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Principais tópicos

1. Ética e canais de comunicação

2. Saúde e Segurança

3. Jornada de Trabalho
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1. Denúncia / canais de comunicação

AIM-PROGRESS - Princípio dos membros:

Requisito principal: o fornecedor deve ter
implantado uma política e procedimentos para 
trabalhadores reportar má conduta, quebra de 
políticas, discriminação, e isso inclui proteção dos 
trabalhadores contra retaliação. Todos os casos
devem ser documentados e transparentes para 
inspeção. Todos os casos devem ser investigados e 
em caso de confirmação, devem ser delineados
planos de ação.
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Não conformidades mais comuns

Falta de Código de Conduta

Sem registros de avaliação regular do conhecimento sobre o Código de 
Conduta.

Sem procedimento específico para registrar anonimamente e gerenciar má 
conduta e possíveis alegações de má conduta através de um canal 
específico.

Sem procedimento para registro, investigação e tratamento de 
reclamações de trabalhadores.

Falta de um canal específico para reclamação de trabalhadores sem receio 
de retaliação, vitimização – em idioma local.
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Para discussão:
Análise de causa raiz e plano de ação

Não conformidade

O Código de Conduta está bem elaborado. No 
entanto durante entrevista com trabalhadores foi
identificado entendimento superficial em temas
como discriminação, assédio, trabalho forçado, 
trabalho infantil.

Durante entrevista, foi apontado que o gerente
industrial exerce atitude coercitiva e intimidadora
aos trabalhadores. 

Através de entrevistas com trabalhadores não
estava claro se eles poderiam fazer uma
reclamação formal e não sofrer retaliação
posteriormente. Reclamações podem ser reportadas
aos gerentes mas a empresa não possui um canal 
de comunicação se a reclamação é sobre o próprio
gerente.
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Para discussão:
Análise de causa raiz e plano de ação

Causa raiz:
Código de Conduta foi
dado atenção, porém
faltou um plano de 

comunicação completo
Plano de ação:

Estabelecer um plano
para conscientização, 

treinamento e registro + 
treinamento de novos

trabalhadores + análise
periódica

Não conformidade

O Código de Conduta está bem elaborado. No 
entanto durante entrevista com trabalhadores foi
identificado entendimento superficial em temas
como discriminação, assédio, trabalho forçado, 
trabalho infantil.

Durante entrevista, foi apontado que o gerente
industrial exerce atitude coercitiva e intimidadora
aos trabalhadores. 

Através de entrevistas com trabalhadores não
estava claro se eles poderiam fazer uma
reclamação formal e não sofrer retaliação
posteriormente. Reclamações podem ser reportadas
aos gerentes mas a empresa não possui um canal 
de comunicação se a reclamação é sobre o próprio
gerente.
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Para discussão:
Análise de causa raiz e plano de ação

Causa raiz:
Atitudes coercitivas não

chegaram do destino
correto para análise e 

ações necessárias

Plano de ação:
Estabelecer um 

procedimento para 
investigação de 

denúncias e determinar
ações.

Não conformidade

O Código de Conduta está bem elaborado. No 
entanto durante entrevista com trabalhadores foi
identificado entendimento superficial em temas
como discriminação, assédio, trabalho forçado, 
trabalho infantil.

Durante entrevista, foi apontado que o gerente
industrial exerce atitude coercitiva e intimidadora
aos trabalhadores. 

Através de entrevistas com trabalhadores não
estava claro se eles poderiam fazer uma
reclamação formal e não sofrer retaliação
posteriormente. Reclamações podem ser reportadas
aos gerentes mas a empresa não possui um canal 
de comunicação se a reclamação é sobre o próprio
gerente.
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Para discussão:
Análise de causa raiz e plano de ação

Causa raiz:
O canal de comunicação
não é suficientemente
seguro para abranger

qualquer cargo

Plano de ação:
Construção de um canal 
de comunicação seguro e 
estabelecer um programa
de conscientização que 

construa confiança entre 
os trabalhadores. 

Não conformidade

O Código de Conduta está bem elaborado. No 
entanto durante entrevista com trabalhadores foi
identificado entendimento superficial em temas
como discriminação, assédio, trabalho forçado, 
trabalho infantil.

Durante entrevista, foi apontado que o gerente
industrial exerce atitude coercitiva e intimidadora
aos trabalhadores. 

