
Interface Consultoria em Segurança e Meio Ambiente Página 1 
 

Crenças e Valores aplicados à 
Segurança do Trabalho 

Eng. Dr. J. L. Lopes Alves 

joselopes@interface-hs.com.br 

 

Introdução 

Não há dúvida de que um programa de segurança baseada no comportamento (Behavior 

Based Safety - BBS) contribui para o desenvolvimento da Cultura de Segurança, se e 
somente se, as Crenças e os Valores das pessoas forem trabalhados no processo de BBS. 
Acabamos de enunciar uma crença.  

Crenças e Valores são grandes ativadores ou enormes obstáculos para comportamentos 
seguros, dependendo se são adequados ou não. A este processo (BBS*, ou BBS Plus, 
etc.), com estas particulares inclusões e ainda o tratamento de outros tantos ativadores 
comportamentais, nós denominamos Mudança Cultural Orientada pelo 

Comportamento. Aí reside a importância do assunto e a motivação para este artigo. 

É interessante perceber o quanto as palavras Crença e Valor se confundem às vezes ou 
tem significados bem diferentes. Se entendermos as diferenças e particularidades, 
podemos ajudar melhor as pessoas nos programas comportamentais que são promovidos 
para desenvolver a segurança do trabalho, segurança dos processos e a confiabilidade 
humana. Neste artigo apresentamos algumas considerações que cremos são importantes 
para tratar de Valores em um programa de evolução cultural. Sem esta abordagem não 
haverá bom resultado. Mas isto, é lógico, trata-se de uma crença. O leitor pode 
compartilhar ou não do que apresentamos. Apreciaríamos receber comentários. 

Algumas características que diferenciam Crenças de Valores 

CRENÇAS são convicções pessoais, reservadas e íntimas. Uma crença é um estado 
psicológico em que um indivíduo sustenta uma sugestão ou premissa para a verdade ou 
um juízo, uma opinião ou uma convicção. Uma crença é qualquer princípio guia que pode 
proporcionar significado e direção na vida. Mas não é o Significado em si. As crenças que 
temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo, têm grande impacto sobre a 
qualidade das nossas experiências. Podem servir de ativadores ou freios aos 
comportamentos. Elas de certa forma influenciam o funcionamento do cérebro na busca de 
algum Significado. 
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VALORES representam, principalmente, o que procuramos na nossa vida. Nossas 
prioridades e orientações. Aquilo com algum Significado. No que baseamos nossas 
escolhas pessoais. Honestidade, confiança, solidariedade, qualidade de vida, família, 
tolerância, humanidade, justiça, liberdade, paz, etc. são exemplos de Valores. As pessoas 
dão Valor a algo não em função do que valem, mas em função do que significam. Existem 
valores-fim, como a vida, justiça, paz, sustentabilidade, e valores-meio, como a segurança, 
saúde, solidariedade, confiança, etc. Quando decidimos sobre algo levamos em conta 
nossas Crenças e nossos Valores. Fazemos isto de forma consciente ou não. Vejamos 
alguns exemplos a seguir. 

Decisões baseadas em crenças  

Alguns padrões de decisões que as pessoas tomam com base em Crenças (ou seja, em 
suas convicções pessoais): 

EU ACREDITO QUE: 

− Se usar os EPIs que a empresa me fornece, estarei protegido, portanto devo usa-los. 

− O que o médico me diz, devo seguir porque será bom para mim. 

− Se o procedimento foi fornecido pela empresa, deve ser seguro, portanto posso e devo usa-
lo. 

− O que importa é produzir mais, por isto considero que os discursos e diálogos de segurança 
são da boca para fora. Na verdade é tudo conversa fiada.  

− Nada vai mudar, minha experiência me diz isto. São muitos anos de papo furado. Vou 
continuar fazendo o que acredito ser certo. 

− Se tudo vem dando certo, o que estou fazendo está correto. Continuarei assim. 

− A disciplina é fundamental para a segurança, minha experiência me diz isto. 

− Os procedimentos são apenas para “o peão” cumprir. “Eles” não precisam. 

Logicamente algumas destas crenças são dirigidas a Valores, não explícitos nestas 
manifestações. Em alguns dos casos acima, por exemplo, o Valor é a confiança. Algumas 
crenças podem ser justificadas, ou fazer sentido, outras não. O que importa é que existem. 

Decisões baseadas em Valores 

Alguns modelos de decisões que as pessoas tomam com base em alguns Valores, ou seja, 
algo que tem significado para elas. 

