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E� 	possıv́el	reduzir	custos	mantendo	a	segurança	dos	
processos	e	das	pessoas?	

Introdução 

Até que ponto a redução do efetivo de uma empresa pode começar a afetar a segurança? Em que 

medida os cortes no orçamento de manutenção dos ativos reduz a confiabilidade das operações? 

Reduzir as despesas com treinamentos, afeta em quanto o desempenho seguro? Reduzir o tempo 

de integração de novatos implica em que medida na segurança do dia seguinte? O esforço para 

reduzir os custos faz parte da rotina das empresas. Reduzir mantendo adequados os níveis da 

segurança ocupacional e dos processos continua sendo um grande desafio. Os gestores são 

empurrados na direção de uma fronteira elástica, todo santo dia. Quando uma meta de redução é 

alcançada, aparece um novo patamar alvo. Quem decide sobre os cortes normalmente não está 

na frente de batalha e não tem consciência dos impactos destas decisões. A direção exige uma 

redução de 10% dos custos, por exemplo. Mas não diz onde devem ser os cortes. As equipes então 

começam a economizar mais e mais. Mas até onde é seguro? Qual o ponto de alerta? Quando é 

que um corte numa despesa específica deveria ser refletido com mais cuidado e em nível 

hierárquico superior? Reduzir o tempo das paradas de manutenção, reduzir o tempo que as 

empreiteiras têm para ambientação no início dos contratos, aumentar o intervalo entre testes dos 

sistemas de segurança, são exemplos típicos de situações que passam a existir e, no turbilhão do 

dia a dia, não dá para parar e refletir. Após alguns meses do desastre da plataforma Deepwater 

Horizon no Golfo do México em 2010, foi noticiado em jornal local que, de cada dez inspeções não 

programadas (feitas sem aviso prévio), que deveriam ser realizadas pelo Governo, apenas uma 

estava sendo realizada. A redução dos custos ocorre em sistemas orgânicos e estes sistemas 

obedecem às Leis Sistêmicas. Vejamos algumas delas e as consequências quando redução dos 

custos existe, afetando a confiabilidade e segurança (adaptado do Livro A Quinta Disciplina – 

Caderno de Campo). 

As Leis Sistêmicas aplicadas à Redução dos Custos 

 

1. Os problemas de hoje provém de soluções de ontem: o aumento da taxa de 

incidentes que existe hoje pode ser resultado de cortes nos custos de manutenção, treinamentos, 

inspeção, etc., decididos – com boas intenções – no passado. O sobe e desce das taxas de 

frequências dos acidentes pode ser mais bem explicado pela pressão para redução dos custos que 

efeitos do acaso ou problemas comportamentais na força de trabalho. Não é muito difícil provar 

isto analisando a linha do tempo das decisões erradas em muitas empresas e os picos das taxas de 

acidentes. A terceirização e posterior internalização após experiências amargas comprovam esta 

tese. 
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2. Quanto mais você insiste, mais o sistema resiste: quanto mais se tenta mostrar aos 

gestores que a “emenda pode sair pior que o soneto” – ou seja, reduzir custos 

indiscriminadamente pode afetar a confiabilidade mais adiante, mais as opiniões a favor da 

redução dos custos são reforçadas. Quanto mais se insiste que os gestores e diretores devem 

participar dos programas comportamentais, mais e mais o nível alto da hierarquia afirma que o 

problema é na força de trabalho. 

3. O comportamento melhora antes de piorar: a redução dos investimentos nos 

programas de segurança comportamental com a aplicação exclusiva de políticas de consequências 

baseadas em punições provoca bons comportamentos no primeiro momento. Como uma punição 

não é boa nem para quem a dá nem para quem a recebe, os comportamentos voltam a piorar pelo 

baixo moral que se instala, entre outros motivos. Todo processo produtivo sofre. Mudanças 

organizacionais sem um Projeto de Mudança (Change Management) melhoram alguns indicadores 

e comportamentos (muito em função da expectativa), mas na sequência muita coisa piora, 

quando “tudo fica mais claro”. 

4. A saída fácil normalmente nos conduz de volta à porta de entrada: é necessário 

cautela com as soluções rápidas e fáceis para a redução dos custos. Pode-se reduzir, por exemplo, 

gastos com auditorias internas e externas nos sistemas de segurança, ou parar de investir no 

Sistema de Gestão. No futuro, quando os incidentes começam a aumentar de frequência, novos 

investimentos serão necessários para iniciar tudo de novo. Os Sistemas mudam de nome, novas 

consultorias entram em cena, novos logotipos são criados, mas é a mesma coisa ocorrendo mais 

uma vez. Você já viu isto ocorrer? 

5. A cura pode ser pior que a doença: o processo de tentativa e erro na redução dos custos 

pode causar mais danos. A redução drástica dos custos operacionais envolvendo o desligamento 

de vários sistemas de proteção na planta da Union Carbide em Bophal em 1984 é o exemplo mais 

contundente desta lei. 

