriores, de levantamento de dados, 

análises e identificação das necessidades de adequações, foi elaborado plano de ação macro, 

onde em cada etapa o objetivo é de aplicar ações de correção para que os itens do padrão 

normativo sejam atendidos e possam ser avaliados por um organismo certificador a fim de 

conceder ao empreendimento o certificado de conformidade do seu sistema de gestão de saúde 

e segurança do trabalho, baseado na norma OHSAS 18.001. 

 

 

 

 



19 

 

Figura 3 – Plano de Ação – 5W2H 

 

 

4.4 Resultados e aderência ao objetivo geral 

 

Após análise de campo, foi possível obter um resultado adequado, com a clara 

identificação setorial das vulnerabilidades e inconsistências da empresa mediante aos requisitos 

normativos seguidos neste trabalho. 

 Os apontamentos identificados foram distintos em duas nomenclaturas, não 

conformidades e observações para melhorias. Onde as não conformidades são efetivamente os 

problemas identificados que necessitam ações imediatas e planejamento para adequações, bem 

como a identificação das causas destes desvios com foco em evitar sua repetição futura. Já as 

observações, são pontos que dão a oportunidade à empresa de fortalecer sua gestão bem como 

são indícios de que se não houver uma atenção a estes, é possível ocorrer uma quebra sistêmica, 

originando assim não conformidade. 

 Desta maneira, abaixo segue conteúdo distinto por áreas e apontamentos levantados para 

que possam receber a devida tratativa, através da aplicação das ferramentas definidas e 

supracitadas neste trabalho. 

 

 4.4.1 Descrição de não conformidades e observações por setores e plano de ação 

 

a. O setor da Diretoria teve a identificação de uma não conformidade conforme segue: 

NC 01. Evidenciada lacuna no escopo técnico da empresa LOG, onde consta um 

item produtivo que não é mais fabricado. 
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Plano de Ação: Diretoria 

 

                                                      LOG Ind. | Plano de Ação (5W2H) – Rev. 01 

What (O quê?) Why (Porquê?) Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 

How 

(Como?) 

How Much 

(Quanto?) 

R$ 

Revisar e homologar escopo 

técnico retirando itens 

produtivos que não constam 

mais na linha de fabricação 

da empresa 

Para que a certificação 

esteja em acordo com 

o escopo de fabricação 

real da empresa’ 

Manual do 

Sistema de 

Gestão de 

SSO 

Mai/18 

Diretoria e 

Gerência 

SSO 

Revisão de 

documento 

(Manual) 

0 

Gerar ações de atualização do 

manual através de reuniões 

de análise Crítica da 

Diretoria 

Para aplicar revisões 

sempre que registras 

mudanças na 

organização ou 

sistema de gestão 

Reunião 

Semestral 
Jul/18 

Gerência 

SSO 

Registro em 

ata e plano de 

ação 

0 

 

b. O setor de Saúde e Segurança Ocupacional teve o registro de doze não 

conformidades e quatro observações conforme abaixo: 

NC 01. Existem desvios de conformidade para a sistemática de identificação de 

perigos e avaliação dos riscos relacionados a gestão da segurança, contradizendo 

as determinações do procedimento. 

NC 02. Identificada falha no conceito: situação Rotineira e Não Rotineira deve 

estar vinculada à atividade e não aos perigos identificados. 

NC 03. Não há um controle de forma sistêmica da legislação aplicável à empresa 

para quesitos de saúde e segurança. 

NC 04. Evidenciados desvios nos controles relacionados aos diplomas legais 

requeridos (alvará de licença do corpo de bombeiros e definição incorreta de 

horários de turnos no alvará de funcionamento junto ao município). 

NC 05. Evidências de que medidas de controle aplicadas, não foram suficientes 

para assegurar o atendimento aos requisitos definidos e/ou para atendimento à 

legislação nas áreas externas. 
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NC 06. Não atendimento à NR 12 (máquinas e equipamentos) em máquinas de 

beneficiamento de madeira. 

NC 07. Não atendimento à NR 17 (ergonomia) em relação à revezamento de 

atividades a intervalos definidos para os colaboradores e níveis de luminância. 

NC 08. Ausência de estudo de classificação de área potencialmente explosiva 

(Secadores queimam GLP e dispõem de equipamentos elétricos operando). 

NC 09. Evidenciado que o PCMSO atual não possui cronograma de ações.  

NC 10. Evidenciada ausência de Programa de Conservação Auditiva (PCA). 

NC 11. Evidenciada ausência de Programa de Proteção Respiratória (PPR). 

NC 12. Evidenciado que o levantamento de perigos e riscos ocupacionais não 

considera comportamento humano, perigos originados na fábrica e que causam 

algum impacto externo, perigos de origem externa que possam causar algum 

dano para as pessoas. 

OBS 01. A organização poderia avaliar a diferença acentuada entre as metragens 

definidas no Certificado de Aprovação de Projeto do Corpo de Bombeiros NIB e 

a Licença Sanitária emitida pelo Município. 

OBS 02. Seria benéfico para a organização instituir a prática de prender os 

cabelos longos, com o uso de touca, assegurando assim que estes não se soltem, 

evitando acidentes com equipamentos rotativos. 

OBS 03. A organização poderia considerar a avaliação mais frequente da eficácia 

dos sistemas de exaustão instalados no enclausuramento das máquinas, 

prevenindo panes nos equipamentos e exposição a poeiras por parte dos 

trabalhadores, quando da abertura das portas. 

