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A hazards disponibiliza uma ampla variedade de elaborado junto às diferentes áreas de cada 

pacotes de treinamento nas áreas de segurança organização.  

de processos, energia e meio ambiente, Além destes pacotes in company, são oferecidos 

gerenciamento de riscos, emergência e cursos abertos em locais e datas programados 

contingência e gestão de crise organizacional. semestralmente. Todos os cursos da hazards são 

Estes cursos podem ser implementados junto às elaborados por meio de conteudistas e instrutores 

equipes e ao corpo gerencial, por meio de seniores, com a contribuição de consultores e 

treinamento on-the-job. Este tipo de treinamento é colaboradores especializados, tanto acadêmicos 

adaptado a cada cultura, para os níveis gerenciais quanto profissionais experientes em sua área de 

e de supervisão e seus programas são atuação e com grande adaptação ao público 

desenvolvidos a partir de um diagnóstico específico, assim como os instrutores dos cursos.

Segurança de Processos

Prevenção e Controle de Perdas 

Energia

Gerenciamento de Crise 

Qualidade de Processos
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APRESENTAÇÃO
Desde 1990, a hazards  vem atuando como con-

sultora líder no desenvolvimento de sistemas de ge-
renciamento de riscos, segurança de processos, meio
ambiente e prevenção de perdas, criando soluções
na medida das necessidades de seus clientes e ofe-
recendo várias opções de treinamento nestas áreas.
Seus serviços na área de treinamento têm atendido
a organizações diversas, desde universidades e ins-
tituições de pesquisa, até empresas nas áreas quí-
mica, petroquímica, têxtil, energética, siderúrgica, in-
dústrias automobilística e metalmecânica e serviços
diversos, tais como seguros, telefonia e transportes,
entre outros.

CURSOS ABERTOS
A hazards  oferece, em diversas localidades e du-

rante o ano todo, cursos especializados de acordo com
levantamentos de necessidades de treinamento em
determinados setores e / ou de interesse de mercado.
Em todos os cursos é fornecido material didático pró-
prio, desenvolvido por conteudistas da hazards , além
de recursos didáticos audiovisuais e multimídia

interativa. Consulte a programação atualizada de lo-
cais e datas em nosso site.

TREINAMENTO IN-COMPANY
Também é possível realizar o treinamento dentro

das empresas on-the-job, elaborado a partir de pro-
blemas concretos do dia-a-dia de cada cliente, para
resolução durante o curso. Alguns exemplos: os estu-
dos de caso de um treinamento em HazOp são ela-
borados sobre fluxogramas de plantas propostos pelo
cliente; o curso de segurança para laboratórios de
pesquisa em hidrogênio, que pode ser aplicado aos
sistemas de eletrólise, compressão, células de com-
bustível e periféricos do próprio cliente. Por fim, no
curso de análise de riscos em plantas de processo,
são utilizados simuladores na própria hazards, tendo
contato com ferramentas para análise de risco social
(curvas f-N) e risco individual (curvas de isso risco) e
cartografia georreferenciada dos riscos (SIG).

Este tipo de treinamento tem resultados surpreen-
dentes, já que se trata de um tipo de aprendizagem
prática a partir de casos cotidianos, com alto nível de
motivação dos participantes.

Segurança de Processos

• Identificação de perigos – APP, Hazop, FMEA

• Introdução à segurança de processos

• Análise de riscos em plantas de processo

Prevenção e Controle de Perdas

• Avaliação de explosões – líquido / gás / vapor

• Avaliação de explosões de particulados

• Introdução à prevenção e controle de perdas

• Programas de gerenciamento de riscos

Planejamento Energético

• Gás natural: Gerenciamento de riscos

• Hidrogênio: Segurança de processos

• GLP: padronização de riscos

• Green construction: uso sustentável de energia

• Planejamento energético-industrial

Gerenciamento de Crise e Emergência

• Visão sistêmica na organização

• Pensamento estatístico

• Bases para a organização aprendiz

• Gerenciamento de crise organizacional

• Estudos simulados de gerenciamento de crise

• Planejamento emergencial

• Comunicação e logística da emergência

Qualidade de Processos

• Ferramentas da qualidade

• Controle estatístico de processos

• Implantação da metodologia Seis Sigma

• Pensamento estatístico

• Planejamento experimental

• Desenvolvimento de plantas piloto

• Ciclo inovativo e P&D industrial

Para solicitar um diagnóstico de suas necessidades de treinamento nas áreas de interesse aci-
ma e/ou para obter mais informações sobre os cursos apresentados, entre em contato via e-mail.

Download disponível em nosso site dos folders de Gerenciamento de Perigo e Risco, Prevenção de Perdas,
Hidrogeologia e Risco Ambiental, Planejamento Energético, Inovação e Processos e Gerenciamento de Crise.
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