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Curso Confiabilidade Humana  
De 3 a 6 de Junho/ 2014 – Campinas (SP)  

Hotel Barão do Café 

• Confiabilidade é algo exigido apenas para a manutenção? 
• Produção, logística, engenharia, suprimentos, deveriam ter também alta 

confiabilidade? Como conseguir isso? 
• Comportamento pode evoluir para ser mais confiável? É possível imaginar a 

confiabilidade baseada nas atitudes e comportamentos? 
• É possível medir a confiabilidade humana e desenvolve-la? 
• Procedimentos bem escritos e com riscos analisados, podem ajudar a 

desenvolver a confiabilidade? 

1. OBJETIVO 
• Fornecer os fundamentos, conceitos principais e técnicas para o desenvolvimento 

da Confiabilidade Humana em operações industriais. 

2. PROGRAMA DO CURSO 
• Cultura de segurança e confiabilidade: níveis culturais, conceitos principais, como 

avaliar; 
• Processos do Sistema de Gestão que influenciam na confiabilidade  
• Modelos comportamentais e falhas humanas: modelo de Reason, modelo SRK, 

Modelo de Indução ao erro; modelo ABC; 
• Ferramentas para trabalhar a confiabilidade humana no cotidiano: principais 

ferramentas práticas para o dia a dia, incluindo: 
o A técnica ABA – Applied Behavior Analysis,  
o Análise Hierárquica de Tarefas (AHT) 
o Human Hazop – Hazop para análise de procedimentos operacionais 
o Investigação e aprendizagem com eventos (foco nas causas raízes) 

• Fatores influenciadores e ativadores: estresse; fatores de personalidade; liderança; 
comunicação; síndromes grupais; e muitos outros. 

• O diálogo comportamental: implantação de um programa comportamental voltado 
para desenvolver a segurança de processos e a confiabilidade 

• Análise de risco em procedimentos operacionais: o Hazop Humano (Human 
Hazop), ou Hazop sobre falhas humanas. 

• Redação de procedimentos operacionais de alta qualidade. 
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3. PUBLICO ALVO 
• Profissionais das áreas de operação, engenharia, manutenção, inspeção, 

segurança ocupacional, segurança de processos, confiabilidade, gerenciamento de 
riscos. 

4. LOCAL e DATA 

O curso será realizada das 08:30 às 17:30, dias 3 a 6 de Junho/2014. 

Hotel Barão do Café, Estrada da Rhodia Km 4, Distrito de Barão Geraldo, Campinas (SP). 
Fone 19 3287 5245; 

http://www.hotelbaraodocafe.com.br/ 

5. INVESTIMENTO 
O investimento é de: R$ 1.300,00 por participante 

Para mais de um participante por empresa, será dado um desconto de 10%. 

Os participantes receberão apostila, material de apoio, coffee break e almoço no local do 
evento. Será distribuído um exemplar do livro Mudança Cultural Orientada por 

Comportamento. 

Os participantes que desejarem hospedagem no Hotel Barão do Café, poderão desfrutar 
de um ambiente muito agradável. Diárias com desconto poderão ser confirmadas 
diretamente com a Recepção do Hotel (café da manha incluído). 

6. INSCRIÇÃO 
Para informações e inscrições, entrar em contato com a Interface Consultoria por meio do 
endereço joselopes@interface-hs.com.br ou pelo telefone (51) 99 60 07 47, ou pelo site 
www.interface-hs.com.br 

7. INSTRUTOR 

Jose L. Lopes Alves. Engenheiro (UFRGS), Mestre (Unicamp), Doutor em Engenharia 
(USP). Carreira industrial no Grupo Rhodia, experiência em projetos, construções, 
montagens, operação e manutenção, consultor interno internacional em segurança de 
processo e gerenciamento de riscos. Auditor internacional de segurança de processo. 
Engenheiro Principal na Det Norske Veritas (DNV) durante oito anos. Extensa atividade 
em cursos, auditorias e avaliações de riscos, Onshore e offshore, indústrias de Óleo & 
Gas, siderurgia, mineração, química, petroquímica, distribuição de energia, alimentação, 
papel e celuloso, e outras. Fundador da Interface Consultoria em Segurança e Meio 
Ambiente, www.interface-hs.com.br. Autor em conjunto com Miranda Jr. L. Carlos, do livro 
Mudança Cultural Orientada por Comportamento (Qualitymark). 


