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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Oficina de Segurança e Confiabilidade  
com base no COMPORTAMENTO 
Porto Alegre, 26 e 27 /02/2015. 

Objetivo 

O evento é uma realização da Interface Consultoria em 
Segurança e Meio Ambiente para o desenvolvimento das 
habilidades e competências necessárias nos programas 
comportamentais, cujo foco é a redução de acidentes 
causados por falhas de natureza humana e a implantação 
de uma cultura de Confiabilidade em Todas as Operações.  

Programa 

• A origem dos programas comportamentais 
• BBS – Behavior Based Safety (pontos positivos e negativos) 
• Behavior Based Process Safety / Behavior Based Reliability 
• Cultura baseada no comportamento 
• Modelo ABC – Ativador / Comportamento / Consequências 
• Os ativadores e antecedentes mais importantes - A percepção dos riscos 
• Política de consequências 
• PIC x NIC – como impulsionar os comportamentos desejados 
• Treinamento para a escuta 
• O diálogo comportamental – teoria e prática 
• Registros das observações comportamentais 
• Programa de segurança e confiabilidade comportamental 
• Pré-requisitos para o sucesso 

Público alvo 

Líderes, supervisores, coordenadores, técnicos de segurança e saúde, que estejam ou 
serão envolvidos em um programa comportamental para reduzir acidentes e falhas de 
natureza humana. Profissionais das atividades de Óleo e Gás, petroquímica, química, 
farmacêutica, mineração, siderurgia, alimentação, energia,  

Porque participar 

Tratar o comportamento é fundamental para desenvolver cultura. Tratar corretamente faz 
a diferença, pois muitos programas são baseados exclusivamente em observações de 
desvios cometidos pelas pessoas ou auditorias comportamentais e não aprofundam o 
conhecimento e tratamento de problemas mais profundos. Por outro lado, limitar um 
programa comportamental a segurança ocupacional motiva até certo ponto e depois para. 
A oficina se destina a quebrar este mito e consolidar a ideia de aplicar o programa 
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comportamental para aumentar a produtividade, a confiabilidade e a segurança dos 
processos, visando reduzir perdas de qualquer natureza e acidentes graves. 

Instrutor 

Eng. Dr. José L. Lopes Alves, fundador da Interface Consultoria, longa atividade industrial 
no Grupo Rhodia, Consultor Principal na DNV por vários anos. Consultoria no Brasil e no 
exterior relacionada a gerenciamento de riscos, programas comportamentais, 
desenvolvimento de sistemas de gestão e confiabilidade humana. Autor de dezenas de 
artigos e do livro Mudança Cultural Orientada por Comportamento (com L. C. de Miranda 
Junior) pela Qualitymark. 

Investimento (não inclui despesas de logística, hospedagem e 
alimentação) 

• Uma pessoa: R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) 
• Para três pessoas da mesma empresa, uma recebe desconto de 50%. 
• Forma de pagamento: depósito na Conta da Interface Consultoria 

Será fornecido certificado de participação e um exemplar do livro Mudança Cultural 

Orientada por Comportamento. 

Local do curso 

O curso será realizado no Hotel Blue Tree Towers Millenium – Porto Alegre, Avenida 
Borges de Medeiros 3120, Praia de Belas, CEP 90110-150, Tel. 51 – 3026 2200, Contato 
com eventos.millenium@bluetree.com.br.  

Dados do Participante 

NOME COMPLETO  
EMPRESA  
CARGO / FUNÇÃO  
EMAIL  
TELEFONE  
ENDEREÇO P/ 
CORRESPONDENCIA 

 

 
A confirmação da Inscrição será feita pela Interface por e-mail, após a comprovação do 
depósito bancário, cuja cópia deverá ser enviada a joselopes@interface-hs.com.br. 

Observação: se não houver número suficiente de participantes o curso poderá ser 
cancelado e o valor das inscrições devolvido. 

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO 

Interface Consultoria em Segurança e Meio Ambiente  
CNPJ: 06.256.252/0001-62 
Endereço: RUA LEME 648, PORTO ALEGRE-RS– CEP 191760-520; Tel. (51) 9960-0747 
Banco: Bradesco (237); Agência: 0268-2; Conta: 0624044-5 


