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AIM-PROGRESS
Workshop de Saúde e Segurança

Marco Perez

Coordenador

marco.perez@elevatelimited.com

• Consultor em Gestão da Sustentabilidade

• Especialização em Práticas de Responsabilidade Social

Corporativa nas Organizações (FGV).

• Pós-graduação em Gestão Ambiental. (SENAC).

• MBA em Estratégia Corporativa (BSP).

• Especialista em normas de responsabilidade social –

SA8000, NBR16001, ISO26000, AA1000AS.

• Códigos de Conduta e Sistema para gestão de

Fornecedores.

• Auditor Avançado da SA8000 pela SAI (Social

Accountability International).

• Relatórios de Sustentabilidade – assessoria e auditoria.
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AIM-PROGRESS
Workshop de Saúde e Segurança

Agenda

13:15 – 13:25 Apresentação e introdução

13:25 – 13:45 Nestlé – Aspectos relevantes de segurança

13:45 – 13:50 Projetos de Resultados Rápidos – Sucessos 

13:50 – 14:10 Projetos de Resultados Rápidos – Dinâmica 

14:10 – 14:15 Dúvidas e encerramento
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Conhecimento e soluções para o desenvolvimento sustentável

• Fundada em 1998 em Zurique e São Paulo

• Escritórios em 11 países

• Mais de 70 profissionais

• 20 anos de experiência em consultoria de sustentabilidade e gestão 

de projetos

• Para saber mais:  www.bsdconsulting.com

www.cursosbsdconsulting.com

BSD Peru, Lima

1998
BSD Switzerland, Zurich
BSD Brazil, São Paolo

BSD Group, Zurich
BSD Colombia, Bogotá

2007

2008

BSD Chile, Santiago
BSD China, Shenzhen
BSD Spain, Barcelona

2009 BSD Portugal, Lisbon

2010 BSD Ecuador, Quito

2011
BSD Mexico, Mexico City
BSD USA, Miami
BSD China, Hong Kong

2012 BSD Germany, Berlin

2015

BSD Consulting
business.sustainability.development

http://www.bsdconsulting.com/
http://www.cursosbsdconsulting.com/
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BSD Brasil
Lideres do projeto

• Bacharel em Comunicação Social e Especialização em Práticas de Responsabilidade Social Corporativa nas

Organizações pela Fundação Getúlio Vargas – Gvpec.

• Pós-graduação em Gestão Ambiental. (SENAC).

• MBA em Estratégia Corporativa (BSP).

• Pela BSD tem realizado projetos de engajamento com públicos estratégicos e implementação de normas de

responsabilidade social – SA8000, NBR16001 e ISO26000. Possui experiência na elaboração, avaliação e

verificação independente de relatórios de sustentabilidade (assurance) baseado na metodologia AA1000AS.

• Possui experiência no desenvolvimento, implementação de sistema de gestão da cadeia de fornecedores para

códigos de condutas internacionais e auditorias de compliance. Como consultor já atuou em vários setores,

dentre eles têxtil, mídia, celulose, mineração e metais, construção, financeiro, alimentos, etanol e energia elétrica.

• Possui certificado de Auditor Líder da ISO9001 (BVQI) e de Auditor Avançado da SA8000 pela SAI (Social

Accountability International), e também Completou o Programa de Treinamento Certificado pela GRI.

• Entre 2014 à 2018 realizou cerca de 30 auditorias socioambientais por ano, sendo em unidades industriais ou em

áreas agrícolas.

• Em 2015 apoio a implementação e certificação da norma SA8000 pela primeira vez no mundo numa cooperativa

de reciclagem.

Marco Perez



Aspectos relevantes de Saúde e Segurança do Trabalho

Nestlé 



STELLA MELLO
Gerente Corporativa de Segurança, Saúde e Sustentabilidade Ambiental

Nestlé Brasil

Engenheira Química – Unicamp

Engenheira de Segurança – Universidade Mackenzie

Pós Graduação – Poli USP – Foco em Meio Ambiente

Especialização em Tratamento de Efluentes – Brixham, UK

34 de Experiência Profissional na indústria Química, Farmacêutica e Alimentícia

23 anos na gestão de Segurança, Saúde e Sustentabilidade Ambiental

stella.mello@br.nestle.com



Julho/2019

Segurança e Saúde Ocupacional
Nestlé Brasil

Stella Mello



“ Nós estamos comprometidos com
a prevenção de acidentes, lesões e

doenças relacionadas ao trabalho e
com a proteção dos nossos

colaboradores, terceiros e demais
pessoas envolvidas em toda a

cadeia produtiva. Isso engloba
desde os fornecedores de

matérias-primas até a chegada dos
nossos produtos na gôndola.”



