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Quem	é	o	culpado?	

Il faut se mettre à la place de chacun : tout comprendre, c’est tout 

pardonner (Tolstoi). 

“Temos que nos colocar no lugar de cada um: compreender tudo 

significa perdoar tudo”. 

 

Que atitude tomar com relação às falhas de natureza humana, ou como 
vulgarmente se fala: os erros humanos? O culpado é o Sistema ou a pessoa? No Modelo 
de Causalidade de Perdas, desenvolvido pelo pioneiro Frank Bird é apresentado um 
paradigma provocante:  

“Todo evento indesejável, por princípio, nasce de uma falha no Sistema de 
Gerenciamento”. 

Ou seja, nos domínios da gestão (em última análise, na Cultura) é que se 
encontram os eventos iniciadores dos acidentes. Estes eventos é que dão origem a 
fatores, ativadores, antecedentes, envolvendo pessoas ou não, que provocam 
comportamentos ou práticas abaixo do pradrão esperado (Figura 1). A partir daí o 
acidente ocorre, causando perdas de qualquer natureza. Em outras palavras, de alguma 
forma sempre podemos retroagir no tempo e na estrutura da organização e encontrar 
algo falho. Por exemplo, uma falha no processo de treinamento, ou no processo de 
recrutamento, ou no de avaliação dos riscos, ou no ritual de escolha dos líderes, ou na 
integração no posto de trabalho, etc, etc, etc. Será verdade isto? Ou melhor: será 
sempre verdade? 

 

Figura 1. Pirâmide de Bird adaptada (Interface Consultoria) 

Quando alguém erra uma vez – por exemplo, aperta o botão errado no painel, por 
um deslize – dizemos que a causa raiz pode estar em alguma coordenada do Sistema, 
que permitiu que botões fossem parecidos e houvesse a disponibilidade para o erro 



 

 

2 

(situação conhecida como affordance). Mas e alguém que mais de uma vez não segue 
um determinado procedimento? Onde está a falha? Na pessoa, e ela deve sofrer as 
consequências, ou no Sistema, que não está sabendo resolver uma sistuação destas e, 
neste caso, devemos tolerar a falha e rever o sistema, treinar melhor o líder para que ele 
consiga reverter a situação? A falha é do Sistema E da pessoa? Pergunta longa e 
complicada. 

Ha algum tempo, em uma fábrica, um técnico de segurança apontou para um 
sujeito – líder de manutenção – e disse: “- há quatro anos tentamos fazer com que ele 
use o protetor auricular, sem sucesso. - Quantos anos mais vão esperar? Eu perguntei”. 
Perdoar tudo significa que estamos entendendo completamente a natureza humana, 
reconhecer que podemos errar, que somos sujeitos a inúmeros fatores influenciadores, 
ativadores e contribuintes para um comportamento de risco? Perdoar nada (tolerância 
zero) significa que não entendemos a natureza humana? No acidente com o Fokker 100 
em Congonhas (1996), o especialista que analisou o Fator Humano foi categórico: 
qualquer outro piloto no lugar daquele piloto faria exatamente a mesma coisa! Estas 
indagações e reflexões são importantes no momento que muitas empresas estão revendo 
suas políticas de consequências e determinando com maior rigor e precisão quando e 
como punir alguém após uma falha. Algumas estão usando o Modelo de Reason para 
qualificar e punir. Isto está certo? É muito difícil e um grande desafio para um 
especialista determinar se ocorreu um deslize, um lapso de memória, um engano 
baseado em regra ou em conhecimento, ou mesmo uma violação, e neste caso de que 
tipo. Considerando ainda que o tempo para resposta é de 24 horas ou pouco mais para 
dar resposta ao gestor, é uma tarefa impossível. Não é de se admirar que os processos 
de investigações não tenham ajudado a fazer evoluir a Cultura de Segurança. O Modelo 
de Reason serve bem para entendermos diferenças cognitivas dos atos e prevenir usando 
medidas de engenharia na maior parte. Apenas para isto. Medidas disciplinares a partir 
do modelo apenas se houver infração, ou seja, uma violação. Ainda assim é preciso saber 
se é uma violação cem por cento cometida em benefício exclusivo da pessoa, sem 
ativadores da organização. Não é necessário usar o Modelo de Reason para justificar isto, 
apenas a CLT. Organizações falham em não deixar isto claro na hora de contratar. 

Comportamento sempre será uma Causa Imediata (desvio) e não Causa Raiz, 
como prega o Modelo Causal? Mesmo quando a pessoa cometeu algo impensável ou 
inimaginável? Mesmo quando a pessoa comete uma flagrante violação? Se estas causas 
são especiais, únicas, podemos dizer que isto não é verdade, ou seja, nao existe causa 
raiz “dentro da organização”. Pode ser que exista ligada à pessoa, mas nao é o Sistema 
que precisa mudar. Não devemos neste caso modificar o Sistema. Contudo, se estas 
causas são criadas porque o impensável ocorreu por falta de competência, ou o 
inimaginável ocorreu por carência de uma sistemática de análise de ameaças, a questão 
é bem diferente. Neste cenário o Sistema realmente esconde a causa raíz. Quando uma 
personalidade violadora permanece muito tempo na empresa, não é por que se 
compreende a sua natureza humana, e se lhe perdoa, mas sim por que a organização 
tem tolerado uma aberração.  

Enfim, os programas comportamentais voltados para melhorar a segurança 
fatalmente esbarram nesta questão: o desvio é parte da natureza humana e precisamos 
entender, perdoar a pessoa e remediar, ou o perdão não faz sentido e não há que se 
perder tempo tentando entender o comportamento. Deslizes, lapsos e enganos (incluindo 
um ou outro esquecimento da pessoa) podem ser perdoados, devem ser compreendidos 
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e tratados, criando-se barreiras baseadas numa perspectiva cognitiva e com engenharia 
(ciência). Mas enganos ou deslizes ou lapsos, recorrentes (que podemos 
simplificadamente chamar de negligência) e as violações, precisam ser tratadas com 
medidas disciplinares. Há muito que se aprender ainda a respeito antes de culpar o 
Sistema ou o indivíduo, evitando perdas de tempo, recursos e injustiças. 

Isto faz sentido? O que você acha?  
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