Através de entrevistas com trabalhadores não
estava claro se eles poderiam fazer uma
reclamação formal e não sofrer retaliação
posteriormente. Reclamações podem ser reportadas
aos gerentes mas a empresa não possui um canal 
de comunicação se a reclamação é sobre o próprio
gerente.
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2. Proteção Contra Incêndio

AIM-PROGRESS – Princípio dos membros:

Requisito principal: A empresa deve ter uma política de 

segurança implantada que cubra questões de proteção contra 

incêndio de acordo com as leis locais e que proteja a vida.



DNV GL © 2016

For internal use only

01 November 2016

Main local standardNR 23: Proteção contra incêndio – três eixos
principais:

NR 23

Equipamento de 
combate a incêndio

Alarmes
Procedimentos de 

Evacuação

2. Proteção Contra Incêndio
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Não conformidades mais comuns – Proteção contra incêndio

AVCB vencido

Sistema sonoro de alarme contra incêndio desligado.

Sem registro de verificação / teste periódico do sistgema de alarme de 
incêndio.

Sem inspeção regular dos hidrantes / extintores

Sem registro de treinametno da brigada de incêndio de acordo com a 
legislação local – quantidade de brigadistas menor que o exigido por lei

Falta de um plano de emergência / evacuação

Falta de definição de um processo sistemático para pessoas com 
necessidades especiais durante evacuação.
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Exercício:
Análise de causa raiz e planos de ação

Não conformidade

Licença dos Bombeiros vencida. Protocolo
de renovação com mais de 6 meses, sem
cronograma de renovação definido.

Sistema sonoro de alarme desligado.

Sem identificação das inspeções mensais
nos extintores.

Simulado de evacuação não executado
periodicamente, ou sem cronograma para 
os próximos simulados. Sem relatório de 
conclusão.

Identificado que o simulado foi feito, mas 
não para os três turnos.
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Causa raiz:
Falta de um 

responsável e 
sistemática para 

renovação

Plano de ação:
Estabelecer um palno

de renovação da 
licença, com datas de 
acompanhamento e 

departamento
responsável. 

Não conformidade

Licença dos Bombeiros vencida. Protocolo
de renovação com mais de 6 meses, sem
cronograma de renovação definido.

Sistema sonoro de alarme desligado.

Sem identificação das inspeções mensais
nos extintores.

Simulado de evacuação não executado
periodicamente, ou sem cronograma para 
os próximos simulados. Sem relatório de 
conclusão.

Identificado que o simulado foi feito, mas 
não para os três turnos.

Exercício:
Análise de causa raiz e planos de ação
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Causa Raiz:
Não houve inclusão do 

Sistema de alarme
sonoro nos processos

de inspeção.

Plano de ação:
Estabelecer um plano

de teste periódico

Não conformidade

Licença dos Bombeiros vencida. Protocolo
de renovação com mais de 6 meses, sem
cronograma de renovação definido.

Sistema sonoro de alarme desligado.

Sem identificação das inspeções mensais
nos extintores.

Simulado de evacuação não executado
periodicamente, ou sem cronograma para 
os próximos simulados. Sem relatório de 
conclusão.

Identificado que o simulado foi feito, mas 
não para os três turnos.

Exercício:
Análise de causa raiz e planos de ação
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Causa raiz:
Falta de assistência
consultiva de como

manter todos
equipamentos em dia

Plano de ação:
Todos extintores

devem ter fiche de 
inspeção mensal e 

todas devem ser feitas
e registradas

(NR 23)

Não conformidade

Licença dos Bombeiros vencida. Protocolo
de renovação com mais de 6 meses, sem
cronograma de renovação definido.

Sistema sonoro de alarme desligado.

Sem identificação das inspeções mensais
nos extintores.

Simulado de evacuação não executado
periodicamente, ou sem cronograma para 
os próximos simulados. Sem relatório de 
conclusão.

Identificado que o simulado foi feito, mas 
não para os três turnos.

Exercício:
Análise de causa raiz e planos de ação
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Causa raiz:
Falta de responsável
com plano completo
de como executar

simulados de acordo
com norma

Plano de ação:
Estabelecer um plano

de emergência
conforme NBR 15.219 

/ 2005

Não conformidade

Licença dos Bombeiros vencida. Protocolo
de renovação com mais de 6 meses, sem
cronograma de renovação definido.

Sistema sonoro de alarme desligado.

Sem identificação das inspeções mensais
nos extintores.

Simulado de evacuação não executado
periodicamente, ou sem cronograma para 
os próximos simulados. Sem relatório de 
conclusão.

Identificado que o simulado foi feito, mas 
não para os três turnos.

Exercício:
Análise de causa raiz e planos de ação
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Causa raiz: 
Plano de simulados
não está montado

conforme
recomendado na

norma

Plano de ação:
Procedimento de 
evacuação será

revisado para que 
todos turnos façam
um simlado / ano. 

