
O paradoxo do “ou” 

Imagine uma reunião gerencial onde é discutido se a produção deve ou não parar para 

uma inspeção programada importante, onde o prazo esgotou e o equipamento deve ser 

verificado por motivos de segurança e garantia da integridade. Alguns participantes 

sugerem que se pare. Alguns dizem que é preciso pensar, pois o prejuízo para a 

produção será alto. Você já presenciou um conflito parecido? Quando a discussão 

esquenta vira uma arena, e ajuda a identificar o nível cultural da organização, com relação 

à confiabilidade e a segurança. No pano de fundo da discussão está a situação mais 

desastrosa para o progresso da cultura de segurança: o paradoxo do Ou. Ou se privilegia 

a segurança ou se concede continuar a produzir. Os dois interesses não são compatíveis. 

Mas onde reside o paradoxo? 

Duas contradições existem. A primeira está no discurso fora da arena, quando a crise não 

está instalada. Fora deste ambiente as mesmas pessoas que agora dizem “não podemos 

parar” revelam-se preocupadas de modo geral com a segurança. Ou seja, em tese, 

demonstram inquietação. Mas quando se defrontam com um caso real onde precisam 

decidir, não têm mais certeza. A segunda contradição vem da administração superior, ao 

deixar que pessoas com este tipo de comportamento cheguem à liderança. O paradoxo 

se estabelece no momento que a Alta 

Hierarquia discursa nobremente a favor de 

uma cultura de segurança e ao mesmo 

tempo nomeia um adepto do Ou para um 

cargo importante. Trocar o OU pelo E 

requer uma evolução cultural importante, 

ou seja, adotar o paradigma de que é 

possível produzir com segurança, que 

segurança não é prioridade, mas um pré-

requisito.  

Chamamos isto de nível da “Consciência”. 

Neste patamar as pessoas não precisam ser observadas e as decisões são baseadas na 

análise dos riscos. Com esta evolução a disciplina operacional cresce naturalmente. A 

cultura cria a disciplina operacional e esta desenvolve a cultura. O ciclo se sustenta. 

Mesmo que ocorram mudanças gerenciais, ou troca de cadeiras, a cultura permanece. 

Normas, códigos e legislação sobre segurança têm evoluído e são mais restritivas. A 

aversão aos riscos sobe e desce, mas no final, aceitamos menos conviver com riscos 

desnecessários ou elevados demais. O sistema produtivo continua evoluindo também. 

Um teste simples: verificar como a organização lida com as mudanças. A maturidade com 

que uma modificação é analisada antes da sua realização junto com o calibre das 

medidas de contingência adotadas pode indicar se a cultura é do Ou ou do E.  
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