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Nos dois primeiros capítulos tratamos das violações e dos procedimentos operacionais. 

Agora vamos tratar de algo mais sutil – as inferências. Algo que pode destruir a 

confiabilidade. 

O que são inferências? 

Um supervisor pediu para um operador liberar um determinado equipamento para a 

manutenção. Uma tarefa bastante rotineira. Passado algum tempo, na sala de controle, um 

agente de manutenção perguntou ao supervisor se o equipamento havia sido liberado. A 

sala de controle estava com muito movimento naquele dia. Era um espaço bem amplo, com 

muitas estações de trabalho. O supervisor procurou com os olhos o operador a quem havia 

solicitado a liberação. O operador estava no outro canto da sala, ocupado conversando com 

outras pessoas. O supervisor também estava bastante atarefado e não queria perder tempo. 

Conhecendo a experiência do operador o supervisor deduziu que a liberação estava pronta, 

pois já havia passado um bom tempo e o operador já retornara à sala de controle. Assim, 

confirmou para o agente de manutenção que o trabalho no campo poderia iniciar. Uma 

equipe foi trabalhar no local; ao abrir o equipamento houve projeção de um produto tóxico e 

uma pessoa se feriu. Na realidade, o operador não pode liberar o equipamento por alguns 

problemas e adiou a tarefa. A barreira prevista, o sistema de bloqueio e sinalização não 

funcionou naquele dia. 

Inferências ou deduções podem ser eventos iniciadores de acidentes sérios 

e colocar a confiabilidade em xeque. Imaginar algo baseado em ilações não 

deixa de ser um comportamento de risco e deve ser evitado. 

Phineas Gage era um supervisor de uma empresa contratada e trabalhava 

na construção da ferrovia Rutland and Burlington em Cavendish, Vermont 

(US), em 1848. Uma das funções de Phineas Gage era explodir rochas que 

afloravam a superfície e prejudicavam o caminho da ferrovia durante a 

construção. O procedimento era simples: fazer um furo na rocha; colocar 

pólvora, o pavio e socar suavemente; colocar areia e socar bem e acender o pavio. Em 

pouco tempo a rocha era fragmentada. Um dia Gage após ter colocado a pólvora, desviou o 

olhar para trás onde havia outras pessoas conversando. Quando se voltou para o buraco, 

deduziu que o seu ajudante já havia colocado a areia e então desceu sua ferramenta, um 

“espeto de ferro” de um metro de comprimento com 1 ¼” de diâmetro. Não havia areia ainda 

e a fricção do metal com a rocha provocou uma explosão.  A haste foi projetada e 

atravessou seu crânio. Gage passou para a eternidade no mundo da neurologia, pois viveu 

ainda 13 anosi.  
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A barra de ferro em relação ao corpo e o crânio de Phineas Gage (Cortesia, 

Woburn Public Library, Woburn , An Odd Kind of Fame, Figura 2.5 página 26, 

fotógrafo S. Webster Wyman). 

 

No desastre da plataforma Piper Alpha (1988) houve também um caso de inferência 

desastrosa. A plataforma Tartan, próxima da Piper, que ardia num enorme incêndio após 

uma sequência de explosões, continuou enviando gás para a Piper Alpha alimentando o 

fogo durante longo tempo. Durante as investigações este fato foi questionado. O 

investigador perguntou por que isto havia ocorrido. Os responsáveis pela Tartan disseram 

ter deduzido que o incêndio estava sobre controle. Mas com que base vocês imaginaram 

isso, perguntou o investigador? Não houve resposta. 

No desastre da Challenger houve dedução de que um importante anel de vedação 

suportaria as condições de baixa temperatura no dia do lançamento. Mas não suportou. 

Morreram sete astronautas. 

Por que as inferências existem? 

Inferências podem ser comportamentos resultantes de determinados ativadores ou gatilhos. 

Por exemplo, a pressão por uma resposta num ambiente de alto estresse (workload). Isso 

ocorreu no desastre da Challenger com certeza. A inferência não ocorreria se o ativador 

(pressão da NASA para o lançamento) não existisse. Mas alguém pode inferir sem pressão 

do tempo, apenas por um conforto pessoal. Durante um teste, por exemplo, a pessoa pode 

deduzir um resultado a partir de dados incompletos, cuja precisão demandaria tempo e 

trabalho extraordinários.  

Medo, cansaço, preguiça, desconhecimento dos riscos envolvidos, aflição, afobação, 

autoconfiança, noção de invulnerabilidade, entre outros, são causas ou ativadores de 

inferências perigosas. A síndrome Groupthink, quando presente, encobre hábitos de 

inferências incrivelmente danosos. O exemplo famoso, que cunhou a expressão groupthink, 

foi a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Kennedy e todo seu staff, mais a CIA, 

deduziram que poucas centenas de refugiados cubanos poderiam invadir a ilha e derrubar 

Fidel Castro. O fiasco ficou célebre. 
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O Capitão do transatlântico Costa Concordia ao traçar a nova rota para passar próximo a 

Ilha de Giglio na costa da Itália, usou uma carta com escala inadequada. Provavelmente 

deduziu que era suficientemente precisa. Contudo, na escala utilizada as rochas não 

apareciam no desenho. O navio bateu e emborcou.  

Uma das razões do sucesso no resgate da Apollo 13 foi a sábia decisão do controle de voo 

de pedir para que os astronautas a bordo da nave desligassem tudo, para economizar 

energia. Na hora da decisão – muito difícil de ser tomada – havia uma enorme discussão na 

sala de situação. Um engenheiro especialista disse que isso era necessário. As baterias não 

dariam conta. O chefe do controle do voo perguntou se ele realmente tinha certeza. Ele 

disse que havia verificado e reverificado os cálculos. Depois de alguns segundos de silêncio, 

o líder do voo deu a ordem para que seguissem a instrução.  

Soluções 

Pesquisas de cultura podem indicar se há o costume de se decidir baseado em inferências. 

Se isto for detectado, deve ser investigado mais a fundo. Os líderes são pessoas 

importantes para identificar pessoas nas suas equipes que se manifestam nem sempre 

tendo base incontestável ou pelo menos razoavelmente confiável. Se “eu acho que sim” for 

repetido muitas vezes por alguém, não precisa haver inferência: com certeza há problema! 

Cabe a Administração, em projetos, testes, mudanças, pesquisas; dar valor àquilo que 

possui boa base de dados, ou seja, que a confiabilidade seja alta. Iniciar uma análise de 

segurança apenas com dados de base suficientes para se decidir é um exemplo. Não se 

deve inferir que alguém tem competência sem demonstrar antes. Não se deve inferir que a 

confiabilidade é adequada sem motivos sólidos para concluir isto. 

Conclusões 

A confiabilidade das operações pode ser reduzida aos poucos ou drasticamente, se 

inferências fizerem parte dos argumentos e processos decisórios. Pode ser a salvação se 

em um determinado momento crucial, em uma encruzilhada, alguém perguntar – você tem 

realmente certeza sobre o que esta falando? 
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 Fonte: ALVES, J. L. L., MIRANDA JR, L. C. Mudança Cultural Orientada por Comportamento. 
Qualitymark, 2013. 


