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Capítulo 5 – Redução da Oportunidade de Falhas 
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ERRAR É HUMANO! Não é verdade. Acertar é humano. Se o padrão humano fosse 
errar, a raça humana já teria sido extinta. Contudo, às vezes as pessoas erram e 
isso ocorre, em media, com probabilidade abaixo de 1 %. Mas a chance de erro 
aumenta quando existem Fatores Humanos (negativos) envolvidos. Existem dúzias 
de fatores que podem influenciar negativamente e aumentam a probabilidade da 
falha humana.  

Armadilha que implica em multa 

Nas duas imagens a seguir e mostrado um veículo branco estacionado em uma 
Avenida em Porto Alegre. O condutor percebeu que havia espaço para estacionar 
baseando-se na faixa no solo e a demarcação com pedras amarelas. Todos os 
motoristas que param neste local tomam por base a mesma referência: a sinalização 
no solo. Mas todos onde está o veículo branco são multados.  

 

    

 

Ocorre que existe uma sinalização de estacionamento proibido antes, na calçada, 
que proíbe o estacionamento onde o veiculo branco está. Pode ser visto na imagem 
a seguir. 

 

Quando a pessoa vai estacionar ela leva em conta referências, principalmente a 
sinalização. A sinalização no solo autoriza e a sinalização na calçada proíbe. É 
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perfeitamente normal considerar que a pessoa, mesmo não tendo intenção de 
infringir a regra de transito, vai errar. É uma região com pouco lugar para estacionar 
e quando uma vaga aparece, é um milagre. A solução neste caso é simples: eliminar 
a sinalização no solo após a placa. Se isto for feito, provavelmente as infrações vão 
reduzir. Chama-se isso, na linguagem da confiabilidade humana, de “affordances”, 
ou oportunidades para erros.  

Se os fornos de micro-ondas fossem fornecidos apenas com o alerta “não ligue com 
a porta aberta”, muitas pessoas deixariam de seguir o aviso e ocorreriam acidentes. 
Os projetos de micro-ondas eliminaram esta chance de erro. Há um intertravamento 
de desliga o forno se a porta abrir e nem mesmo liga se a porta não for fechada. 

Eliminar as possibilidades de falhas é um trabalho continuo que deve iniciar na fase 
do projeto e continuar sempre. O primeiro passo é fazer os projetistas 
compreenderem sobre Fatores Humanos, pois isso nem sempre ocorre e muitos 
acham que as pessoas devem seguir as regras e isso é suficiente. O mundo real 
não funciona assim. As pessoas erram porque existem, entre outras coisas, 
oportunidades para os erros. Se não queremos que uma porta de emergência fique 
fechada, não devemos colocar maçanetas, fechaduras, trancas, etc. Qualquer 
dispositivo para fechar, mesmo com placas de advertências, torna a probabilidade 
de falha diferente de zero. 

Olhei mas não vi! 

Na área de enfermagem existem os chamados 
“nove certos”: medicamento certo; dose certa; 
via certa; horário certo; paciente certo; tempo 
certo; validade certa; abordagem certa; 
registro certo. Impossível errar, não é mesmo? 
Então porque uma auxiliar de enfermagem 
trocou soro fisiológico por vaselina em uma 
paciente? Porque havia essa possibilidade. No 
armário da enfermaria havia três divisões. 
Uma era para toalhas, outra para máscaras e luvas, e uma exclusivamente para 
soro. Ocorre que um dia alguém deixou um frasco de vaselina, muito parecido com 
soro. Quando a enfermeira foi apanhar dois frascos de soro, leu o rótulo da primeira 
e antes de ler o do segundo frasco alguém conversou com ela e não conferiu. Os 
frascos eram muito parecidos. “Esse instante de que eu olhei pra garrafa, mas não 

vi, esse momento que meu cérebro desligou, esse instante eu não tenho como fugir, 

como escapar”, disse. “Tudo o que eu tinha, tudo o que eu sempre amei na minha 

vida acabou. Acabou tudo”, declarou a enfermeira em entrevista. Enquanto existir a 
possibilidade de falha, a chance de se repetir este erro não será nula. Frascos de 
soro, por serem de uso corrente, devem ser diferenciados em cor, tamanho, etc. 
Nenhum outro frasco pode ser parecido.  
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Conclusões 

Pode parecer difícil no primeiro momento investir na confiabilidade humana. Mas 
não é. Pequenas ações que reduzam a oportunidade de falhas vão diminuir a 
chance de acidentes. Procurar estas oportunidades, ou os affordances, deve fazer 
parte do gerenciamento dos riscos. Deve ser valorizada e receber reconhecimento 
toda informação que for comunicada por alguém e que preveniu um erro humano, ou 
melhor, a chance de alguém falhar mesmo com boas intenções. Um método que 
vem sendo usado com sucesso é o Human Hazop Operacional. Uma ferramenta que 
analisa os desvios humanos possíveis no passo a passo de um procedimento; 
identifica os Fatores Humanos (negativos e positivos) e estima a probabilidade de 
falha humana. Medidas mitigadoras podem reduzir muito a chance de falha humana. 
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