OBS 04. É importante obter os laudos de periculosidade e insalubridade 

elaborados e analisados. 
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Plano de Ação: Saúde e Segurança Ocupacional 

 

                                                      LOG Ind. | Plano de Ação (5W2H) – Rev. 01 

What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 01 Definir sistemática 

e realizar definição de 

Perigos e Riscos 

Em alinhamento com 

o procedimento 

estabelecido para 

gestão de segurança 

Plataforma 

web para 

gestão de 

Perigos e 

Riscos 

Jul/18 Coord. SSO 

Trabalho em 

campo e inclusão 

na plataforma 

web 

3.800 

NC 02 Alinhamento de 

conceito sobre situação 

Rotineira e Não Rotineira 

Para correta 

atividade e gestão de 

Perigos e Riscos da 

organização 

Procedimento 

de Análise de 

Perigos e 

Riscos 

Jul/18 Coord. SSO 

Vinculando o 

conceito de 

situação R e Ñ/R 

às atividades 

0 

NC 03 Definir sistemática 

para definição e gestão de 

legislação aplicável 

Para mapeamento da 

legislação aplicável 

para os quesitos de 

saúde e segurança 

Plataforma 

web 

especializada 

Ago/18 

Gerente 

SSO 

Desenvolvimento 

de Fornecedor 
3.500 

NC 04 Revisão e análise 

de diplomas legais 

requeridos na empresa 

para SSO 

Para garantir o 

atendimento legal e 

funcionamento da 

operação junto aos 

órgãos competentes 

Gestão de 

Documentos 

e Registros 

da empresa 

Jul/18 Coord. SSO 

Levantamento e 

validação dos 

diplomas legais e 

aplicáveis 

0 

NC 05 Definir sistemática 

para definição e gestão de 

legislação aplicável com 

abrangência para áreas 

externas 

Para mapeamento da 

legislação aplicável 

para os quesitos de 

saúde e segurança 

 

Plataforma 

web 

especializada 

Ago/18 

Gerente 

SSO 

Desenvolvimento 

de Fornecedor 

Vide  

NC 03 

NC 06 Realizar plano de 

adequação para máquinas 

e equipamentos da 

empresa com base na NR 

12 

Adequação dos 

equipamentos 

conforme padrões de 

saúde e segurança 

estabelecidos em 

norma 

 

Máquinas e 

equipamentos 
Dez/18 

Alta 

Direção 

Gerente 

SSO 

Cronograma 

físico-financeiro 
2.500.000 
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What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 07 Definir fluxo de 

rodízios nas atividades e 

adequação do sistema de 

iluminação dos postos de 

trabalho 

Para atendimento aos 

níveis de conforto 

definidos na NR 17 

Postos de 

trabalho 

identificados 

e postos de 

abrangência 

Set/18 

Gerente 

Prod. 

Coord. SSO 

Gestor RH 

Avaliação de 

cargos, postos de 

trabalho e 

estrutura de 

iluminação 

11.500 

NC 08 Realizar 

classificação de áreas 

(atmosferas explosivas) 

com ART da atividade 

Para adequação 

normativa e gestão 

de risco do 

empreendimento 

Área fabril 

(inflamáveis, 

áreas 

elétricas) 

Set/18 Coord. SSO 

Homologação de 

fornecedor 

especializado 

8.900 

NC 09 Revisar PCMSO e 

definir plano de ação para 

o ano de vigência do 

Programa 

Para regularização 

do programa e 

atendimento legal 

Setor de 

Saúde 

Ocupacional 

Jun/18 
Médico do 

Trabalho 

Revisão do 

programa com 

base no PPRA e 

emissão de 

cronograma de 

ações 

0 

NC 10 Implantar 

Programa de Conservação 

Auditiva – Anual 

Gestão de saúde dos 

colaboradores com 

foco na gestão e 

prevenção auditiva 

Todos os 

setores da 

organização 

Out/18 
Médico do 

Trabalho 

Homologação de 

empresa / 

consultoria 

especializada 

(Profissional 

especializado) 

38.000 

NC 11 Implantar 

Programa de Proteção 

Respiratória – Anual 

Gestão de saúde dos 

colaboradores com 

foco na gestão e 

prevenção 

respiratória 

Setores 

mapeados 

com 

exposição de 

poeiras 

Nov/18 Coord. SSO 

Medições 

quantitativas e 

realização de Fit 

Test 

7.300 

NC 12 Realizar 

levantamento de perigos e 

riscos ocupacionais 

considerando o 

comportamento humano 

Mapeamento de 

perigos e riscos que 

gerem perigos e 

impactos internos e 

externos 

Setor de 

Segurança do 

Trabalho 

Ago/18 Coord. SSO 

Avaliação 

conforme 

sistemática 

estabelecida e 

gestão de perigos 

e riscos 

0 

OBS 01 Revalidar as 

metragens das áreas 

construídas da empresa e 

atualizar diplomas legais 

Para garantir a 

correta avaliação e 

emissão de diplomas 

junto aos órgãos 

competentes 

Edificações e 

maquinários 

da empresa 

Nov/18 

Coord. SSO 

Gerente 

Manutenção 

Revisão e 

atualização de 

projetos e lay out 

de máquinas e 

equipamentos 

15.000 



24 

 

What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

OBS 02 Definir 

procedimento e regras 

para acesso às áreas fabris 

considerando cuidados 

com cabelos longos e uso 

de adornos 

Para atuar na 

prevenção de 

acidentes 

Áreas 

produtivas 
Jul/18 Coord. SSO 

Elaboração de 

procedimento e 

validação junto 

às áreas de 

produção e RH 

0 

OBS 03 Definição de 

classificação como “A – 

Prioridade” para sistemas 

de exaustão e avaliação 

da tecnologia atual 

Evitar poeiras 

fugitivas e assim 

níveis de exposição 

dos colaboradores 

Setores com 

geração de 

poeira 

Nov/18 

Alta 

Direção 

Coord. SSO 

Gerente 

Prod. e Man 

Avaliação e 

medições nos 

setores 

produtivos 

350.000 

OBS 04 Realizar laudos 

de periculosidade e 

insalubridade 

Identificação de 

riscos e exposição 

dos colaboradores 

Setores com 

identificação 

de riscos 

associados a 

perigos e 

insalubridade 

Dez/18 

Coord. SSO 

Ger. RH 

Homologação de 

empresa 

especializada e 

realização de 

medições nos 

postos de 

trabalho 

18.000 

 

c. O setor de Produção teve o registro de onze não conformidades e sete observações 

conforme abaixo: 

NC 01. Ausência de chuveiro e lava olhos de emergência na área de preparação 

de tintas, ausência de utilização de óculos contra respingos e máscara semifacial, 

contrariando a FISPQ no local.  

NC 02. Evidenciada ausência de Procedimento para Operação, descrevendo a 

atividade de corte de madeiras com a utilização de Destopadeira, onde a serra de 

corte com proteção parcial expõe o operador ao risco iminente de acidente grave.  

