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Introdução 

Entre as grandes interrogações quando se pensa desenvolver o comportamento 
seguro nas empresas estão: o que realmente precisamos; por onde e quando 
começar; que caminho seguir; quem envolver; o alvo final – qual o estágio que 
se pretende atingir – e mais um grande número de dúvidas. O que mais se escuta 
é: o problema é comportamento. Este texto tem como finalidade ampliar a visão 
do problema real que não se limita a problemas típicos comportamentais, pelo 
menos não no sentido clássico da palavra: comportamentos são atos 
observados ou observáveis. Trazemos à reflexão um envelope mais interessante 
e que permite ir além dos eventos ocupacionais, incluindo naturalmente os 
acidentes pessoais. Falaremos do comportamento no ambiente da confiabilidade 
humana – a cultura da confiabilidade, de fazer o esperado, na hora certa, do jeito 
especificado, seguindo regras e colocando em prática o conhecimento, para 
reduzir qualquer tipo de perda – qualquer coisa que a empresa dá Valor. 

Comportamento ou cultura – Qual deve ser o alvo 

Projetos considerados completos desenvolvem o comportamento seguro como 
consequência de uma evolução cultural. Tratar apenas o comportamento 
observado não é sustentável. Bastam mudanças nas funções gerenciais 
superiores, com pessoas menos comprometidas, e o sonho pode acabar. Por 
outro lado, sendo o alvo da mudança a cultura da organização o resultado é mais 
robusto por um motivo muito simples: o processo é consideravelmente 
irreversível pois “a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu 
tamanho original” (Albert Einstein). Não é raro se encontrar programas 
comportamentais que estacionaram ou regrediram. Em todos o alvo foi apenas 
melhorar o comportamento observado e não a cultura da organização. 

O envelope do projeto pode ser mais ousado e de certa forma ser mais atraente 
para a organização. Qual cultura se pretende desenvolver: a cultura da 
segurança ocupacional ou a cultura do alto desempenho global que compreende 
também a segurança? Quando o enfoque é o desempenho global passamos a 
falar sobre a confiabilidade de todas as operações, onde os objetivos são mais 
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ousados e faz mais sentido: prevenir e aprender com 
todas as falhas de natureza humana que podem 
provocar ou provocaram perdas, inclusive os 
acidentes ocupacionais, causados por 
comportamentos. 

Comportamentos são ações intencionais ou não, 
conscientes ou não, individuais ou em grupo, que podem ou de fato provocam 
perdas de qualquer natureza. Comportamento por definição é algo que pode ser 
observado. Mas nem sempre a falha humana é observada no momento que ela 
ocorre, mas isso não implica em dizer que não houve um problema 
comportamental. No momento que um encanador coloca uma junta errada numa 
tubulação a falha está instalada e é oculta. A consequência desse 
comportamento virá mais adiante. No momento que um procedimento é mal 
desenhado a bomba está implantada e é só uma questão de tempo. Não é um 
problema comportamental clássico, mas continua sendo relevante e pode ser 
prevenido num programa de desenvolvimento da confiabilidade humana. Não, 
definitivamente não – errar não é humano (Sêneca que me desculpe). Acertar é 
humano! Se nosso padrão fosse errar não haveria civilização. As vezes erramos, 
as vezes erramos e recuperamos o erro e ninguém fica sabendo. Mas isso é 
exceção. Em 99 % ou 99,9 % das vezes acertamos.  

Quando falamos de comportamento voltado para a confiabilidade estamos 
abordando todo o conhecimento envolvendo a confiabilidade humana. O que 
significa isso? 

“CONFIABILIDADE HUMANA é a probabilidade que uma pessoa cumpra com a 
sua função definida pelo sistema, necessária para a segurança, confiabilidade e 
disponibilidade, num determinado período de tempo, levando em conta os 
FATORES HUMANOS existentes” 

Fatores Humanos – a questão central 

Programas comportamentais tradicionais partem da observação direta e 
feedback. Os gestores recebem uma lista de desvios comportamentais nas suas 
áreas e ficam sem saber o que fazer. Os comportamentos mudam porque as 
pessoas foram observadas. Apenas por isso. Se a observação acabar o 
problema volta. Todas as lideranças são treinadas para abordar os 
trabalhadores. Muitos líderes detestam isso e as cenas que se veem são de 
robôs no campo, repetindo uma receita que se revela ridícula. Nunca vi, em 
quarenta anos de profissão na indústria alguém gostar de ser auditado ou 
abordado. Não auditamos nem abordamos nossos filhos e conseguimos 
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influenciar seus comportamentos (fazemos isso na maior parte do tempo pelo 
exemplo). 

Mesmo que não explicito e de certa forma desconhecido para muitos, os 
programas comportamentais usam o modelo ABC desenvolvido há algumas 
décadas quando se tentava criar a ciência do comportamento1. O modelo ABC 
trata do comportamento observado (B – do inglês Behavior) que ocorre a partir 
de ativadores (A – do inglês Activator), como avisos, placas, alarmes, etc., e das 
consequências que ocorrem a partir do comportamento observado (C – do inglês 
Consequence), positivas ou negativas. Modernamente consideramos Fatores 
Humanos além dos ativadores comportamentais (uma ordem errada dada pelo 
supervisor, ou a falta de treinamento ou de experiencia, por exemplo, podem 
contribuir para as falhas).  

