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1. RESUMO 

Esse estudo abordou a aplicação de uma ferramenta de gestão de segurança 

agregado ao sistema de qualidade 5W2H em armazéns de uma indústria alimentícia 

da cidade de Guarulhos. A partir de um levantamento bibliográfico, buscou-se 

contextualizar o cenário atual da empresa, bem como as possíveis formas de 

solução do problema em estudo. Após a análise e aplicação das ferramentas em 

questão, conseguiu-se elevar o índice de segurança nos armazéns utilizado.   

2. INTRODUÇÃO 

Segundo os registros da OSHA, cerca de 100 funcionários morrem e 95 mil 

ficam feridos a cada ano em acidentes com empilhadeiras. Os acidentes 

com empilhadeira acontecem de várias formas: ser esmagado entre uma 

empilhadeira e uma superfície, ser atingido por uma empilhadeira ou queda de 

material, entre outros (Saad, 2014). Com base nesses aspectos, será estudado as 

aplicações dessas ferramentas em armazéns pertencentes a uma indústria 

alimentícia da cidade de Guarulhos. No desenvolvimento do trabalho será utilizada 

pesquisa bibliográfica, que se limitará em abordar a história, contexto, conceitos, 

princípios da utilização destas ferramentas e também um estudo de caso de alguns 

armazéns pertencentes a esta indústria. 

A importância da utilização de uma ferramenta de gestão de segurança aliado 

à ferramenta de qualidade 5W2H elevam a competitividade da empresa, bem como 

o bem estar e a segurança dos funcionários, fazendo com que as empresas 

busquem internamente métodos de ser mais produtivas e eficazes. 

3. OBJETIVOS 

Esse estudo tem a finalidade de identificar as oportunidade de melhoria 

relacionadas à infraestrutura precária, às falhas comportamentais e de 

equipamentos, bem como a falta de gestão voltada para a segurança no centro de 

armazenagem. Além disso, demonstrar que por meio da utilização de ferramentas 
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de gestão e de métodos específicos, é possível elevar os níveis de segurança da 

unidade, contribuindo com os indicadores de segurança. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho acadêmico tem como base um estudo 

de caso real, onde o cenário avaliado inicialmente não apresentava nenhum 

processo específico de gerenciamento e controle de ações relacionadas à elevação 

de níveis de segurança. Inicialmente a proposta é elaborar um procedimento que 

determinem quais são itens a serem verificados, dividindo as atividades em 3 

pilares: Controle gerencial de estrutura porta palete; Controle gerencial de 

equipamentos de movimentação de materiais (Empilhadeiras e Transpaleteiras) e 

Observação comportamental com base em uma matriz de desvios operacionais 

elaborada de acordo com avaliação das atividades operacionais nos locais de 

trabalho.  

Estes três pilares terão como suporte a elaboração de diagnósticos e check-lists 

onde constam os requisitos e critérios a serem verificados, levando em 

consideração todos os requisitos legais aplicáveis e determinando suas frequências 

de aplicação.  

Destes diagnósticos serão elaborados planos de ação com base na ferramenta 

5W2H e realizando acompanhamento das ações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após identificação da problemática que é o baixo nível de segurança em sistemas 

de armazenagem e movimentação de cargas da empresa, foi implementado um 

sistema de gestão de segurança do trabalho focado nos principais desvios 

identificados, são eles: Problemas de infraestrutura nos racks de armazenagem, 

equipamentos de elevação e transporte de cargas e desvios comportamentais. 

Foram definidos os critérios de avaliações e desenvolvidos os documentos 
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necessários para iniciar o projeto. Posterior a elaboração dos documentos e 

padrões, os gestores e lideres foram treinados, juntamente com a equipe 

operacional para esclarecimentos do Programa de elevação de níveis de segurança. 

Posterior a esta etapa, foram iniciadas as avaliações pelos líderes operacionais 

através da aplicação dos documentos padrões, que geram indicadores, dando 

visibilidade a alta direção para auxiliar na tomada de decisão. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi observada uma elevação dos níveis de segurança conforme apresentam os 

indicadores mensais de desempenho: 

Avaliação de conformidade em racks, avaliada em de abril 2017 sendo 55%, 

contra 85% atingido na avaliação de agosto. 

Avaliação de conformidade em Empilhadeiras, avaliada em de abril 2017 sendo 

69%, contra 89% atingido na avaliação de agosto. 

Avaliação de conformidade em comportamento seguro, avaliada em de abril 

2017 sendo 30%, contra 75% atingido na avaliação de agosto. 
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