NC 03. Ausência de isolamento térmico nas linhas de condensado de vapor 

oriundas dos Secadores, possibilitando acidente por contato com a superfície 

aquecida. 

NC 04. Ausência de identificação de capacidade de carga na talha manual que 

sustenta a esteira alimentadora de madeira. 
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NC 05. Evidenciada manutenção de empilhadeira, na oficina de empilhadeiras, 

cujo mecânico executante não utilizava capacete e óculos de segurança, 

contrariando a NR-6. 

NC 06. Ausência de sinalização de Espaços Confinados em Silos, que se 

encontravam totalmente abertos, contrariando a NR 33. 

NC 07. Evidenciado armazenamento de produtos químicos no Depósito sem 

aterramento dos portões. 

NC 08. Ausência de registro dos testes mensais de abertura manual das válvulas 

de segurança, contrariando a NR 13. 

NC 09. Evidenciado uso “coletivo” de respirador com filtro e luvas na atividade 

de Preparo de Cola (EPIs disponíveis em caixa instalada na área), não atendendo 

NR 6. 

NC 10. Ausência de proteção contra queda de materiais na plataforma elevada 

onde são dispostos os containers de tinta. 

NC 11. Motosserras utilizadas na empresa, sem cadastro junto ao órgão 

regulador. 

OBS 01. A organização poderia reavaliar a utilização de abraçadeiras e anéis de 

vedação na rede de combate a incêndio, dispositivo que não permite 

estanqueidade e pode apresentar vazamentos que podem comprometer o 

funcionamento das bombas do sistema de combate a incêndio. 

OBS 02. Seria benéfico para a organização avaliar o acúmulo excessivo de pó 

sobre os equipamentos no interior do enclausuramento das máquinas e 

consequente exposição dos trabalhadores no momento de ajustes requeridos. 

OBS 03. Seria benéfico para a organização implantar sistemática de verificação 

das condições de segurança (Ex: Pneus, sinalização, freios) e documentação das 

carretas que transportam toras de madeira. 

OBS 04. Importante manter arquivo com a documentação dos operadores das 

máquinas terceirizadas, no escritório desse fornecedor instalado dentro da 

empresa LOG. 
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OBS 05. A organização poderia considerar a avaliação da exposição do operador 

do setor de secagem ao calor, durante a atividade de inspeção da madeira dentro 

dos secadores. 

OBS 06. Instituir a retenção das chaves dos caminhões durante o processo de 

carregamento (disponibilizar claviculário ou entrega à colaborador do setor). 

OBS 07. Importante reavaliar atividades de colaborador que faz set up de 

máquinas, onde este apresenta listagem de atividades eventuais maior do que a 

listagem de atividades rotineiras. 

 

Plano de Ação: Produção 

 

                                                      LOG Ind. | Plano de Ação (5W2H) – Rev. 01 

What (O quê?) Why (Porquê?) Where (Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 01 Disponibilizar lava 

olhos e chuveiro de 

emergência, bem como 

adequação de EPIs 

conforme FISPQ 

Para garantir a gestão 

de segurança do setor 

e ponto de utilização 

de produto químico 

Produção Set/18 

Gerente de 

Produção 

Coord. 

SSO 

Aquisição e 

instalação de 

equipamento, e 

inclusão no 

PPRA dos 

EPIs 

adequados 

1.200 

NC 02 Revisar 

procedimento e adequar 

equipamento 

(destopadeira) 

Para inclusão da 

atividade em 

procedimento 

operacional e 

restabelecer condição 

de base do 

equipamento em 

relação à segurança 

Setor de destopo Jun/18 
Gerente de 

Produção 

Revisando 

procedimento 

operacional e 

adequando 

equipamento 

conforme NR 

12 

2.900 

NC 03 Adequação das 

linhas de condensado de 

vapor dos secadores 

Para isolar as linhas 

termicamente 

evitando riscos de 

acidentes com 

queimaduras 

Linhas de 

condensado - 

Secagem 

Jun/18 
Gerente de 

Produção 

Aplicando 

isolamento 

térmico nas 

linhas 

2.650 
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What (O quê?) Why (Porquê?) Where (Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 04 Adequar área de 

talhas em relação à 

Equipamentos de 

Proteção Coletiva / 

Comunicação 

Para garantir a 

correta e segura 

informação para 

operação de talhas 

Esteira 

alimentadora de 

madeira 

Jun/18 
Coord. 

SSO 

Instalando 

sinalizações de 

segurança e 

capacidade de 

carga das 

talhas 

300 

NC 05 Realizar ações 

para adequar a falta de 

utilização de EPIs na 

oficina de empilhadeiras 

Para preservar a 

integridade dos 

colaboradores, 

atender NR 6 e 

mudar cultura de 

segurança 

Oficina de 

empilhadeiras 

com 

abrangências 

Jun/18 
Coord. 

SSO 

Realização de 

campanhas de 

uso de EPIs, 

treinamento 

dedicado para 

o setor, 

monitoramento 

no local 

0 

NC 06 Adequar EPCs dos 

silos em relação à espaços 

confinados 

Para evitar 

ocorrências, falta de 

atendimento ao 

procedimento de 

atividades especiais e 

atendimento legal 

Silos Jul/18 
Coord. 

SSO 

Mapeamento 

completo dos 

espaços 

confinados e 

instalação de 

sinalizações de 

segurança 

800 

NC 07 Adequação de 

local de armazenamento 

de produtos químicos e 

perigosos 

Para evitar problemas 

de incompatibilidade 

química, bem como 

riscos de explosões 

for falta de sistema 

de aterramentos 

Depósitos de 

produtos 

químicos 

Ago/18 
Coord. 

SSO 

Levantamento 

e apresentação 

de 

necessidades 

de adequações 

dos locais aos 

responsáveis 

2.900 

NC 08 Realizar e 

implementar cronograma 

e registro dos testes 

mensais de abertura 

manual das válvulas de 

segurança 

Para garantir a 

segurança e 

conformidade em 

relação à vasos de 

pressão – NR 13 

Locais 

mapeados na 

empresa 

Set/18 
Coord. 