Fator Humano refere-se: aos fatores ambientais, organizacionais e de trabalho 
e características humanas e individuais que influenciam o comportamento no 
trabalho de forma a afetar a saúde e a segurança - UK Health and Safety 
Executive (HSG48, 1999). 

Resumindo até aqui, podemos afirmar a importância em: 

• Considerar trabalhar a cultura ao invés do comportamento observado; 
• Considerar comportamentos não observados, intencionais ou não, 

conscientes ou não, solitários ou coletivos; 
• Considerar o desenvolvimento da cultura de confiabilidade – ou seja, a 

confiabilidade humana; 
• Considerar os Fatores Humanos envolvidos 

O diálogo comportamental  

A prevenção é fundamental e os comportamentos inseguros e “não 
assegurados” devem ser corrigidos por meio de diálogos no ambiente de 
trabalho. Diálogos são conversas naturalmente feitas onde uma pessoa 
(supervisor, gerente, parceiro, agente de segurança, técnico de manutenção, 
médico do trabalho, etc.) interage com o trabalhador no seu ambiente, sem papel 
ou caneta na mão, com a única intenção de ajudar. Normalmente os dois 
participantes do diálogo aprendem e saem diferente do episódio. Registros 
posteriores são feitos apenas para monitorar o progresso do programa. 

                                                           
1 Quem tiver interesse em conhecer as origens dos programas comportamentais pode encontrar 
respostas no livro Mudança Cultural Orientada por Comportamento, publicado pela Qualitymark em 
2013. 
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A aprendizagem – o coração de um programa comportamental 

A aprendizagem é a principal razão do sucesso de muitas organizações. 
Fazemos e tudo para que não ocorram eventos indesejáveis, mas se esses 
ocorrerem, precisamos aprender com eles. Uma pequena história que ilustra o 
significado de aprendizagem. 

Na década de 1950 a aviação civil estava em xeque. Os aviões precisavam ser 
pressurizados para voar a grandes altitudes e se tornarem econômicos. Contudo, o 
ciclo de pressurização na decolagem e despressurização na aterrissagem causava 
fadiga dos materiais e as aeronaves quebravam no meio. Muitos desastres 
ocorreram. O avião Comet chegou com a promessa de revolucionar a aviação. Um 
jato que subia, mas caia. A indústria questionou: ou descobrimos o que está 
ocorrendo ou não haverá aviação comercial! Depois de muitos meses retiraram um 
avião do fundo do mar e 
pesquisaram a fundo os motivos da 
queda. Descobriram que as janelas 
eram quadradas e que nos cantos 
havia muito estresse devido ao ciclo 
de pressurização e 
despressurização que levava à 
fadiga e consequente rachadura e 
quebra. Mudaram as janelas: ficaram menores e com cantos ovalados. Mesmo se 
quisermos voar em algum avião comercial no mundo, com janelas quadradas, não 
conseguiremos. Não existem mais. Houve uma aprendizagem implantada e 
consagrada. 

Comportamento interdependente: o fim ou o começo 

É inegável a enorme contribuição da conhecida Curva de Bradley, desenvolvida 
pela Dupont nos anos 90, que descreve o “caminho” lógico de forma pragmática, 
identificando os diferentes estágios culturais: reativo, dependente, independente 
e interdependente. As avaliações realizadas inicialmente nos projetos de 
mudança, por meio de questionários, entrevistas e observações, ajudam a 
caracterizar o estágio do grupo no momento, os pontos positivos e oportunidades 
de progresso. É assim que ocorre normalmente. A sequência dos estágios 
culturais parece lógica. Contudo, o Projeto de Mudança deve ser desenhado 
seguindo esta lógica? Sim, mas propomos uma adaptação! 

O cuidado mútuo – ou interdependência – deve ser implantado na cabeça das 
pessoas no primeiro dia, quando da integração dos novatos. A empresa deve 
disseminar massivamente que um Valor da organização é o cuidado de uns com 
os outros. O processo de integração precisa (em muitos casos para não falar na 
maioria) de um novo projeto pedagógico feito por profissionais da 
psicopedagogia. Normalmente a integração é fraca e se resume na 
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apresentação das normas internas sobre segurança do trabalho. As pessoas 
saem da integração e vão para o campo trabalhar solitariamente preocupando-
se no máximo consigo. O cuidado mútuo deve ser valorizado e incentivado. Além 
disso fundamentos de confiabilidade no trabalho também podem ser 
transmitidos.  
 

Conclusão 

Empresas com alto desempenho valorizam o certo, observam e corrigem as não 
conformidades, incluindo os comportamentos inadequados. Sobretudo, 
aprendem com as ocorrências.  

 
O que brevemente apresentamos aqui é algo que já está ocorrendo em algumas 
empresas: uma mudança do viés exclusivo na segurança ocupacional – 
programas de BBS – Behavior Based Safety - para uma abrangência que 
compreende outros indicadores, com o objetivo de tornar a organização 
efetivamente sustentável – BBR – Behavior Based Reliability, ou num português 
bem simples: segurança e confiabilidade baseadas no comportamento. 
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