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Avaliação de Maturidade Organizacional nos Processos Produtivos e 

sua Segurança ao Trabalhador.  

AMPS - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE NA PRODUÇÃO SEGURA.  

1. RESUMO 

A princípio parece obvio que a segurança do trabalho tenha uma importância 

significativa em qualquer organização, porem poderemos chegar a conclusões não 

tão obvias, tendo em vistas os meios burocráticos, falta de especialistas atuantes e 

principalmente condições financeiras de pequenas e medias organizações em 

alcançar soluções aos seus problemas no quesito segurança do trabalho. Isso é 

uma realidade para alguns empresários, principalmente em pequenas e medias 

empresas. Porém, neste contexto este trabalho permeia este problema ao processo 

produtivo de uma organização. 

2. INTRODUÇÃO 

Sabemos que uma gama de pequenas e medias empresas instaladas no Brasil, 

ainda desconhecem os benefícios de uma produção segura para seus trabalhadores 

e isso ocorre por desconhecer sua posição, ou melhor dizendo não saber a que 

riscos ela está inserida, produzindo da maneira atual. Portanto nosso objetivo se 

reitera em auxiliar o pequeno e médio empresário a alcançar o que podemos chamar 

de padrão de segurança aceitável, com vistas ao sistema produtivo, lembrando 

que esta etapa se aprofunda apenas nos quesitos relacionados à segurança e saúde 

dos trabalhadores em relação a sistemas produtivos industriais.  

3. OBJETIVOS 

Queremos dar suporte aos profissionais da área de RH e até mesmo aos 

profissionais Junior da área de SMS, descrevendo o real posicionamento da sua 

organização no quesito segurança no processo produtivo. Isso Através de um 

SISTEMA que vai ponderar sua realidade se baseando nas legislações aplicadas.  
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O que isso pode trazer para organização? - Reduzir significativamente os 

acidentes; Parada de trabalho; Risco de inviabilizar um processo produtivo; Evitar o 

risco de passivos trabalhistas e ações judiciais; Valorização da imagem da empresa. 

4. METODOLOGIA 

Esta ferramenta está sendo criada com base nos seguintes métodos: 

Levantamento de dados; Organização de dados analise de informações; Criação do 

Sistema; Implementação do sistema e modelagem matemática. 

1.1. Levantamento de dados: Foram compiladas as informações de 

profissionais da área de SMS atuantes durante os anos de 2008 ao ano de 2018 

1.2. Organização de dados: Os processos destas organizações foram 

avaliados através de um check-list baseado nas normas em vigor nas suas referidas 

épocas.  

1.3. Criação do sistema: A partir deste ponto temos condição de apresentar 

um check list sistêmico padronizado que denominamos de AMPS, (Avaliação de 

Maturidade na Produção Segura), uma ferramenta de inspeção didática para ser 

aplicada por profissionais com ou sem experiência da área de SMS ou RH. 

1.4. Implementação do sistema e modelagem matemática: A modelagem e 

ponderação das questões serão realizadas com base na criticidade do assunto 

levando em consideração a legislação aplicada e o impacto que uma alteração pode 

gerar ao processo produtivo: Atualmente temos uma aplicação simplista apenas 

sobre os aspectos inspecionados tal como:  

Sendo: np = pontuação positiva e nt = Total de questões abordadas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho foi aplicado na empresa OCQ. Oswaldo Cruz química Ltda e 

Bardella S/A. Para dar continuidade ao projeto se faz necessário a aplicação 

aprofundada de modelagem matemática, para ponderar as questões 

relacionadas aos processos produtivos existente na organização. Outra etapa é a 

informatização do sistema através de programação em aplicativos para celulares 

ou softwares para desktops. 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                   

3 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Exemplo de aplicações já realizadas: Empresa OCQ. Oswaldo Cruz química. Ltda 

(inspeção realizada em 06/05/2018). Resultado obtido: Nt 63; 46 Np = 3,65 

5 Ótimo O local está atendendo as condições de SMS. 

4 Bom Existe potencial de melhoria a ser aplicado. 

3 Regular Existem muitas melhorias e ajustes na área de SMS. 

2 Ruim Existem muitas melhorias a serem realizadas em caráter de urgência. 

1 Péssimo O local não atende a requisitos mínimos de SMS. 

Obs. Neste caso os principais problemas foram apontados em processo 

vitais da organização, colocando a empresa em uma situação de emergência ao 

plano estratégico, assumindo assim momentaneamente os riscos do processo 

produtivo.  
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