SSO 

Realização de 

inventário de 

vasos de 

pressão e 

cronograma 

25.000 

NC 09 Adequar prática de 

uso coletivo de 

equipamentos de proteção 

individual 

Para preservação da 

saúde e segurança 

dos colaboradores, 

atendendo requisitos 

básicos de higiene 

ocupacional e 

legislação 

Preparo de cola 

com 

abrangência a 

demais setores 

Out/18 
Coord. 

SSO 

Mapeamento 

de postos de 

trabalhos para 

adequação 

junto ao 

suprimentos e 

gerências 

12.000 
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What (O quê?) Why (Porquê?) Where (Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 10 Adequar 

plataformas elevada de 

disposição de IBCs de 

tinta contra quedas de 

materiais 

Para evitar riscos de 

acidentes e quedas 

em altura 

Plataformas de 

aplicação de 

tinta com IBCs 

Ago/18 
Gerente 

Produção 

Adequação 

estrutural 
4.900 

NC 11 Realizar 

adequação de diplomas 

legais de equipamentos 

junto ao órgão 

competente 

Para corrigir 

irregularidades legais 

Setores que 

fazem uso de 

motosserras 

Ago/18 

Coor. de 

Meio 

Ambiente 

Adequação 

legal de 

equipamentos 

1.600 

OBS 01 Realizar vistoria 

completa na rede de 

hidrantes (tubulações) 

Para avaliar 

eficiência e garantia 

das abraçadeiras e 

anéis de vedação 

atuais 

Linha de 

combate à 

incêndios - 

hidrantes 

Out/18 
Coord. 

SSO 

Avaliação in 

loco e proposta 

de adequação 

0 

OBS 02 Avaliar acúmulo 

de pó em cabines de 

máquinas e propor 

medidas de melhorias 

Para evitar exposição 

de funcionários, 

riscos à saúde e 

prevenção de 

incêndios 

Cabines de 

enclausuramento 

de máquinas 

Dez/18 
Coord. 

SSO 

Avaliação de 

cabines, 

análises 

quantitativas e 

proposta de 

melhoria 

0 

OBS 03 Melhoria no 

procedimento de 

homologação de 

fornecedores 

Para inclusão de itens 

de segurança em seu 

escopo (condições de 

pneus, freios, 

vazamentos e itens de 

segurança dos 

caminhões) 

Procedimento 

operacional de 

suprimentos 

Dez/18 
Coord. 

SSO 

Análise do 

procedimento 

e sugestão de 

revisão com 

itens de 

segurança 

0 

OBS 04 Melhoria no 

procedimento de 

homologação de 

fornecedores 

Para garantir a 

guarda e recuperação 

de documentação de 

operadores de 

máquinas 

terceirizadas que 

operam na empresa 

Procedimento 

operacional de 

suprimentos 

Dez/18 
Coord. 

SSO 

Análise do 

procedimento 

e sugestão de 

revisão com 

itens de 

segurança 

0 

OBS 05 Avaliar 

tecnicamente exposição 

ao calor dos 

colaboradores do setor de 

secagem 

Para avaliar potencial 

exposição e 

insalubridade 

Análise 

quantitativa no 

posto de 

trabalho 

Nov/18 
Coord. 

SSO 

Contratação de 

empresa 

especializada 

para medições 

e laudo 

7.600 
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What (O quê?) Why (Porquê?) Where (Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

OBS 06 Avaliar formato 

adequado para guarda de 

chaves de caminhões e 

equipamentos parados nos 

pátios durante os 

processos de 

carregamento 

Para evitar riscos à 

segurança de 

pedestres e acidentes 

com máquinas e 

equipamentos 

Setor de 

suprimentos e 

pátios 

Out/18 
Coord. 

SSO 

Avaliação das 

atividades e 

apresentação 

de propostas 

de controles 

para alta 

direção 

600 

OBS 07 Revisar lista de 

set up de máquinas 

Para avaliar 

atividades rotineiras e 

pontuais, melhorando 

procedimento 

operacional e 

aumentando níveis de 

controles de 

segurança e controle 

de riscos 

Produção Nov/18 

Gerente de 

Produção 

Coord. 

SSO 

Avaliação das 

atividades e 

procedimentos 

instalados para 

set up 

0 

 

d. O setor de Manutenção teve o registro de cinco não conformidades e duas 

observações conforme abaixo: 

NC 01. Não evidenciada avaliação de criticidade de manutenção para talhas 

manuais. 

NC 02. Não evidenciada ART para a manutenção preventiva realizada na talha 

XYZ. 

NC 03. Ausência de manutenção preventiva nos Sistemas de Exaustão. 

NC 04. Não há evidência de ART emitida/recolhida para o projeto SPDA. 

NC 05. Não evidenciada sistemática de travamento das portas dos painéis 

elétricos em toda a fábrica. 

OBS 01. A organização poderia considerar a revisão do texto ou a análise em 

separado para impacto Alto SSO, tornando mais claro o entendimento e 

classificação como criticidade “A”. 

OBS 02. Importante revisar adequação das máquinas, onde alguns pontos não 

consideram o intertravamento das proteções físicas instaladas. 
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Plano de Ação: Manutenção 

 

                                                      LOG Ind. | Plano de Ação (5W2H) – Rev. 01 

What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 

How 

(Como?) 

How Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 01 Revisar e incluir 

talhas manuais e elétricas em 

relação a criticidade de 

manutenção 

Para sistematizar as 

manutenções em 

equipamentos críticos 

para segurança 

Setor de 

Manutenção 
Ago/18 

Gerente de 

Manutenção 

Revisão do 

plano de 

manutenção e 

procedimento 

0 

NC 02 Regularizar 

manutenções e emissões de 

ART das talhas 

Para adequação e 

laudo das intervenções 

realizadas 

Talhas 

instaladas 

nos setores 

de uso e 

registro 

com a 

Manutenção 

Out/18 
Gerente de 

Manutenção 

Contratação 

de 

profissional 

habilitado 

para 

adequação e 

emissão de 

ART 

17.300 

NC 03 Realizar manutenções 

pendentes no sistema de 

exaustão e incluir no plano 

no sistema da empresa 

Para regularização e 

garantia de 

atendimento às 

manutenções 

programadas 

Sistemas de 

exaustão e 

Sistema de 

gestão de 

manutenção 

Set/18 
Gerente de 

Manutenção 

Realização 

das 

manutenções 

e cadastros 

via sistema 

0 

NC 04 Revisar sistemas de 

SPDA da empresa e 

regularizar emissão de ART 

Para mapeamento dos 

pontos com SPDA e 

regularização técnica 

destes locais 

Áreas com 

SPDA 

aplicados 

Out/18 
Gerente de 

Manutenção 

Contratação 

de 

profissional 

habilitado 

para 

adequação e 

emissão de 

ART 

28.000 

NC 05 Realizar mapeamento, 

revisão das fechaduras e 

definição de regras de acesso 

exclusivo aos painéis 

elétricos 

Para garantir acesso 

somente de 

profissional habilitado 

e com equipamentos 

adequados para 

intervenção em painéis 

elétricos 

Setores com 

painéis 

elétricos 

Set/18 
Gerente de 

Manutenção 

Avaliação nos 

locais e 

definição de 

regra 

0 
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What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 

How 

(Como?) 

How Much 

(Quanto?) 

R$ 

OBS 01 Revisar impactos de 

definição de classificação de 

manutenção ABC 

Para identificar e 

atualizar 

equipamentos 

necessários que 

impactam em SSO 

dentro das 

manutenções ABC 

Sistema de 

manutenção 
Jul/18 

Gerente de 

Manutenção 

Revisão in 

loco e 

atualização 

do sistema 

0 

OBS 02 Realizar revisão 

complementar de máquinas e 

equipamentos 

Para identificação de 

potenciais 

necessidades de 

atendimento à NR 12 

Setores com 

Máquinas e 

eqtos. 

Dez/18 

Coord. SSO 

Gerente de 

Manutenção 

Revisão em 

100% das 

máquinas e 

eqtos. 

0 

 

e. O setor de Compras – Suprimentos, teve o registro de seis não conformidades e cinco 

observações conforme abaixo: 

NC 01. Ausência de sistemática de gestão para atualização dos documentos 

requeridos para contratação de serviços (Ex: PPRA, PCMSO, Fichas de EPI). 

NC 02. Ausência de documentação do Laboratório de Análises Clínicas, dentre 

elas: Licença de Funcionamento (Prefeitura) e CRM do Responsável Técnico. 

NC 03. Ausência de aterramento nas partes metálicas (portões) da área de 

armazenamento de cilindros de GLP para a cozinha do restaurante (gestão da área 

de suprimentos). 

NC 04. Ausência de evidências de limpeza periódica dos dutos da coifa da 

cozinha. 

NC 05. Existência de piso avariado na área de Saladas da cozinha. 

NC 06. Não evidenciada homologação dos fornecedores que prestam serviços 

atualmente. 

OBS 01. Reavaliar as práticas atuais relacionadas vinculadas com a contratação 

de mão de obra temporária. 

OBS 02. Considerar a centralização da gestão de todos os contratados, atualmente 

foi evidenciado que é descentralizada. 

OBS 03. Verificar potencial caracterização de vínculo empregatício, onde a 

empresa realiza entrega de EPIs para terceiros. 
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OBS 04. Necessário reforçar conhecimento e práticas sobre o plano de 

atendimento emergencial para porteiros terceirizados. 

OBS 05. Os quesitos de saúde e segurança podem ser melhores desenvolvidos 

para avaliação do IQF (Índice de Qualificação de Fornecedores). 

 

Plano de Ação: Compras – Suprimentos 

 

                                                      LOG Ind. | Plano de Ação (5W2H) – Rev. 01 

What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 01 Revisar 

procedimento de 

homologação de 

fornecedores 

Para incluir gestão e 

controle de PPRA, 

PCMSO, ASOs, 

entre outros 

documentos 

previamente à 

contratação de 

fornecedores 

Setor de 

Suprimentos 
Ago/18 

Gerente de 

Suprimentos 

Coord. SSO 

Revisão do 

procedimento 

com base em 

critérios de 

homologação 

para SSO 

0 

NC 02 Revisar 

procedimento de 

homologação de 

fornecedores 

Para incluir gestão e 

controle de 

documentos 

previamente à 

contratação de 

fornecedores 

Setor de 

Suprimentos 
Ago/18 

Gerente de 

Suprimentos 

Coord. SSO 

Revisão do 

procedimento 

com base em 

critérios de 

homologação 

para SSO 

0 

NC 03 Adequação de 

local de armazenamento 

de GLP 

Para evitar riscos de 

explosões for falta 

de sistema de 

aterramentos 

Armazenamento 

de GLP 
Ago/18 Coord. SSO 

Levantamento 

e apresentação 

de 

necessidades 

de adequações 

dos locais aos 

responsáveis 

2.900 

NC 04 Revisar e 

regularizar plano de 

limpeza dos dutos da 

cozinha 

Para garantir ações e 

as boas práticas da 

cozinha industrial 

Cozinha 

industrial 
Set/18 

Gerente de 

RH 

Revisão e 

implementação 

do plano de 

limpeza e 

realização de 

limpeza com 

fornecedor  

1.200 
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What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 
How (Como?) 