Não conformidade

Licença dos Bombeiros vencida. Protocolo
de renovação com mais de 6 meses, sem
cronograma de renovação definido.

Sistema sonoro de alarme desligado.

Sem identificação das inspeções mensais
nos extintores.

Simulado de evacuação não executado
periodicamente, ou sem cronograma para 
os próximos simulados. Sem relatório de 
conclusão.

Identificado que o simulado foi feito, mas 
não para os três turnos.

Exercício:
Análise de causa raiz e planos de ação
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NBR 15.219 / 2005 – Plano de emergência
contra incêndio – Requisitos

– Elaboração

– Implantação

– Divulgação e treinamento

– Exercícios simulados

– Procedimentos básicos

– Manutenção do plano

– Reuniões

– Auditoria
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3. Jornada de Trabalho

AIM-PROGRESS – Princípio de membros

Requisito principal: a empresa deve attender a
todas as leis de horas trabalhadas e horas extras.
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Working Hours Requirements Art. 4º - jornada de trabalho

 Art. 59º - horas extras

 Art. 66º - descanso

Jornada Horas extras
Prazo para 

compensação

44 hrs / semana 2 hrs / dia 12 meses

8 hrs / dia
Adicional de horas extras

50%

6 hrs sem turno
Adicional de domingos e 

feriados: 100%

Descanso: 
Ao menos 1 dia / semana

11 hrs entre jornadas

3. Jornada de Trabalho - CLT
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Horas trabalhadas

 Atenção: 

Acordo coletivo de categoria sempre predominam sobre CLT:

– Turnos

– Gestão de horas extras

– Compensação

– Horas semanais

3. Jornada de Trabalho - CLT
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Não conformidades mais comuns

Sem registros nem controles das horas trabalhadas de terceiros na planta

Intervalos entre jornadas não estão de acordo com a legislação local

Horas extras ultrapassaram o limite diário / semanal

Falta de descanso semanal

Pagamento de horas extras não é feito de acordo com a lei local / acordo
coletivo
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Não conformidade

Os registros de controle de frequência de 
trabalhadores da limpeza (terceiros) possuem 
inconsistência entre entrada, saída e datas.

Evidenciado no controle de frequência que os 
intervalos entre jornadas não atende a lei. Em 1 Abril
2016 um trabalhador realizou 5h extras (08:30 a 
18:00), ou seja, de 08:33 a 23:07 e retornou ao 
trabalho no dia seguinte às 8:40.

De 3 a 9 de Outubro funcionário executou 20h31m  
de horas extras, com um total de 62h31m trabalhada
na semana.

Evidenciado registro de um funcionário com 18 dias 
sem descansos, 2 funcionários com 13 dias sem 
Descanso e 3 funcionários trabalhando 20 dias 
seguidos.

Discussão:
Análise de causa raiz e planos de ação
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Causa raiz:
Falta de sistemática que 
controle da jornada de 

terceiros (co-
responsabilidade)

Plano de ação:
Revisão sistemática do 

monitoramento de horas 
trabalhadas de 
subcontratados.

Discussão:
Análise de causa raiz e planos de ação

Não conformidade

Os registros de controle de frequência de 
trabalhadores da limpeza (terceiros) possuem 
inconsistência entre entrada, saída e datas.

Evidenciado no controle de frequência que os 
intervalos entre jornadas não atende a lei. Em 1 Abril
2016 um trabalhador realizou 5h extras (08:30 a 
18:00), ou seja, de 08:33 a 23:07 e retornou ao 
trabalho no dia seguinte às 8:40.

De 3 a 9 de Outubro funcionário executou 20h31m  
de horas extras, com um total de 62h31m trabalhada
na semana.

Evidenciado registro de um funcionário com 18 dias 
sem descansos, 2 funcionários com 13 dias sem 
Descanso e 3 funcionários trabalhando 20 dias 
seguidos.
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Causa raiz:
Não houve descanso de 
11hrs entre jornadas.É

recorrente?
Falta de sistemática que 

controle jornadas
conforme a lei. 

Plano de ação:
Definir junto aos

gerentes controles mais
consistentes para 
resolver jornadas
extraordinárias.

Não conformidade

Os registros de controle de frequência de 
trabalhadores da limpeza (terceiros) possuem 
inconsistência entre entrada, saída e datas.

