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O Programa de Desenvolvimento da 
Confiabilidade Humana desenvolvido pela 

INTERFACE CONSULTORIA em parceria 

com a SOLUTIA CONSULTORIA 

compreende a atuação em vários domínios 

das atividades empresariais, incluindo:  

 

� Avaliação dos elementos básicos que 

sustentam a Confiabilidade da 

organização;  

� Avaliação do estresse mental e físico em 

tarefas críticas, incluindo interface 

homem-computador em salas de 

controle;  

� Desenvolvimento de uma conduta 

centrada na confiabilidade, em toda a 

população da organização, inclusive nas 

empresas prestadoras de serviços;  

� Desenvolvimento de análises de riscos 

em tarefas, principalmente durante 

transientes, por meio da técnica Human 

Hazop adaptada para análise de falhas de 

natureza humana; 

� Desenvolvimento de aprendizagem com 

eventos, por meio de métodos de 

investigação e análise de acidentes e 

incidentes, adaptados para análise de 

falhas de natureza humana; 

� Avaliação da cultura em confiabilidade 

da organização. 

 

1. Avaliação da cultura em 
confiabilidade.  

 

Aplicação de protocolo específico para 

avaliar se os conceitos da confiabilidade 

estão difundidos e em prática, em todas as 

áreas da empresa, e verificar o seu gap em 

relação a um padrão de excelência. Serão 

analisadas as atividades de operação, 

manutenção, recursos humanos, logística, 

suprimentos, projetos, análise dos riscos, 

etc.  

 

O produto da avaliação será uma lista de 

recomendações detalhadas, para o 

desenvolvimento da confiabilidade a nível 

internacional (World Class). 

 

2. Medidas de carga de trabalho 
mental e física e estudos de 
engenharia de usabilidade de 
interfaces homem-computador. 

 

Aplicação de técnicas subjetivas (NASA 

TLX e SWAT - Subjective Workload 

Assessment Technique) e objetiva, por meio 

da VFC - Variabilidade da Frequência 

Cardíaca, para determinar o nível de estresse 

mental e físico em tarefas críticas e nas 

interfaces homem-sistema, principalmente 

homem-computador nas salas de controle 

dos processos. São usados recursos de vídeo 

e áudio para a gravação das observações. Os 

produtos dos trabalhos serão recomendações 

sobre a ergonomia do diálogo com os 

sistemas informatizados (engenharia da 

usabilidade), medidas para redução do 

estresse mental e físico, aumento da 

confiabilidade humana pela redução das 

oportunidades de falhas, maior qualidade de 

vida no trabalho, organização da equipe, e 

recomendações para projetos novos.  

 

3. Desenvolvimento da segurança e 
da confiabilidade, com base no 
comportamento humano, 
individual e das equipes. 

 
As atitudes comportamentais são 

fundamentais para o desenvolvimento da 

confiabilidade. A abordagem do 

comportamento é baseada em uma 

perspectiva sistêmica, integrada e 

abrangente, considerando múltiplos “campos 

de batalha”. Um dos pilares do método é o 
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aprofundamento do conhecimento das 

dinâmicas funcionais humanas. Através 

deste processo muitos princípios e valores 

emergem para um alinhamento genuíno, a 

fim de se tornarem parte do terreno comum 

na empresa. Serão considerados alvos no 

método desenvolvido: responsabilidade, 

estado de alerta, observação de observação, 

percepção dos riscos, comunicação, 

liderança, raciocínio em grupo, visão 

sistêmica, visão compartilhada. Para isto o 

conceito de ter “todas as atividades 

centradas na Confiabilidade” será tratado 

nas técnicas e processos em utilização ou a 

serem desenvolvidas na organização (ART, 

Hazop, Inspeções, Diálogos, Auditorias, 

etc.). Os elementos básicos para o 

desenvolvimento da confiabilidade humana 

em todas as atividades da empresa serão 

introduzidos e desenvolvidos através de 

coaching pelos nossos consultores. O 

produto deste processo será um forte 

incremento da confiabilidade e da 

disponibilidade, bem como a redução da 

frequência das falhas. 

 
4. Human Hazop Operacional 
 

O uso da perspectiva cognitiva das falhas de 

natureza humana para aprofundar os estudos 

de risco por meio da técnica Hazop é 

fundamental para a Confiabilidade. O Hazop 

modificado e ampliado para tratar as falhas 

de natureza humana, tem sido muito 

importante durante as revisões dos 

procedimentos operacionais. O método 

permite avaliar o quanto os Fatores 

Modeladores do Desempenho (PSF – 

Performance Shaping Factors) são 

potenciais de falhas, e ações mitigadoras 

devem ser previstas. O método preenche 

uma lacuna importante nos estudos de 

segurança de processo, levando em conta 

que, reconhecidamente, as falhas de 

natureza humana são responsáveis pela 

maioria dos acidentes. O produto deste 

processo será o de ter procedimentos de 

melhor qualidade, mais claros e amigáveis 

aos operadores, aumentando a 

confiabilidade de suas atividades. 

 

5. Métodos de Investigação e Análise 
de Eventos. 

 

Eventos indesejáveis devem ser evitados, 

porém em se concretizando, eles trazem um 

verdadeiro aprendizado para toda a 

organização. Para isto precisam ser 

profundamente investigados e analisados 

com técnicas capazes e ampliadas para tratar 

das falhas de natureza humana, presentes em 

todo e qualquer acidente ou incidente. O 

produto deste processo será a implantação 

de uma cultura de verdadeiro aprendizado 

com os eventos para um aumento contínuo 

da Confiabilidade. 

 

6. Medição da Cultura em 
Confiabilidade 

 

Os elementos principais que formam a 

cultura em confiabilidade serão medidos e 

acompanhados, passando a constituir uma 

escala que permitirá a evolução de uma 

cultura de confiabilidade interdependente de 

forma mais rápida. Serão determinados 

valores absolutos e relativos dos vários 

componentes da cultura, permitindo 

identificar as dispersões dos modelos 

mentais das pessoas e equipes avaliadas. O 

processo permitirá focar ações onde são 

mais necessárias e prementes, para aumentar 

a convergência dos modelos de pensamento 

que influem na atitude e comportamento de 

todos os empregados da organização. 

 

Interface Consultoria em Segurança e 
Meio Ambiente 
www.interface-hs.com.br 

 

SOLUTIA Consultoria e Treinamento em 
SSMA 
www.solutiaservicosdeconsultoria.com 


