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“Não procure alavancagem junto aos sintomas do seu problema. Suba a montante e 
volte no tempo para deslindar a causa fundamental. Muitas vezes a ação mais eficaz é a 
mais sutil. Às vezes é aconselhável nada fazer, deixando que o sistema faça sua própria 
correção ou guia a ação. Ouras vezes, a alavancagem mais alta é encontrada numa 
fonte totalmente imprevista (do livro A Quinta Disciplina)”. 

No campo da investigação de acidentes, podemos dizer que está lei se aplica quando as 
recomendações focam as “causas imediatas”, sejam comportamentos ou condições 
abaixo dos padrões. Estas causas são sintomas e não representam as causas 
fundamentais, muitas vezes plantadas muito tempo antes. 

Esta lei sistêmica é muito ligada à outra: os problemas de hoje provém de soluções de 

ontem.  

Exemplo de sintoma: um país continental como o Brasil não dispõe de ferrovias 
modernas e o custo do transporte terrestre é muito alto. Por quê? Porque na década de 
1950 foi decidido que a indústria automobilística seria a alavanca para o progresso. O 
investimento foi todo feito em rodovias. Causa e efeito neste caso estão separados por 
décadas. 

Alguns exemplos nos domínios da segurança e confiabilidade:  

Sintoma: custos altos de manutenção. Então um gerente, para reduzir os custos, elimina 
as tarefas de termografia nos armários elétricos do sistema de força e comando, que 
visavam detectar sobreaquecimento em cabos, conexões, etc. Após algum tempo, 
começam a ocorrer desligamentos. A manutenção é criticada pela falta de planejamento. 
Você já viu isto ou algo parecido acontecer? 

Sintoma: custos operacionais altos. Muitas empresas então eliminaram o nível de 
supervisão na estrutura. A alternativa: cada pessoa deve cuidar de si e do companheiro 
ao lado. Na prática isto nem sempre é possível. Existem tarefas que exigem atenção 
total e é impossível focar em duas coisas ao mesmo tempo. Não são raros acidentes 
devido a esta decisão. 

Gerentes que tomam decisões polêmicas o fazem em parte porque sabem que não 
estarão mais na função quando as repercussões surgirem. Normalmente já terão sido 
promovidos, trocados de local, normalmente para um site mais importante, ou na sede 
da empresa, ou no exterior.   

É possível reduzir os custos da segurança reduzindo o número de barreiras de proteção, 
ou aumentando o intervalo entre testes ou inspeções, ou reduzindo as exigências para 
contratação de técnicos de manutenção, etc. O resultado não virá no dia seguinte. Nem 
no mês seguinte, provavelmente. Mas virá no futuro, com grande chance.  
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Ao invés de melhorar a engenharia de trânsito e os requisitos para licenciamento, o 
governo brasileiro criou o adicional de periculosidade para motociclistas. A atitude vai, 
em curto prazo, alegrar os usuários de motos. Qual será o impacto a médio e longo 
prazo? Será que a criação não vai estimular a aumentar o número de motos nas ruas e 
avenidas, aumentando os acidentes? O adicional de periculosidade, bem se sabe, passa a 
fazer parte do salário integral, que é equilibrado no mercado. Ou seja, da uma falsa 
impressão de ser um adicional, quando na realidade não é. Não é algo mais a ser 
recebido pelo risco vivido. Mas os efeitos não serão sentidos de imediato. Decisões 
politicas em sua maioria sofrem com esta lei de sistemas. 

Sintoma: comportamentos perigosos. Solução: programa comportamental. Mas 
comportamento de quem? Qual o comportamento que deve ser tratado na raiz dos 
problemas? Normalmente se for encontrado um desvio comportamental no chão de 
fábrica este está relacionado com comportamentos da liderança e ainda problemas de 
gestão mais complexos. 

Enfim, tratar os sintomas ajuda, mas não resolve. É muito importante investigar as 
causas fundamentais, localizadas nos controles da organização, muitas vezes nascidas 
no passado, muitas vezes criadas por pessoas que não estão mais na organização. 

Na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras (muitas décadas atrás), havia um 
posto de guarda no meio de uma área aberta. Todos os dias trocavam guarda neste 
posto. Havia apenas uma árvore no local. Um dia resolveram questionar a razão de ter 
sentinela naquele ponto dentro da Academia, apenas para cuidar de uma árvore. 
Descobriram que um dia havia um banco de madeira sob a árvore, que certa vez foi 
pintado. Pintado com várias demãos de tinta. Para impedir que alguém sentasse no 
banco com tinta fresca, colocaram uma sentinela. Havia necessidade de trocar a guarda 
em cada turno. A rotina permaneceu durante longo tempo, inclusive durou após já não 
existir mais o banco, que apodrecera com o tempo. 

Cuide-se! 
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