AGENDA

SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS1

SEGURANÇA COM  PRODUTOS PERIGOSOS

PROTEÇÕES DE MÁQUINAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

2

3

4



Sistemas de Prevenção de Incêndios 

✓ AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
▪ Atenção ao prazo de validade

▪ Seguir requisitos do projeto aprovado

▪ Solicitar alterações quando necessário

✓ Equipamentos de Combate a Incêndio
▪ Devem estar de acordo com o projeto aprovado (tipo vs material)

▪ Devem estar no período validade

▪ Devem ser inspecionados e testados periodicamente

▪ Não podem ser obstruídos

▪ Devem estar bem sinalizados

✓ Rotas de fuga
▪ Devem ser sinalizadas 

▪ Não podem ser obstruídas e nem trancadas

▪ Portas de emergência adequadas conforme projeto aprovado

✓ Brigada de Incêndio/Emergência
▪ Dimensionada conforme requisito legal 

▪ Plano de emergência atualizado

▪ Treinada e capacitada para os diferentes cenários de emergências

▪ Devem ser realizados simulados de emergência periodicamente 

▪ Os brigadistas devem ter uma identificação 

▪ Os colaboradores de cada setor devem saber quem são os brigadistas

MANTER EVIDÊNCIAS DE ATENDIMENTO A TODOS ESSES REQUISITOS



Segurança com Produtos Químicos

✓Áreas aprovadas e sinalizadas (LI/LO/AVCB)

▪ Seguir requisitos do projeto aprovado

▪ Solicitar alterações quando necessário

✓ Informações importantes

▪ Estocados de acordo com a compatibilidade

▪ Área adequadamente sinalizada 

▪ Etiquetas adequadas em todos produtos (tanque, tambor, barrica, etc..)

▪ Material para contenção (ex.: kits absorventes)

▪ FISPQs  (MSDS) atualizadas e disponíveis no locais necessários

▪ Brigada treinada para as possíveis  emergências

▪ Respeitar os limites de estocagem aprovados para o local

▪ Atenção para as aprovações necessárias (ex.: Polícia Federal)

▪ Manter rotas de fuga sempre desobstruídas

▪ EPIS necessários devem estar indicados e disponíveis

▪ Chuveiros de Emergência e Lava Olhos disponíveis e inspecionados



Segurança em Máquinas  e Eletricidade

✓ Atender requisitos da NR12, como por exemplo:

▪ Responsável Técnico

▪ Manter inventário atualizado

▪ Identificar todas as energias (elétrica, pneumática, térmica, etc...)

▪ Proteções adequadas/ Laudos de conformidade

▪ Análises de Risco

▪ Envolvidos capacitados (operadores, manutentores)

▪ Bloqueio e Etiquetagem (LOTO) para intervenções - cadeados e etiquetas individuais

✓ Atender os requisitos da NR10, como por exemplo:

▪ Ter responsável Técnico

▪ Somente capacitados e autorizados devem fazer intervenções

▪ Painéis e instalações elétricas adequados

▪ Manter documentação/inventários atualizados

SEMPRE EMITIR PERMISSÃO DE TRABALHO PARA ATIVIDADES DE RISCO
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Comentários finais 

Informações Importantes

✓ Identificar e assegurar atendimento aos requisitos legais de saúde e segurança

• PCMSO

• PPRA

• Laudo ergonômico

• AVCB

• Licenças (ambientais, prefeituras, sanitárias) e condicionantes

• NRs

• Outorgas

• Capacitações/treinamentos

• CIPA

• Mapas de risco

• CADRIs

• Entre outros...

IMPORTANTE ASSEGURAR GESTÃO ADEQUADA 
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Perguntas



Obrigada



Uma metodologia de projetos para resultados rápidos

Atividade:

Engajamento com funcionários para melhoria das 

condições de trabalho



Qual sua experiência tentando 

resolver os problemas?

Os problemas (não-

conformidades) são 

os mesmos?

As pessoas responsáveis 

pelas adequações/ 

melhorias são sempre as 

mesmas? As prioridades de 

trabalho são outras?

Os funcionários não 

concordam com as 

soluções 

implementadas?

O tempo destinado 

para as 

soluções/melhorias 

não são suficientes?



“O negócio podem ser entendido como uma estrutura de 

relacionamento entre partes interessadas que possuem 

uma fatia das atividades que compõem o negócio. Para 

compreender o negócio é preciso entender como essas 

relações funcionam e como a gestão desses 

relacionamentos (interação) geram valor para o negócio.”

R. Edward Freeman. Managing for Stakeholders, 2007
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Metodologia para Resultados Rápidos

Os obstáculos da mudança

O que EU

ganho 

com 

isso?

ATENÇÃO! 

MAIS
TRABALHO

MELHOR IGNORAR

CUIDADO! 

OUTRO 

“PROJETO” 

À FRENTE

DÊ 

PREFERÊNCIA 

AO 

CONHECIDO

!
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Metodologia para Resultados Rápidos
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Metodologia para Resultados Rápidos

ProcessoMetaEquipe

Qual a melhor equipe 

para esse tipo de 

projeto?