Evidenciado no controle de frequência que os 
intervalos entre jornadas não atende a lei. Em 1 Abril
2016 um trabalhador realizou 5h extras (08:30 a 
18:00), ou seja, de 08:33 a 23:07 e retornou ao 
trabalho no dia seguinte às 8:40.

De 3 a 9 de Outubro funcionário executou 20h31m  
de horas extras, com um total de 62h31m trabalhada
na semana.

Evidenciado registro de um funcionário com 18 dias 
sem descansos, 2 funcionários com 13 dias sem 
Descanso e 3 funcionários trabalhando 20 dias 
seguidos.

Discussão:
Análise de causa raiz e planos de ação
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Causa raiz:
Excesso de carga por

picos de produção
Falha no plano para 

semanas de alta
demanda

Plano de ação:
Definir junto aos

gerentes controles mais
consistentes para 
resolver jornadas

extraordinárias em altas
demandas

Não conformidade

Os registros de controle de frequência de 
trabalhadores da limpeza (terceiros) possuem 
inconsistência entre entrada, saída e datas.

Evidenciado no controle de frequência que os 
intervalos entre jornadas não atende a lei. Em 1 Abril
2016 um trabalhador realizou 5h extras (08:30 a 
18:00), ou seja, de 08:33 a 23:07 e retornou ao 
trabalho no dia seguinte às 8:40.

De 3 a 9 de Outubro funcionário executou 20h31m  
de horas extras, com um total de 62h31m trabalhada
na semana.

Evidenciado registro de um funcionário com 18 dias 
sem descansos, 2 funcionários com 13 dias sem 
Descanso e 3 funcionários trabalhando 20 dias 
seguidos.

Discussão:
Análise de causa raiz e planos de ação
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Causa raiz:
Falha sistemática de 
controle de jornadas

Plano de ação:
Revisão do planejametno
de produção x número de 

trabalhadores.
Instalação de controle

com bloqueio de entrada.

Não conformidade

Os registros de controle de frequência de 
trabalhadores da limpeza (terceiros) possuem 
inconsistência entre entrada, saída e datas.

Evidenciado no controle de frequência que os 
intervalos entre jornadas não atende a lei. Em 1 Abril
2016 um trabalhador realizou 5h extras (08:30 a 
18:00), ou seja, de 08:33 a 23:07 e retornou ao 
trabalho no dia seguinte às 8:40.

De 3 a 9 de Outubro funcionário executou 20h31m  
de horas extras, com um total de 62h31m trabalhada
na semana.

Evidenciado registro de um funcionário com 18 dias 
sem descansos, 2 funcionários com 13 dias sem 
Descanso e 3 funcionários trabalhando 20 dias 
seguidos.

Discussão:
Análise de causa raiz e planos de ação



DNV GL © 2016

For internal use only

01 November 2016 30

Assegurando conformidade

– Utilização de um Sistema de registro de horas – bloqueio de 

entrada

– Determinação de horas trabalhadas por semana –

conscientização de gerência

– Anteção às regras para compensação de hr extra

– Dias de descanso obrigatório

– Indicar processos para horas extras aos trabalhadores

– Assegurar que toda hora extra é voluntária
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Top 10

Não conformidades em manufatura de bens de consumo

Categoria Descrição

#10 Direitos humanos - denúncia

Empresa não possui políticas e procedimentos para suportar 
mecanismos de denúncia, fazer sugestões e registrar 
insatisfação ou qualquer assunto sobre jornada de trabalho e 
condições de trabalho

#9 Saúde e Segurança
Sem registros para demonstrar que luz de emergência estão 
sob manutenção e funcionando

#8 Direitos humanos - denúncia
Não há investigação de casos de disciplina documentados e 
transparentes e disponíveis para inspeção

#7 Saúde e Segurança
Registros de inspeção ou certificados de equipamentos não 
estão disponíveis ou com data em dia

#6 Ética
A empresa não possui procedimento para endereçar má 
conduta ou quebra de política incluindo remediação

#5 Ética
A empresa não valida o entendimento dos trabalhadores sobre 
os requisitos de compliance, e o que é aplicável a eles.

#4 Direitos humanos - denúncia

A empresa não possui política e procedimentos para 
trabalhadores reportarem má conduta, quebra de políticas 
(denúncias) que incluam proteção contra retaliação

#3 Saúde e Segurança
A empresa não atende aos requisitos legais para teste de 
equipamentos elétricos e inspeções de segurança

#2 Saúde e Segurança
Não existem análise de risco e procedimentos para grávidas e 
provisionamento para garantir segurança no trabalho

#1 Saúde e Segurança Falta de simulados de emergência e evacuação periódicos
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Perguntas?
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