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Nos últimos anos, mais do que a gravidade crescente de desastres, o que mais impressiona é a diversidade de 

seus cenários. A história se repete. Primeiro, se decide produzir mais e em condições de risco sempre maiores. 

Só depois se busca ajuda na ciência para fazer a mágica dos controles. É esse o paradoxo da segurança. Ser 

convocada depois que os riscos já foram assumidos. Para René Amalberti, a melhoria da segurança deve se 

apoiar em três pilares: a) o da gestão individual de riscos nos postos de trabalho, b) o da gestão sistêmica de 

riscos e c) o da governança dos sistemas sujeitos a riscos, em particular via adoção de modelo integrado de 

gestão dos compromissos de segurança. Este último, aliás, é o tema principal de seu livro “Gestão da 

Segurança. Teorias e práticas sobre decisões e soluções de compromisso necessárias“ que será lançado 

nessa reunião do Fórum AT. 

Atualmente, crescem as chances de acidentes em situações para as quais existem normas de segurança, ninguém 

errou e em que nenhum sistema entrou em pane. O funcionamento do sistema passa por progressiva 

deterioração e atinge condições que ultrapassam o tolerável em termos de segurança. A empresa é um sistema 

de tensões contraditórias que impõem soluções de compromisso entre reduzir e aceitar exposições ao risco. Por 

isso mesmo, a segurança nunca é uma obra acabada. Não existe receita para a gestão sistêmica da segurança. O 

sucesso vai depender da capacidade de se reinterrogar, de perceber os equilíbrios a preservar para sobreviver 

hoje e evoluir para permitir a sobrevivência no amanhã.  
 

Dia 04 de maio, quinta-feira, às 14 horas e dia 05, sexta feiras às 8:30 horas 
Local: Auditório João Yunes. Faculdade de Saúde Pública, Av. Dr. Arnaldo, 715. Cerqueira César, São Paulo (ao 
lado do Metrô Clínicas). 

Coordenação do evento: Ildeberto Almeida e Rodolfo Andrade Gouveia Vilela 
Programação:  

Dia 04/05. 14:00 h -  Palestra: Decisões e soluções de compromisso necessárias à gestão de segurança 

Palestrante: René Amalberti. Médico, doutorado em Medicina e em Psicologia Cognitiva. Chefe do 
Departamento de Ciências Cognitivas do IMASSA (Airforce Aerospace Medical Research Institute). Diretor 
da Fundação Para uma Cultura de Segurança Industrial (FonCSI). Autor de 14 livros e mais de 100 artigos. 

15:30 h - Intervalo – lanche 

16h. – Lançamento do Livro Gestão da Segurança. Teorias e práticas sobre decisões e soluções de 
compromisso necessárias. 

Dia 05/05 - 08:300 – Palestra: Segurança do Trabalho e Segurança do paciente. 

Palestrante: René Amalberti 

10:30 h - Intervalo – lanche. 

11:00 h. Continuação dos debates e encerramento.  

OBS: Haverá tradução simultânea. 
 

 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 

 O encontro será transmitido ao vivo no IPTV. USP e depois no canal do Youtube. 

 As inscrições são livres e gratuitas na Página da Faculdade de Saúde Pública: www.fsp.usp.br  ou no momento do 
evento (vagas limitadas em função do tamanho do auditório). 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público do Trabalho da 15ª e 2
a
 

Região; Fundacentro SP; FAPESP Proc. 12-04721-1.   
Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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