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Introdução

INTRODUÇÃO

A segurança do trabalho é um assunto de suma importância

para empresas que operam com atividades que possam oferecer
algum risco aos trabalhadores. Independentemente de a

companhia prestar ou tomar o serviço, cumprir com as normas

de segurança é fundamental para garantir a saúde e integridade
física dos funcionários.

Para isso, implementar um checklist é a solução ideal

para manter o controle das operações e evitar acidentes. A

ferramenta oferece uma série de vantagens adicionais. Entre

elas, permite otimizar as tarefas de diversos setores dentro da
companhia, o que resulta em um aumento de produtividade.
Além disso, o recurso também garante uma entrega

qualificada, já que todos os procedimentos da produção são
registrados e validados pelos funcionários, supervisores e
gestores de cada divisão.

Neste guia, vamos detalhar as principais vantagens do

checklist para segurança do trabalho e explicar como a

ferramenta pode ser aplicada dentro da empresa. Além disso,
também vamos ressaltar a importância de padronizar
processos para garantir a eficiência e a proteção dos
funcionários. Boa leitura!
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O que é checklist e
qual sua importância
na segurança do
trabalho?

O QUE É CHECKLIST E QUAL SUA IMPORTÂNCIA
NA SEGURANÇA DO TRABALHO?

Antes de introduzir as vantagens da ferramenta, é

preciso entender o que é checklist e quais são suas

funcionalidades. Tendo isso em vista, trata-se de um
recurso que define todas as etapas de produção
e estipula um sistema de verificação para cada
procedimento. Em outras palavras, é como um

formulário que exibe todos os processos que devem
ser executados e verificados para que a operação
ocorra de acordo com as conformidades.

Os softwares de checklist são excelentes
ferramentas de trabalho, pois podem
ser integrados a outros sistemas e
permitem uma supervisão remota das
atividades por parte dos gestores. Assim,
é possível acompanhar todos as etapas
de produção, mesmo a distância.
A ferramenta ainda oferece uma série de recursos
importantes para a segurança do trabalho.

Confira a seguir a importância de implementar esse
sistema na empresa!
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O QUE É CHECKLIST E QUAL SUA IMPORTÂNCIA
NA SEGURANÇA DO TRABALHO?

DETECTA RISCOS
O sistema oferece recursos que permitem detectar riscos com
mais agilidade e precisão. Isso porque o software é capaz de

manifestar as falhas que ocorreram durante o processo de

produção. Tais incorreções podem ser um sinal de que algo não
está certo — o que permite uma verificação e correção eficientes.
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O QUE É CHECKLIST E QUAL SUA IMPORTÂNCIA
NA SEGURANÇA DO TRABALHO?

VERIFICA O CUMPRIMENTO DAS
NORMAS DE SEGURANÇA
A ferramenta oferece um sistema de verificação que permite
que os responsáveis pela divisão detectem se as normas de

segurança do trabalho foram cumpridas. Para isso, basta que
o formulário seja customizado de tal modo que contemple a
efetivação dos procedimentos de proteção.
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O QUE É CHECKLIST E QUAL SUA IMPORTÂNCIA
NA SEGURANÇA DO TRABALHO?

EVITA O RISCO DE ACIDENTES
O software de checklist permite que os supervisores
e gestores identifiquem o risco de acidentes

de trabalho graças ao seu eficiente sistema de
verificação. Se um procedimento da etapa de

produção é falho — seja pela falta de manutenção de
máquinas, seja pelo uso incorreto de equipamentos,
seja por quaisquer outros motivos que possam
prejudicar a integridade física e saúde dos

trabalhadores —, os responsáveis pelo setor podem
intervir antes que ocorra algum acidente.
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Quais as principais
vantagens da sua
implementação?

QUAIS AS PRINCIPAIS VANTAGENS
DA SUA IMPLEMENTAÇÃO?

Além de garantir a segurança dos trabalhadores, a

implementação do checklist na empresa oferece uma série de

benefícios que qualificam a entrega final do produto ou serviço.
A seguir, listamos as principais vantagens da ferramenta para a
companhia. Confira!

GARANTE O FOCO NA OPERAÇÃO
A ferramenta lista todas as tarefas das etapas de trabalho,

o que auxilia os colaboradores a terem mais autonomia para a
execução de cada atividade. Isso porque o checklist também

funciona como um guia de atividades, o que evita a dispersão
durante o processo.
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QUAIS AS PRINCIPAIS VANTAGENS
DA SUA IMPLEMENTAÇÃO?

AUMENTA A EFICIÊNCIA
Com o foco voltado para a operação, a eficiência dos

trabalhadores — e do processo de trabalho como um todo

— é elevada. Isso porque o checklist auxilia os funcionários a
otimizarem suas tarefas, o que torna a produção mais ágil.

Além disso, a ferramenta reduz a incidência de erros, o que
previne o retrabalho.

GARANTE QUALIDADE
Um dos principais propósitos do checklist é justamente garantir
a qualidade da entrega. Cada etapa de trabalho passa por uma
verificação, o que resulta em um produto final mais satisfatório
graças a todo o cuidado durante o processo de produção.
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QUAIS AS PRINCIPAIS VANTAGENS
DA SUA IMPLEMENTAÇÃO?

