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O porquê de se investir na Confiabilidade Humana 
Parte 6 – Crew Resource Management (CRM) 

Eng. Dr. José L. Lopes Alves 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento da Confiabilidade Humana requer algumas habilidades e 
competências essenciais, para líderes e liderados, que vão além do conhecimento 
técnico. São atributos que vão permitir que as competências técnicas sejam 
utilizadas adequadamente, quando necessário, mesmo em um ambiente de alta 
complexidade e estresse elevado. Estas competências não são inatas, mas podem 
ser desenvolvidas. Nos dias atuais encontramos esse pacote ligado às questões 
humanas em treinamentos de CRM – Crew Resource Management, algo que foi 
criado e desenvolvido durante muitos anos para a aviação, tanto militar como civil. 
Este artigo tem como objetivo colaborar para a ampliação dos domínios do CRM 
para outras atividades, que necessitam também alta confiabilidade global. 

ALÉM DA AVIAÇÃO 

Tudo começou em 1979 em um workshop da NASA. Nesse evento foi evidenciado 
que a maior parte dos acidentes aeronáuticos provinha de erros humanos, causados 
principalmente por falhas na comunicação interpessoal, falhas na liderança e no 
processo de tomada de decisão. CRM – originalmente definido com Cockpit 

Resource Management, ou seja, gerenciamento dos recursos do Cockpit, e 
atualmente definido como Crew Resource Management, ou gerenciamento dos 
recursos da tripulação (ou equipe) – pode ser definido como: 

 

Sistema de Gerenciamento que obtém o ótimo uso dos recursos disponíveis: 
equipamentos, procedimentos e pessoas; para promover a segurança e 
confiabilidade das operações em ambientes envolvendo atividades e sistemas 
complexos (salas de emergência em hospitais; salas de controle em refinarias, 
plantas petroquímicas, unidades offshore, centrais térmicas, centros de operação e 
distribuição de energia, etc.) 1. 

 

CRM não envolve habilidades e conhecimento técnico, mas sim habilidades 
cognitivas e interpessoais. Habilidades cognitivas são definidas como os processos 
mentais utilizados para manter a Consciência Situacional, para resolver problemas e 
tomar decisões. Habilidades interpessoais abrangem comunicação, comportamento, 
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 Definição adaptada pela Interface Consultoria. 
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trabalho em equipe. Mesmo quando a sala de controle contém um único operador 
(ou piloto), esse se relaciona com outras pessoas fora do Cockpit.  

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS 

São consideradas competências essenciais para quem trabalha em algum tipo de 
Cockpit, sozinho ou em equipe: 

Consciência Situacional (Situation Awareness): a percepção de elementos do meio 
ambiente, em um determinado espaço e tempo, a compreensão dos significados e a 
projeção do estado no futuro próximo. Isso significa perceber e entender o que está 
ocorrendo (capacidade de atenção e discernimento sobre os riscos e ameaças); e 
projetar o estado atual para o futuro próximo (evolução do cenário). 

Significa estar “ligado” no ambiente para não ser surpreendido com algo 
desconhecido ou não ter ideia do que pode ocorrer. Significa estar Vigilante e ter 
competência para Captar, Processar, Entender, Informações sobre riscos e 
ameaças atuais ou no futuro imediato. O acidente na refinaria da BP em 2005 
ocorreu por muitos fatores, incluindo Consciência Situacional, pois os operadores 
não conseguiram perceber as anormalidades e desvios que estavam ocorrendo e 
continuaram a partida da unidade, até a explosão que causou quinze fatalidades. 

Processo de decisão (Decision Making): o processo de escolha de alternativas, 
quando feito em grupo, requer competências especiais como, por exemplo, saber 
administrar conflitos, capacidade de escuta e diálogo mesmo sobre estresse. O 
grupo precisa de amadurecimento para dialogar (ou mesmo discutir), decidir, lidar 
com o que foi decidido. São também competências importantes em um contexto de 
decisão crucial (em tempo muito limitado): corresponsabilidade sobre os resultados 
da decisão; convergência em grupo; cuidado mútuo; reconhecimento positivo; 
humildade; confiança; etc. Na aviação cerca de 74% dos acidentes ocorridos 
durante a aproximação e aterrisagem são causados por falhas no processo de 
decisão. Decisões erradas causaram os acidentes em Chernobyl, com a Challenger, 
na Deepwater Horizon no Golfo do México, apenas para citar alguns exemplos. 