How 

Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 05 Realizar 

manutenção do piso e 

avaliação geral das 

condições de base do 

restaurante industrial 

Para garantir as 

atividades dentro 

das boas práticas de 

SSO e legislação 

aplicável 

Cozinha 

industrial 
Out/18 

Gerente de 

RH 

Planejamento 

junto à área de 

manutenção 

predial 

800 

NC 06 Regularizar 

contratos e homologações 

de fornecedores 

Atendimento e 

manutenção de 

cadastros e registros 

de fornecedores 

regulares 

Setor de 

Suprimentos 
Set/18 

Gerente de 

Suprimentos 

Revisão de 

contratos e 

atualização de 

documentos e 

registros 

0 

OBS 01 Realizar 

avaliação jurídica em 

relação aos contratos de 

mão de obra temporária 

Para avaliação da 

ótica de SSO e 

legislação aplicável 

Setor de 

Suprimentos e 

RH 

Nov/18 

Gerente de 

Suprimentos 

e Gerente de 

RH 

Avaliação 

rotinas de 

contratações 

temporárias e 

melhorias 

0 

OBS 02 Definir 

centralização da gestão de 

contratos para setor 

específico 

Para evitar falhas e 

desencontro de 

informações e 

registros 

Setor de 

suprimentos 
Ago/18 

Gerente de 

Suprimentos 

Centralização 

da gestão de 

contratos com 

equipe 

dedicada 

0 

OBS 03 Realizar ajuste e 

finalização de entregas de 

EPI’s para terceiros 

Evitar risco de 

vínculo 

empregatício 

Setor de 

suprimentos 
Jul/18 

Gerente de 

Suprimentos 

Revisão de 

contratos e 

formalização 

da política da 

empresa 

0 

OBS 04 Incluir 

colaboradores próprios e 

terceiros no Plano de 

Ação de Emergência 

Para que todos os 

colaboradores da 

portaria (próprios e 

terceiros) sejam 

treinados e 

participem de 

simulados 

Setor de RH Ago/18 
Gerente de 

RH 

Revisão do 

procedimento 

e treinamento 

geral 

0 

OBS 05 Revisar o 

procedimento e IQF 

(Índice de Qualificação de 

Fornecedor) considerando 

temas de SSO 

Para que a avaliação 

pontue considerando 

quesitos 

imprescindíveis de 

SSO 

Setor de 

Suprimentos 
Out/18 

Gerente de 

Suprimentos 

Revisão do 

procedimento 

e melhorias no 

formulário de 

avaliação e 

pontuação dos 

fornecedores 

0 
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f. O setor do Sistema de Gestão Integrado, teve o registro de uma não conformidade e 

uma observação conforme abaixo: 

NC 01. Evidenciadas falhas na gestão de Ações Corretivas e Preventivas. 

OBS 01. A organização poderia considerar o registro “Reclamação” de Partes 

Interessadas como “Manifestação” de Partes Interessadas, que engloba 

Reclamações, Sugestões, Elogios e Consultas. 

 

Plano de Ação: Sistema de Gestão Integrado 

 

                                                      LOG Ind. | Plano de Ação (5W2H) – Rev. 01 

What (O quê?) Why (Porquê?) 
Where 

(Onde?) 

When 

(Quando?) 

dd/mm/aa 

Who 

(Quem?) 

How 

(Como?) 

How Much 

(Quanto?) 

R$ 

NC 01 Regularizar 

pendências na gestão de 

ações corretivas e 

preventivas 

Para adequação e 

atendimento ao 

requisito normativo 

Sistema de 

Gestão 
Set/18 Coord. SSO 

Revisão e 

atualização 

das ações 

corretivas e 

preventivas 

pendentes 

0 

OBS 01 Revisar o registro de 

demandas de partes 

interessadas 

Para alterar o escopo 

de Reclamação para 

Manifestação 

(englobando assim 

reclamações, 

sugestões, consultas e 

elogios) 

Sistema de 

Gestão 
Ago/18 Cood. SSO 

Revisão do 

formulário de 

partes 

interessadas 

0 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Através do estudo realizado e diagnóstico desenvolvido, foi identificado que a empresa 

apresentava a necessidade de implementação da norma, que a norteou para a identificação de 

pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças no cenário que se encontrava, onde ficou 

clara esta identificação com a aplicação das ferramentas definidas e implementadas para 

direcionar o estudo e trabalho, considerado o cenário de acidentes e doenças do trabalho. 

Conforme os dados do trabalho realizado, foi constatado além dos resultados de 

acidentes e doenças com potencial nexo causal laboral, a falta de aderência à requisitos legais, 

que além de potencializar os riscos trazia significativa vulnerabilidade ao negócio. O risco 

identificado pode levar a avaliação sob a ótica de sanções legais, como multas, termos de ajuste 

de conduta, passivos trabalhistas, elevados custos resultantes de acidentes de trabalho e suas 

tratativas, bem como possibilidade de paralisação parcial ou total da operação. 

Através das ações de implantação da norma, diversas ações foram planejadas e estão 

sendo implementadas, atrelado a isso, uma mudança de cultura levando os próprios 

colaboradores envolvidos, desde a base operacional até a alta direção, a avaliarem seus 

ambientes de trabalhos e a operação com a visão prevencionista e crítica em relação à exposição 

a riscos nas atividades. Sem contar é claro de uma grande preocupação das lideranças e alta 

direção em relação a disponibilidade e o correto e completo uso de equipamentos de proteção 

individual e coletiva. 

Também pode-se constatar que em grande maioria, os colaboradores não tinham 

conhecimento sobre a norma e inúmeras obrigações legais que deveriam ser atendidas. Com a 

determinação de uma adequada e sistêmica gestão de requisitos legais, foi realizada contratação 

de uma empresa que dispõem de plataforma online com atualização just in time de legislações, 

para que através do mapeamento do negócio toda e qualquer lei dos âmbitos municipais, 

estaduais e federais que precisam ser consideradas, estejam disponíveis e sinalizadas para 

atendimento dentro da organização. 

Para a implantação da norma, foi realizado um roteiro macro para cumprimento da 

adequação dos requisitos normativos, priorizados de maneira sistêmica, da seguinte forma:  
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Roteiro de implantação macro 

 

 

 

Com base no roteiro macro foram atuados em cada etapa do projeto, através da redação 

de uma política de saúde e segurança, desenvolvida pela equipe do sistema de gestão com 

suporte e atuação de consultoria especializada e aprovada junto à alta direção após análise 

crítica da proposta, definindo claramente o rumo a seguir com a implantação da norma bem 

como o foco na melhoria contínua. 

Política do Sistema 
de Gestão de 

Saúde e Segurança

Planejamento

Treinamentos

Diagnóstico e 
Auditoria Interna

Implantação e 
Operação

Ações Corretivas

Controle de 
Documentos e 

Registros

Reunião de ANálise 
Crítica da Diretoria

Contração e 
Auditoria Externa

Certificação e 
Manutenção do 

Sistema de Gestão
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No planejamento, foi realizada revisão crítica do PPRA (programa de prevenção de 

riscos ambientais), com a adequada avaliação e medidas de controle para os riscos identificados 

e alinhamento aos requisitos legais aplicáveis. 

