


MOBNR – Inovação para gestão de SSO

O Projeto

Esta boa prática está sendo aplicada na empresa, como resultado de um programa 
interno que estimula os empregados a apresentar novas tecnologias que possibilitem 
ações de Ganho de Gestão na introdução de novas tecnologias. Apresentado por um 
técnico, esta boa prática chamou atenção por ser uma ferramenta inovadora para o 
setor de SSO, na utilização de aplicativo-APP desenvolvido para aparelhos 
smartphones, tabletes e PC, onde uma vez identificado um desvio da SSO, este é 
associado a um requisito legal, possibilitando gerenciar as tratativas necessárias para 
elimina-lo. O gerenciamento das tratativas inclui, envolvimento das partes 
interessadas, com envio de e-mails, fotos, análise de causa e plano de ação. O APP 
disponibiliza um cálculo estimado de valores de multas com base nos cálculos feitos 
pelo MTE apoiado na NR 28.

Norteia a equipe para tomada de decisão mais rápida e eficaz.

Mantem banco de dados com histórico dos desvios, por setor, reincidência e custo 
potencial de multa



Objetivo

• Tratar os desvios da SSO, evitando  possíveis aplicações de multas pelo MTE- Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Eficiência

• Maior disseminação dos requisitos legais para as lideranças 
incentivando ao estudo diários das NR´s;

• Melhoria significativa das argumentações e interdependência;
• Mensuração de prováveis multas.

Inovação

• Velocidade nas informações, via APP;
• Velocidade para tomada de decisões;
• Velocidade para eliminar desvios;

Abrangência
• Sede / Obras.
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Envolvidos no projeto:

• Carlos André Manduca – 043611 – Técnico em Segurança do Trabalho - SSMA
• Deivisson Silva Fonseca – 042109 - Técnico em Segurança do Trabalho - SSMA
• Felipe Daniel Paranhos – 020543 – Engenheiro de Produção - Engenharia
• Luiz Vono Junior  – 004954 – Gerente de Contrato – Gerência 
• Rauliny Granato da Silva– 014318 – Técnico em Segurança do Trabalho - SSMA

Folha de Inscrição
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