Comunicação (Communication): um grupo altamente competente individualmente, 
que não consegue se comunicar entre si, jamais será bem sucedido durante eventos 
importantes. Comunicar-se bem compreende usar todo o arsenal disponível para a 
transmissão de uma informação (a fala, a postura corporal, o olhar, os gestos, a 
escrita), percebendo como a transmissão está sendo recebida e compreendida de 
forma adequada. Um importante inimigo da comunicação é a inferência de que a 
outra pessoa está ciente do que ocorreu ou está ocorrendo. Equipes precisam 
desenvolver habilidades para se comunicarem eficazmente. Isso implica na 
necessidade em conhecer as dinâmicas de funcionamento das pessoas, pois 
diferentes indivíduos se comunicam de jeitos diferentes. Muitos se comunicam bem 
apenas do jeito que gostam. É possível dizer que todo acidente envolve algo ligado 
à comunicação, daí a relevância das equipes desenvolverem as competências 
requeridas para trocarem informações em ambientes complexos, sob estresse. A 
fraseologia, por exemplo, é crucial para a confiabilidade da comunicação. Deve 
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haver um acordo grupal (institucional) para usar letras, abreviaturas, siglas, gírias, 
etc. Palavras com duplo sentido devem ser evitadas; cuidados especiais devem 
existir quando estrangeiros estão trabalhando junto com brasileiros. Treinamentos 
de adaptação são muito importantes. É o tipo de atividade que não pode ser 
aprendida on the job, pois pode ser tarde demais. De acordo com a ICAO 
(International Civil Aviation Organization), entre 1976 e 2000, mais de 1100 
passageiros e tripulantes morreram em acidentes onde questões de linguagem 
contribuíram fortemente2. Distrações, sotaque, velocidade da fala, fadiga, 
inferências, são fatores que influenciam a capacidade de se comunicar de forma 
confiável. 

Falar a mesma linguagem é essencial, mas o compartilhamento do mesmo contexto 
é imperativo. Um controlador de voo notando em seu radar que um avião estava 
diminuindo a altitude perguntou para a tripulação: - como vão indo as coisas lá em 
cima? Ele se referia à redução da altitude. No entanto a tripulação havia se 
preocupado com um problema no trem de pouso dianteiro e havia informado vários 
controladores de voo sobre o assunto, mas não o atual. A tripulação respondeu OK 
para a pergunta do controlador. A tripulação sem saber dos problemas de altitude 
estava se referindo ao trem de pouso que havia acabado de consertar. O controlador 
de voo interpretou OK como se referindo ao problema da altitude. A aeronave caiu 
posteriormente. 

 

Trabalho em grupo (Team Work): trabalho em grupo é espontaneamente 
colaborativo e envolve o cuidado mútuo. Aparentemente é simples, mas na vida real 
trabalhar em equipe, de forma alinhada para a consecução de resultados, sobretudo 
em ambiente complexo e sob estresse, não é fácil. Mas é possível desenvolver 
equipes para trabalharem como equipes e não apenas como um grupo operando 
juntos, de forma individual. Envolve responsabilidades claras, comprometimento com 
o grupo e com os objetivos compartilhados, além de disciplina operacional. O 
exemplo positivo de trabalho em grupo é o desastre bem sucedido da Apollo 13. Um 
grande número de pessoas, trabalhando em conjunto, salvou a missão do desastre 
total. 

Liderança (leadership): muitos acidentes ocorrem devido à dificuldade da mais alta 
hierarquia no local – em qualquer tipo de Cockpit – exercer a função de liderança 
adequadamente. Os líderes precisam ser treinados para desenvolver habilidades 
para gerenciar um “Cockpit” onde situações podem tender a fugir do controle, 
principalmente em sistemas complexos. Planejar, organizar e contar com todas as 
competências requeridas, no momento certo, é função do líder. Igualmente, o líder é 
responsável por criar e manter um clima de cooperação e cuidado mútuo, onde 
prevaleça o diálogo, o respeito e a disciplina operacional. Um dos maiores exemplos 
de liderança foi Sir Ernest Shackleton, durante o célebre episódio do navio 
Endurance, pelos confins da Antártida em 1914. Suas extraordinárias qualidades 

                                                           
2
 Fonte: http://www.skybrary.aero/index.php/Communication:_Linguistic_Factors_(OGHFA_BN), acesso em 

16/01/2015. 
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como líder salvou todos os 27 tripulantes do navio após quase dois anos de 
provação. 
Fatores Humanos (Human Factors): os melhores modelos que explicam a 
ocorrência de acidentes – como Modelo de Indução ao Erro (System Induction Error 

Approach) – consideram a influência ou contribuição de Fatores Modeladores do 
Desempenho, ou Performance. Chamamos isto de Fatores Humanos. O ambiente 
físico, a complexidade das tarefas, fatores de personalidade, interfaces com os 
sistemas, fadiga, experiência com eventos estressantes, comunicação, qualidade 
dos procedimentos, organização do trabalho, etc., podem influenciar para o bem ou 
para o mal. Compreender estes fatores e agir preventivamente é indispensável para 
construir barreiras contra as falhas humanas. Em um ambiente naturalmente “hostil” 
e que não perdoa erros, reconhecer que múltiplos fatores podem contribuir para 
degradação da confiabilidade é essencial. Cada ambiente é sujeito a diferentes 
fatores humanos. Inúmeros fatores podem influenciar comportamentos adequados 
ou inadequados em qualquer Centro de Controle, Cabine de Comando, Cendro de 
Distribuição, Sala de Situação, etc. 

CONCLUSÃO 

A aprendizagem com eventos inclui observar os acertos também. A experiência 
comprova que faz muita diferença se uma determinada equipe possui determinadas 
competências para trabalhar como equipe em situações difíceis. O gerenciamento 
dessas competências pode ser a chave para elevar a confiabilidade em muitas salas 
de controle de sistemas complexos. 
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