
APLICAÇÃO
O Freedom Center do Chicago Tribune imprime, organiza e distribui mais 
de 40 publicações diferentes. O Freedom Center possui cinco andares de 
atividades, desde docas de entrada e saída de caminhões e vagões de 
trens, armazenamento de matéria-prima e produtos acabados, impressão, 
organização, empacotamento e distribuição. 

DESAFIO
O Freedom Center possui uma instalação de vários andares para 
armazenamento, impressão e organização, operando em espaços muitos 
restritos. Os corredores estreitos e as operações intensas apresentam 
desafios aos operadores de empilhadeiras, que precisam encontrar 
caminho pelo recinto. Impactos podem, facilmente, resultar em danos 
significativos aos produtos e bens; por isto, o Chicago Tribune queria 
monitorar de forma proativa os impactos, para que seja possível tomar 
medidas imediatamente para solucionar uma conduta insegura quando 
ocorre um incidente. A empresa buscava ser o mais responsável possível, 
trabalhando para reduzir os impactos e aprender mais sobre suas 
empilhadeiras e operadores no local em que trabalham. 

SOLUÇÃO
O jornal Chicago Tribune implementou o sistema InfoLink da Crown de 
gerenciamento de frota e operadores em todas as suas empilhadeiras. 
Os operadores estão agora documentando os check-lists de forma 
eletrônica. Cada empilhadeira é configurada com um limite de impacto, 
e os gerentes da frota recebem um alerta instantâneo quando ocorre um 
impacto. Com este sistema de monitoramento confiável, os gerentes da frota 
podem agora solucionar rapidamente as situações de impacto e orientar os 
operadores sobre a correta operação com as empilhadeiras. Isto levou a 
uma redução de 30% nos impactos, com a respectiva diminuição de danos 
e lesões. O sistema InfoLink também disponibiliza dados de utilização 
das empilhadeiras e dos operadores aos gerentes da frota, o que tem se 
mostrado uma estratégia valiosa na tomada de decisões sobre produção e 
composição da equipe.

RESULTADO
 � Check-lists documentados de forma 

eletrônica, para ajudar a garantir uma 
operação segura e total conformidade com 
os requisitos de normas de segurança.

 � Redução de 30% nos impactos,  
proporcionando economia significativa em 
relação a danos, e menos lesões

 � Monitoramento dos dados de utilização 
das empilhadeiras e dos operadores, para ajudar na tomada de 
decisões sobre produção e equipe
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“Nós certamente temos mais 
controle com o InfoLink. Essas 
informações são fundamentais para 
tomar decisões sobre o futuro.”

Jon Healy 
Chefe da equipe de recebimento 
de materiais
Chicago Tribune
Chicago, IL
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