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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

COMPORTAMENTAL PARA A ÁREA DE 

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO



Objetivo

 Base do trabalho – Análise Comportamental

 Proporcionar mudança comportamental dos colaboradores com relação a 

segurança do trabalho

 Desenvolver a conscientização do comportamento seguro, através das suas ações

 Diminuição dos incidentes e consequentemente acidentes

 Atuação e desenvolvimento direto com o RH e SESMT

 Desenvolvimento de multiplicadores da cultura preventiva comportamental

 Melhor desenvolvimento e desempenho nos relacionamentos interpessoais, visando 

a proteção coletiva 

 Identificação de indicadores para validação do programa e cálculo dos ROIs

(Return On Investiment), conforme indicadores estruturados junto com a empresa. 



Proposta inicial de Realização

1ª fase: Mapeamento / diagnóstico / estruturação plano de ação

Identificar o contexto atual presente na empresa, com relação as 
condições (físicas e técnicas), ao clima voltado a segurança do 
trabalho e a percepção das pessoas com relação ao trabalho 
delas. 

2ª fase: Aplicação e acompanhamento do plano de 
ação. 

3ª fase: Monitoramento dos resultados, avaliação das 
mudanças. Análise dos ROIs

O PROGRAMA É DESENVOLVIDO EM TRÊS FASES: 



Técnicas usadas durante o processo

 Observação

 Entrevistas

 Atividades de Sensibilização – Ciclo de Aprendizagem Ativa

 A Técnica da Tríplice Contingência – para mudanças de comportamento

 Foco no processo de alteração da consequência do comportamento

 Treinamentos em geral – conforme monitoramento da fase 01. 

 Ferramentas administrativas – PDVA – 5W2H entre outros.

 Desenvolvimento de habilidades sociais e comunicação assertiva (com foco 

na prevenção coletiva)



Consequências e Vantagens

Melhor desempenho por parte dos colaboradores em suas ações.

 Programa dinâmico, no qual as mudanças podem ser iniciadas 

simultaneamente com a realização dos encontros. 

Maior economia pra empresa com diminuição dos custos referente 

aos passivos trabalhistas, perdas de produção, entre outros. 

Multiplicadores dessa cultura em sua organização

Melhoria e manutenção do clima da empresa referente os 

relacionamentos interpessoais e o foco da segurança coletiva 

desenvolvido

 Validação dos indicadores como mapeamento dos ROIs.



Flexibilidade do Programa

 Adaptável às necessidades da Empresa

 Pode ser específico para setores mais 

problemáticos ou com alto índices de incidentes 

e acidentes

Entre em contato e 

informe sua necessidade!! 



Quem somos
Profissionais responsáveis

Experiência em consultoria e prestação de serviços internos para empresas

privadas, públicas e terceiro setor.

Seguimentos: Consultoria, Indústria, Educacional, Logística, Transportadora, Loja de

Varejo, Metalúrgica, Construtora entre outros.

➢ Psicóloga Analista do Comportamento

➢ Consultora Interna (BP)

➢ Coach

➢ MBA em Liderança e Gestão de

Pessoas

➢ Analista DiSC® Certified Trainer

Adriana Kalil



Outros serviços

Processo de 

Coaching

Consultoria com foco 

no desenvolvimento 

de pessoas

Desenvolvimento 

de Líderes

Cursos e 

Treinamentos



Contato: 

Adriana Kalil

Cel.: (11) 99901-0801

adrifkalil@yahoo.com.br

http://psicologaadrianakalil.com

@psicologaadrianakalil

@kalilpsicocoaching

www.linkedin.com/in/adriana-kalil-33436053

http://psicologaadrianakalil.com/
https://www.facebook.com/psicologaadrianakalil/
https://www.instagram.com/kalilpsicocoaching/
http://www.linkedin.com/in/adriana-kalil-33436053