Como definir uma meta 

(e prazo) que possibilite 

resultados inovadores?

Quais ações 

representarão soluções 

de longo prazo?
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Casos de sucesso
Metodologia para Resultados Rápidos

Setor Químico

1:41:05
0:43:46 0:08:51

0:58:00

0:35:01
0:29:33

1:35:58

1:10:00
1:10:00

2:04:31

1:31:30

0:12:21

4:08:34

4:06:55

1:05:20

10:28:08

8:07:12

3:06:05

0:00:00

1:12:00

2:24:00

3:36:00

4:48:00

6:00:00

7:12:00

8:24:00

9:36:00

10:48:00

12:00:00

1ª medição 2ª medição 3ª medição

Reduzir o tempo de exposição à 

produtos químicos em 50%.

Redução do tempo de exposição à 
produtos químicos em 70,4%.

M E T A R E S U L T A D O
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Casos de sucesso
Metodologia para Resultados Rápidos

Reduzir o consumo de água em 

50%.

O consumo de água foi reduzido 
em 60%.

Setor Químico

M E T A R E S U L T A D O
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Casos de sucesso
Metodologia para Resultados Rápidos

Setor Eletrônico

Reduzir em 40% o absenteísmo.

Redução de 40% do absenteísmo, 
economizando aproximadamente 

R$ 10 mil com respectivas 
despesas.

M E T A R E S U L T A D O
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Setor de Alimentos

Casos de sucesso
Metodologia para Resultados Rápidos

Reduzir os pontos de risco de 

queimaduras em 50% na empresa.

Foram eliminados 90% dos pontos 
de risco de queimaduras na 

empresa, de um total de 207 
pontos identificados.

M E T A R E S U L T A D O
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Setor de Brinquedos

Casos de sucesso
Metodologia para Resultados Rápidos

Reduzir a média de temperatura 

da área de fornos de 37°C para 

25°C.

A temperatura média foi reduzida 
para 25°C, através de 12 

exaustores criados internamente, 
economizando aproximadamente 

R$ 27 mil em investimentos.

M E T A R E S U L T A D O
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Metodologia para Resultados Rápidos

Dinâmica – OBJETIVO: 

Identificar soluções inovadoras para melhorias em saúde e segurança 
(relacionados ao tema), para serem implementadas num curto espaço de tempo.

1. Leitura individual e discussão no grupo para entendimento do case. (5 min)

✓ Produtos químicos (workshop 1)

2. Acessar a pesquisa pelo link Survey Monkey (QR CODE) e responder as 5 
atividades. (5 min)

3. Visualização das respostas. (5 min)
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Metodologia para Resultados Rápidos

Dinâmica – OBJETIVO: 

Identificar soluções inovadoras para melhorias em saúde e segurança 
(relacionados ao tema), para serem implementadas num curto espaço de tempo.

1. Leitura individual e discussão no grupo para entendimento do case. (5 min)

✓ Prevenção de Incêndio (workshop 2)

2. Acessar a pesquisa pelo link Survey Monkey (QR CODE) e responder as 5 
atividades. (5 min)

3. Visualização das respostas. (5 min)
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Metodologia para Resultados Rápidos

Dinâmica – OBJETIVO: 

Identificar soluções inovadoras para melhorias em saúde e segurança 
(relacionados ao tema), para serem implementadas num curto espaço de tempo.

1. Leitura individual e discussão no grupo para entendimento do case. (5 min)

✓ Segurança em máquinas (workshop 3)

2. Acessar a pesquisa pelo link Survey Monkey (QR CODE) e responder as 5 
atividades. (5 min)

3. Visualização das respostas. (5 min)
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Metodologia para Resultados Rápidos

Stakeholders 

de maior 

INTERESSE

Stakeholders de maior 
INFLUÊNCIA

Stakeholders 

estratégicos para 

ajudar o projeto

ALTO

ALTOBAIXO
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Metodologia para Resultados Rápidos

Desenvolver soluções 
viáveis

Motivar os funcionários 
para implementar 

soluções

Ajustar e melhorar 
soluções ao longo do 

tempo

✓ Implementação total em 100 dias corridos;

✓ Foco em uma questão específica (SST);

✓ Equipe mista composta por gestores e 

funcionários operacionais;

✓ Inovação em todos os níveis da organização;

✓ Cria sistemas para gerenciar e sustentar a(s) 

mudança(s);



BSD Consulting Brasil

Rua José Maria Lisboa, 860 cj. 73/74

Jardim Paulista, São Paulo - SP

Tel: 11 3051-4600

www.bsdconsulting.com//brpt/

www.cursosbsdconsulting.com.br

www..tensquaredprogram.org
© BSD Consulting

Obrigado!

Marco Perez

Coordenador

marco.perez@elevatelimited.com