MELHORA A EXATIDÃO DOS
PROCESSOS E DO RESULTADO FINAL
A ferramenta oferece mais precisão no andamento

de cada atividade, já que todo o processo de trabalho
é desdobrado em diversas etapas e procedimentos —

que, por sua vez, sofrem uma verificação e passam por
aprovação interna. Isso garante uma entrega mais

satisfatória para o cliente, uma vez que cada ação foi
desenvolvida para atender às necessidades e
expectativas prometidas.

PROMOVE SEGURANÇA PARA
OS TRABALHADORES
Conforme explicamos, o checklist é uma ferramenta eficaz
para garantir a segurança do trabalho, pois auxilia na

verificação de uso adequado de ferramentas, manutenção
preventiva de máquinas, reparos, entre outros elementos.
Por isso, além de uma orientação adequada para os

colaboradores, é fundamental que a companhia conte
com um sistema de checklist que possa auxiliar no
controle de segurança.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ITENS DE UM
CHECKLIST EM SEGURANÇA DO TRABALHO?

Para que a ferramenta seja eficaz em

garantir a segurança do trabalho, o checklist

deve contemplar alguns itens importantes.
Abaixo, listamos quais tópicos devem estar
inclusos no formulário para garantir a
proteção dos trabalhadores.

CHECKLIST DE MÁQUINAS
Neste item, deve-se incluir procedimentos
que verifiquem o funcionamento das

máquinas. Ou seja: consiste em analisar
se todas as funções são executadas

corretamente e no tempo certo — caso

contrário, o aparelho deve sofrer um reparo
ou até mesmo ser substituído por um novo.

Além disso, também é preciso
consultar se as manutenções
estão em dia e avaliar a
necessidade de troca de peças,
reabastecimento de combustível,
troca de fluidos, entre outras ações.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ITENS DE UM
CHECKLIST EM SEGURANÇA DO TRABALHO?

CHECKLIST DE EQUIPAMENTOS
Já o checklist de equipamentos consiste em avaliar se todos os

instrumentos de proteção foram utilizados e se sua aplicação
está correta. Isso inclui todos os apetrechos necessários no kit
de Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como: luvas,

sapatos, capacetes, aventais, óculos, linha de vida, entre outros.
Além disso, também é preciso consultar se os utensílios estão
em perfeitas condições ou se devem ser substituídos. Por

exemplo: os capacetes utilizados pelos trabalhadores devem

ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro). Os trajes e acessórios, como luvas e

sapatos, devem estar em um bom estado de conservação — caso
contrário, deverão ser adquiridos novos utensílios.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ITENS DE UM
CHECKLIST EM SEGURANÇA DO TRABALHO?

CHECKLIST DE FERRAMENTAS
Este tópico consiste em avaliar se as ferramentas utilizadas

para a execução das tarefas se encontram em bom estado e
cumprem com o seu propósito. Essa medida é importante

não apenas para certificar a qualidade do trabalho e agilizar a

entrega, como também para garantir a proteção do trabalhador
que está realizando a atividade, ao evitar possíveis acidentes
com o utensílio.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ITENS DE UM
CHECKLIST EM SEGURANÇA DO TRABALHO?

CHECKLIST DE PROCEDIMENTOS
O checklist de procedimentos inclui verificar quais são as

tarefas necessárias para executar uma ação com excelência.

Deve-se incluir neste tópico desde as atividades operacionais às
aprovações internas.
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Como criar um
checklist

COMO CRIAR UM CHECKLIST

Existem alguns procedimentos recomendados para

elaborar o checklist, especialmente quando se trata

de segurança do trabalho. A seguir, listamos algumas
orientações para criar um formulário eficiente.

DEFINA O OBJETIVO
Ainda que garantir a segurança dos trabalhadores

seja o objetivo principal do checklist, é importante
definir objetivos para que a ferramenta cumpra

com o seu propósito. Por exemplo, se o objetivo da
companhia é reduzir o número de acidentes ao

operar máquinas, então, o formulário deve ser voltado
para questões como:

ʝʝ se a manutenção do aparelho está em dia;
ʝʝ se os funcionários estão utilizando os EPIs
corretamente;

ʝʝ se os funcionários estão seguindo os

procedimentos de segurança corretamente, do
início ao fim da operação.
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COMO CRIAR UM CHECKLIST

Por outro lado, se o objetivo for prevenir acidentes devido à
má utilização dos EPIs, deve-se contemplar questões como:
ʝʝ se os utensílios utilizados estão
em boas condições;

ʝʝ se os apetrechos foram usados corretamente;
ʝʝ se todos os procedimentos de segurança foram

respeitados, desde a colocação à remoção do EPI.

Inclusive, a empresa não precisa necessariamente optar por
somente um checklist — pelo contrário:

é aconselhável aplicar múltiplos formulários

na rotina de trabalho para reforçar a segurança
dos trabalhadores.