6. Mais rápido significa mais devagar: tentativas rápidas para a solução de problemas 

complexos normalmente significam retrabalho. Reduzir o tempo requerido para a manutenção, 

por exemplo, pode significar mais manutenção. Todos os aviões DC-10 tiveram que pousar e sofrer 

reparos nos sistemas de sustentação das turbinas após o desastre em Chicago (1979), quando uma 

turbina caiu em pleno voo após mudanças na sustentação realizadas para reduzir o tempo de 

retirada do motor e do seu suporte ao mesmo tempo.  

7. Causa e efeito não estão intimamente relacionadas no tempo e no espaço: o 

gestor que reduz os custos no seu mandato pode não estar perto quando os problemas vão 

começar a ocorrer. Ele pode até ter sido promovido por reduzir custos. Gestores em projetos, por 

exemplo, podem baratear um investimento, reduzindo itens de segurança. Eles não estarão perto 

quando for sentido a falta do que não foi instalado. 
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8. Pequenas mudanças podem produzir grandes resultados (desfavoráveis): 

para economizar combustível no aquecedor de ar em um secador foi instalado isolante térmico no 

equipamento. A temperatura da chapa metálica subiu e atingiu o escoamento. A unidade teve que 

parar em emergência. 

9. Você pode assoviar e chupar cana, mas não ao mesmo tempo: é impossível duas 

pessoas trabalharem focadas nas suas tarefas e ao mesmo tempo uma cuidar da outra. É insano 

pensar que isto pode ser feito. Em algumas empresas, supervisores foram eliminados. A função 

dos supervisores era (também) de um anjo-da-guarda. Hoje sem o supervisor, cada um deve 

cuidar do outro e de si mesmo. As taxas de frequência de acidentes não reduzem em muitas 

empresas que tomaram esta decisão. Por que será? 

10. Dividir um elefante no meio não produz dois elefantes menores: as lideranças 

têm sofrido muito com esta lei. O líder assumiu com o passar do tempo funções de psicólogo, 

chefe, gestor, coach, administrador de carreira, corregedor, ouvidor, auditor, relações industriais, 

observador, RH, etc. Impossível uma pessoa ser várias pessoas ao mesmo tempo. Para fazer tudo 

isto ele não pode sair da frente do seu notebook. E ainda precisa ir ao campo e realizar uma 

auditoria comportamental. Se não for perde pontos no final do ano. Os custos por sobrecarregar 

com atividades administrativas a liderança de primeira linha e a média gerência são invisíveis aos 

olhos normais. 

11. Não existem culpados: esta lei esta deixando de existir. Pelo contrário. A redução dos custos 

tem levado as empresas a reduzir treinamentos, reduzir o efetivo, reduzir paradas, etc. Falhas 

começam a aumentar. Erros passam a não ser tolerados. A caça aos culpados tem sido praticada 

por muitas empresas. Muitas organizações que interromperam esta prática reiniciaram a punir 

como única politica de consequência. Os custos com demissões não é avaliado efetivamente. Não 

se consegue ligar uma demissão hoje com uma falha ou incidente no mês seguinte. 

12. Você pode ganhar e comer o bolo todo, mas não de uma só vez: atrasos muitas 

vezes precisam ser tolerados e compreendidos porque fazem parte do sistema. O tempo de cada 

etapa muitas vezes possui um valor mínimo inteligente. A redução dos custos empurra o sistema 

para novos limites. A fronteira do possível existe e não deve ser superada sob pena de 

comprometer a segurança.  

Decisões devem ser baseadas na análise dos riscos envolvidos 

Há uma forma de realizar reduções dos custos, inteligente? A resposta é: sem dúvida existe. 

Muitas organizações reconhecem o valor agregado de um processo eficaz de Gestão das 

Mudanças, em todos os domínios da empresa. Mas muitas empresas ainda não. As decisões que 

implicam em redução dos custos operacionais e de investimentos, não raro impactam na 

confiabilidade e segurança dos processos e na segurança ocupacional. Isto não é percebido 

facilmente. Os incidentes aumentam. Mas o processo de investigação por vezes não identifica a 

raiz dos problemas. Ou identifica, mas não há uma análise crítica com respostas adequadas. Não 
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parece existir empresa altamente confiável – aquelas “feitas para durar” – que não possua um 

bom processo de gestão de mudanças e, interno a ele, um sistema de decisão baseada nos riscos 

existentes (risk-based decisions). 

Conclusão 

Para reduzir os custos mantendo a segurança e a confiabilidade é necessário evoluir a cultura da 

empresa para um estágio onde a experiência supere a aflição, a competência supere os medos e 

as ameaças sejam aproveitadas como oportunidades. Ou dito de uma forma resumida e clara: que 

seja proibido reduzir custos sem uma análise de segurança! Pode parecer utopia, mas há alguns 

anos um diretor entrou em uma fábrica e disse na reunião gerencial: - a partir de hoje ninguém 

pode ser demitido sem a minha autorização expressa! 
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