O requisito de treinamento teve importante atenção, onde foram realizadas ações 

imediatas de capacitações para aumentar a aderência das equipes em relação à norma e ao 

sistema em desenvolvimento, além de contar com desenvolvimento de um completo plano 

anual de treinamentos, formato para gestão através da ferramenta de levantamento de 

necessidades de treinamento, complementando as necessidades de capacitações e 

desenvolvimento incluindo treinamentos legais aplicáveis. Incluso na gestão o 

desenvolvimento de avaliação de eficácia dos treinamentos realizados. 

Através do diagnóstico e auditoria interna, foram cobertos todos os processos com 

interface à norma e também à legislação aplicável identifica no trabalho de levantamento em 

cada área da empresa. Assim foi possível desenhar os planos de ações por processos e assim 

realizar as correções e melhorias adequadas para garantir a aderência aos requisitos normativos. 

A implantação e operação na prática foi desenvolvida com equipes de trabalho focadas 

na área, dando suporte e monitorando o desenvolvimento e ajustes necessários no andamento 

do projeto. Desta forma, os pontos de melhorias e vulnerabilidades receberão especial atenção 

e originaram frentes de trabalho com foco em conscientização e comunicação com todos os 

funcionários de forma sistêmica e periódica. 

Para o controle e monitoramento das ações corretivas um modelo de gestão a vista para 

monitoramento de indicadores foi desenvolvido, onde é possível medir o desempenho do 

sistema de gestão e apresentar os resultados à alta direção e prestar contas dos resultados de 

forma clara e que agregue valor aos processos. 

O controle de documentos e registros visa a garantia para a organização de um acesso 

objetivo e consistente da documentação e seus registros, onde qualquer funcionário que tenha 

a necessidade de buscar informações, instruções ou históricos, tem a condição de realizar 

através das autonomias definidas em cada posto de trabalho, definida na matriz de 

responsabilidade no manual do sistema de gestão de saúde e segurança. 

As reuniões de análise crítica devem ser realizadas a intervalos definidos pela empresa, 

onde os resultados completos do sistema de gestão implantados são apresentados, mudanças na 

empresa que afetaram o sistema, bem como necessidades e plano de ação para ajustes 
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direcionados pela alta direção. O intuito desta reunião, além dos itens supracitados, é também 

o de garantir a participação e comprometimento da diretoria da empresa junto ao sistema, 

garantindo assim sua perenidade na organização. 

Após todas as ações realizadas e validadas, pode-se realizar a contratação de uma 

empresa de terceira parte para a realização das auditorias externas, com as opções de auditoria 

de primeira fase, para realizar a primeira avaliação e medir o nível de desempenho do sistema 

implementado, e a auditoria final de certificação, onde se dá a avaliação final com o foco em 

receber a recomendação para a certificação do sistema de gestão de saúde e segurança. 

Após a recomendação para certificação, são realizadas auditorias externas periódicas, 

para atestar a manutenção do sistema de gestão implantando, podendo assim renovar a cada 

período a continuidade do certificado, e também, em casos de descontinuidade da gestão e 

atendimento aos requisitos, a retirada do certificado é realizada e declarada aos organismos 

interessados. Podendo ser reestabelecido através de todas as etapas realizadas e nova avaliação 

externa. 

Por fim, todas as informações e ações geradas durante a execução do projeto podem ser 

avaliadas e certificadas através de análises qualitativas e quantitativas dentro da organização. 

Os principais dados que sustentam e dão relevância para o projeto são relacionados aos 

indicadores de acidentes, que apresentam as taxas de acidentes, demonstrando com qual 

frequência e qual gravidade eles ocorrem. Através do histórico da empresa é possível comparar 

os resultados que antecederam o projeto e resultados obtidos após sua implantação. 

Inerentes a todo acidente, seus custos têm extrema significância para a operação e 

também podem ser mensurados, demonstrando a performance operacional e as reduções de 

custos gerados pela gestão de saúde ocupacional e segurança do trabalho. 

É muito importante a empresa direcionar e manter seu foco no controle das normas e 

requisitos legais, incrementando de forma exponencial e incessante a mudança na cultura e 

comportamento de segurança de seus empregados. Estas são as principais engrenagens para o 

sucesso e manutenção dos resultados do sistema de gestão de saúde e segurança. É visível a 

mudança no ambiente laboral após as adequações, melhorias e atuação direta junto aos 

colaboradores. Os canais estabelecidos para comunicação, orientação, direcionamento de todas 

as equipes é uma das chaves que impulsionam os resultados positivos. 
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

Com o lançamento de uma nova metodologia, é natural uma reação imediata e em 

muitas das vezes positiva, mas isso não deve emocionar as equipes de frente na gestão do 

sistema, pois não é nada benéfico para uma organização o efeito “serrote”, onde a cada início 

de ações e campanhas de melhorias nas áreas de saúde e segurança os resultados tem uma 

resposta positiva, porém com o passar dos meses, se as ações e atenção perderem sua 

intensidade, os gráficos das medições instaladas terão ascensão e declínio formando um gráfico 

com altos e baixos, podendo cada vez mais atenuarem uma linha de tendência decrescente e 

para rever ou relançar estas frentes de trabalho, o esforço terá de ser muito maior, pois terão 

afetado a credibilidade do programa e de todas as áreas envolvidas na etapa inicial. A 

manutenção da certificação deve ter como espinha dorsal as suas auditorias internas, onde toda 

área avaliada deve ter o foco em utilizar desta atividade para identificar e avaliar o máximo 

possível de suas vulnerabilidades, oportunidades de melhorias e realizar as tratativas sempre 

alinhado a definir o agente causador principal, para que as ações aplicadas eliminem os 

problemas de maneira definitiva. Os ganhos obtidos com reduções de acidentes, identificados 

na ótica financeira podem ter uma parcela dedicada à manutenção e melhorias nos programas, 

oxigenando sempre o sistema de gestão, evitando a possibilidade do seu declínio. O sistema 

implantando deve ser uma ferramenta da alta direção para garantir a sustentabilidade do seu 

negócio e uma vertente que integre a análise para tomada de decisões estratégicas dentro da 

empresa, de fato um sistema que agregue valor ao negócio. 
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7. CONCLUSÕES 

Através da aplicação das ferramentas propostas para o estudo e desenvolvimento do 

trabalho, ficou comprovada a expressiva aderência entre os acidentes e doenças do trabalho em 

relação às condições de máquinas, equipamentos e também gestão de saúde e segurança do 

trabalho dentro de uma organização. 