Entretanto, todos os procedimentos listados para cada etapa

devem ser voltados para o objetivo de garantir a proteção dos
funcionários durante aquela operação específica, de modo a
otimizar a tarefa e garantir o cumprimento das normas.
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COMO CRIAR UM CHECKLIST

ESCOLHA O MODELO DE CHECKLIST
Existem diferentes modelos de checklist. Porém, para assegurar

a proteção dos colaboradores, costuma-se utilizar dois modelos:
ʝʝ checklists de afirmação: são os modelos que afirmam

positivamente quando uma ação segue os procedimentos
recomendados, ou negativamente, quando não houve o
cumprimento da atividade;

ʝʝ checklists de conformidade: são os modelos que

verificam se a situação segue as conformidades, ou se está
em inconformidade. Nesse cenário, também é comum
utilizar a opção “não aplicável” conforme o contexto.
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COMO CRIAR UM CHECKLIST

SIGA AS NORMAS
REGULAMENTADORAS (NRS)
As NRs são orientações trabalhistas

voltadas para certificar a saúde e integridade
física dos trabalhadores. Ao todo, são 36

recomendações que as companhias devem
cumprir para atuarem de acordo com a

legalidade. É fundamental que a empresa

esteja atenta a tais orientações para garantir

a segurança do trabalho e operar dentro das
conformidades da lei.
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IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO
DE PROCESSOS PARA ESSA ÁREA

A padronização de processos consiste em

elaborar uma rotina de trabalho que, além

de garantir a segurança do trabalho, também
aumenta a produtividade da equipe. Outro

fator importante é que a uniformização desses
procedimentos também ajuda a avaliar

melhor o desempenho dos funcionários e a

implementar mudanças eficientes, que trarão
melhores resultados para a companhia.

Outro benefício é que a padronização
ajuda a detectar falhas com
maior facilidade, já que é possível
acompanhar as atividades com
precisão e identificar os responsáveis
por cada operação — ação que
também contribuirá para melhor
orientar os funcionários.
Em relação à segurança do trabalho, a

padronização de processos traz mais uma série

de benefícios. Confira a seguir os principais deles!
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IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO
DE PROCESSOS PARA ESSA ÁREA

REDUÇÃO DE FALHAS OPERACIONAIS
Uniformizar os processos evita a incidência de erros e,

portanto, promove mais segurança no ambiente de trabalho. Isso
porque cada funcionário desempenha uma atividade específica

dentro de toda a cadeia de produção, o que evita a sobrecarga e
facilita a verificação de qualidade.
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IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO
DE PROCESSOS PARA ESSA ÁREA

ESTABELECE UMA ROTINA EFICIENTE
Padronizar os processos dentro da empresa ajuda a estabelecer
uma rotina de trabalho mais ágil e eficiente. Além de otimizar
as tarefas destinadas para cada funcionário, o trabalhador ainda
adquire mais experiência e evolui o seu desempenho geral

quando executa as mesmas atividades repetidas vezes. Isso ajuda
a empresa a qualificar ainda mais a sua entrega final e ajuda o
colaborador no seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Além disso, por adquirir mais conhecimento e
prática com sua atividade, o trabalhador tem
menor risco de sofrer acidentes de trabalho.
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IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO
DE PROCESSOS PARA ESSA ÁREA

DISTRIBUI AS RESPONSABILIDADES
O procedimento também ajuda a distribuir as

responsabilidades entre os funcionários, o que não apenas

ajuda a promover mais proteção no ambiente de trabalho, como
reforça a qualidade da entrega.

Isso porque o dever de fazer as verificações de segurança, por
exemplo, não é responsabilidade do mesmo profissional que

executa a operação. Além disso, o trabalho de avaliar o resultado
de determinada atividade também não é de responsabilidade de
quem realizou a tarefa, o que permite identificar falhas com
maior facilidade e, se preciso, reenviar para a produção para
fazer os devidos ajustes — o que trará melhores resultados.
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Conclusão

CONCLUSÃO

Implementar um checklist para promover a segurança do
trabalho na empresa é uma ação fundamental para garantir

a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A ferramenta
auxilia os funcionários a seguirem todas as recomendações
necessárias e auxilia os supervisores e gestores no
acompanhamento da operação.

Além disso, o checklist também oferece uma série de outros

benefícios para a empresa, tais como: otimização de processos,
aumento da performance dos colaboradores, melhora de

desempenho e qualificação da entrega final. Portanto, investir

em um bom software é uma ação que pode ajudar a empresa
no seu desenvolvimento e expansão do negócio.
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O Checklist Fácil é um sistema desenvolvido
pela RZ2 Sistemas de Gestão. Trata-se de

uma ferramenta que permite a customização
e a aplicação de checklists. É a solução ideal

para empresas que dependem de checagens
operacionais e pode ser utilizada por
companhias de diversos segmentos.

A ferramenta pode ser utilizada em tablets e

smartphones e não depende do uso de wi-fi ou
de dados móveis para o seu funcionamento.

Ela apresenta uma compilação de dados em
tempo real, o que garante mais controle no

monitoramento de atividades, que podem ser
acompanhadas a distância.