Foi possível acompanhar todas as etapas do fluxo macro de processos da empresa, onde 

tanto colaboradores diretos como também funcionários terceirizados acabam estando expostos 

à riscos de acidentes em suas atividades, bem como existem grandes oportunidades na gestão 

de saúde, garantindo além da prevenção dos acidentes como também a prevenção de doenças 

com nexo causal. 

Com os resultados das avaliações e mapeamentos realizados, ficou claro para a alta 

direção da empresa que a melhor alternativa para a redução e futura eliminação de acidentes de 

trabalho é a prevenção. Adequações em máquinas e equipamentos potencializam esta 

prevenção, onde a atuação em paralelo com a gestão de atividades, identificação de riscos e 

perigos nos locais de trabalho e a prevenção e monitoramento de doenças do trabalho trazem 

oportunidades factíveis de prevenção, e com todos estes cuidados e investimentos os resultados 

são tangíveis, pois o custo de acidentes e doenças ao longo do tempo são de grande 

significância, sem contar os valores intangíveis em que uma empresa com alto nível de 

acidentes e doenças fica exposta, além da exposição negativa de sua marca e imagem no 

mercado. 

No desenvolvimento do trabalho, foi identificado também que muitas literaturas de 

ferramentas e de gestão não abordam questões de saúde e segurança do trabalho, a não é claro 

literaturas específicas das áreas, porém é latente a necessidade de formação de líderes, do 

estágio inicial de gestão até altos executivos na gestão e liderança pela segurança e saúde de 

seus colaboradores, haja visto que o capital mais importante em uma organização é o capital 

humano, e este tema ainda não tem sido abordado e tratado com a relevância que merece em 

especializações e demais formações que abrangem gestão de organizações. 

Por fim, constatou-se que durante um processo de implantação da norma de Saúde e 

Segurança do trabalho e após sua implantação, as melhorias agregadas à organização e os níveis 

de satisfação de todas as equipes teve significativos incrementos. Um ambiente seguro e 

agradável para se trabalhar tem impacto positivo nos resultados além de estancar os custos da 
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não segurança. É totalmente recomendada a implantação e manutenção do sistema de gestão de 

saúde e segurança do trabalho baseado no padrão normativo OHSAS 18.001. 

 

  



42 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, N. M. C. De. Proposta de Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, 

Basedo na OHSAS 18001, para Empresas Construtoras e Edificações Verticais. Tese 

(Doutorado Em Engenharia de Produção) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2002. 

 

BARBIERI, José C.; CAJAZEIRA, Jorge E. R. Responsabilidade social empresarial e 

empresa sustentável: da teoria à prática. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico: fundamentos e 

aplicações. 1. ed. 13° tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

 

Fleming, Q. W., & Koppelman, J. M. (2005). Earned value project management (3. ed.). 

Newtown Square: Project Management Institute. 

 

JESUS, S. M., ALBERTON, L. O Processo de Implementação da Governança 

Corporativa nas Empresas de Capital Aberto: Um Estudo com Ênfase na Auditoria. 
Revista Contemporânea de Contabilidade. Florianópolis, v. 1, n.8, pg. 67-84, 

jan./jun., 2007. 

 

KAPLAN, Robert; NORTON, David. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. Rio de 

Janeiro, Campus 9ª edl, 2009. 

 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1998. 

 

LOPES, António Carlos Vaz. Adoção de inovação organizacional: o caso do balanced 

scorecard (BSC) em empresas no Brasil. 2013. 284f. Tese (Doutorado) – Universidade Nove 

de Julho - UNINOVE, São Paulo, 2013. 

 

MARTINS, Leandro. Marketing: Como se tornar um profissional de sucesso. 1. ed. São 

Paulo: Digerati Books, 2006. 

 

MCCREADIE, Karen. A Arte da Guerra SUN TZU: uma interpretação em 52 ideias 

brilhantes. 1. ed. São Paulo: Globo, 2008. 

 

PMI, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organisational Project Management 

Maturity Model (OPM3). Maryland, USA: Project Management Institute Inc; 2003. 

 

ROZENFELD, H & AMARAL, D.C. Desenvolvimento de Produto. Disponível em: 

http://engenharia.alol.com.br/joomla/content/view/177/64/>, 2006.  

 

SEBRAE. Ferramenta 5W2H. Disponível em: 

http://www.trema.gov.br/qualidade/cursos/5w_2h.pdf. 

 



43 

 

SILVA, José de Castro; Novos valores estimulam consumo da madeira de reflorestamento. 

Revista Visão Agrícola - ed. 04. pg 112. Fonte:  

http://www.esalq.usp.br/visaoagricola/sites/default/files/va04-mercado02.pdf  

 

TAVARES, Mauro C. Gestão estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

VAZ, Telma R. D. O Avesso da Ética: a Questão do Plágio e da Cópia no Ciberespaço. 

Cadernos de Pós Graduação – educação, São Paulo, v. 5, n.1, p. 159-172, 2006. 

 

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de Marketing e Comunicação: avanços e aplicações. 1. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-06 Equipamento de Proteção 

Individual-EPI. Disponível em: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf 

Acesso em: 18/02/2018 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-12 Segurança No Trabalho Em 

Máquinas e Equipamentos. Disponível em: 

http://www.trabalho.gov.br/images//Documentos/SST/NR/NR12/NR-12.pdf Acesso em: 

18/02/2018 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-13 Caldeiras, Vasos de Pressão E 

Tubulação. Disponível em: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR13.pdf  

Acesso em: 24/02/2018 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-17 Ergonomia. Disponível em: 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf Acesso em: 11/03/2018 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-33 Segurança E Saúde Nos Trabalhos 

Em Espaços Confinados. Disponível em: 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR33.pdf Acesso em: 01/04/2018 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-35 Trabalho Em Altura. Disponível em: 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35.pdf Acesso em: 21/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esalq.usp.br/visaoagricola/sites/default/files/va04-mercado02.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf
http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR12/NR-12.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR13.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR33.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35.pdf


44 

 

9. APÊNDICES 
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