EU VALORIZO: 

− A honestidade nas relações. Prezo muito isso. Por este motivo sempre digo a verdade. 
Respeito às pessoas que fazem o mesmo comigo. 

− O bem estar da minha família. Farei tudo que for possível para garantir isto. 
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− O líder que mostra comprometimento com o que fala. Por isto, sigo seu exemplo. 

− A remuneração que ganho. No fundo é isto que me interessa. Se não reconhecerem o Meu 

Valor, não haverá reciprocidade. 

− A vida. Por isto não pouparei esforços para ajudar quem necessitar, mesmo me arriscando 
para isto. 

− A palavra dada. Por isto, quando eu falo que posso fazer eu farei. Da mesma forma, se me 
disserem algo e não cumprirem, lá se vai a confiança para o resto da vida. 

− As experiências passadas. Isto conta muito. O que deu certo e o que deu errado.  

− A amizade no trabalho. Procuro fazer e manter amigos. 

− A Justiça, por isso creio que o cumprimento das leis é essencial. 

− O combatente ao meu lado. Ninguém é deixado para trás. Se ele se ferir, vou lutar para 
resgatá-lo. 

Crenças e Valores não são sempre compartilhados, mesmo quando são definidos pelas 
Políticas das organizações. Perceber as diferenças é fundamental para a correção do 
rumo. 

Conflitos entre Crenças ou Valores 

Diferenças entre as crenças das Pessoas tornam mais difíceis os programas 
comportamentais. Se alguém crê que uma novidade é benvinda e outro não, o 
desenvolvimento pode travar ou demorar. A Gestão de Mudanças é um exemplo típico. Ao 
ser implantada alguns aderem rápido. Outros acham que o processo burocratiza e provoca 
perda de tempo. Normalmente anos são necessários para implantar completamente um 
processo deste tipo. A saída é deixar claro o “espírito da norma” que regulamenta as 
mudanças, ou seja, porque ela realmente existe, antes de apresentar o procedimento 
passo a passo, que normalmente é longo. Em resumo, qual o Valor que está em jogo – a 
preservação da vida por meio da redução dos acidentes, via análise dos riscos antes das 
mudanças. 

Conflitos entre Valores é mais grave. Não é possível deixar uma pessoa trabalhar em uma 
empresa quando se percebe que seus valores são diferentes. Se a Vida da pessoa é 
colocada como um Valor pela empresa e, portanto, o uso dos EPIs é pré-requisito, o 
desuso deve ser impedido, se necessário pela ruptura do contrato. Se o desinteressado é 
um líder, ele deve ter o mesmo caminho. Valores declinados corporativamente não podem 
permanecer sendo contestados.  

Conflito comum entre Valores ocorre, por exemplo, quando a empresa diz que a segurança 
é prioridade e ao mesmo tempo permite atalhos, by-pass em sistemas de segurança, 
redução de inspeções para reduzir custos, elevado número de horas extras, etc. As 
pessoas notam isto e assumem uma posição de Não Crença nos discursos. É grave esta 
situação. Segurança nunca foi prioridade para nenhuma empresa. A prioridade sempre é o 
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negócio (business). Se o negócio vai mal a empresa pode fechar. Segurança é pré-
requisito, é um Valor-meio para manter os negócios saudáveis. Trabalho sem segurança, 
nos dias de hoje, leva os negócios ao fracasso. Este conflito pode ser definido como a 
“Tirania do Ou”: ou segurança ou lucratividade. 

Uma grande empresa brasileira montou um enorme programa de Excelência em SSO, 
atacando vários eixos ao mesmo tempo, incluindo o sistema de gestão, comportamento, e 
muitos outros. Os Valores estavam claros para a equipe do projeto. Mas não eram 
efetivamente os Valores da empresa naquele momento. Na primeira grande crise 
financeira toda a equipe do projeto foi demitida. O projeto sofreu um revés imenso. Isto não 
é raro, infelizmente. Quando um determinado Valor não foi claramente definido e publicado 
pela Alta Hierarquia, qualquer ação relacionada a este Valor pode ficar comprometida no 
tempo. Isto é recorrente quando um gerente decide iniciar um determinado projeto de 
segurança sem o comprometimento da diretoria. E a diretoria só vai se comprometer, em 
tese, se isto representar um Valor explícito.  

 

Só se compromete quem crê.  

Só crê quem reconhece um Valor em jogo. 

 

Mostrar que não existe conflito é muito importante. As pessoas notam quando o discurso e 
a prática estão alinhados. O inverso também. Um gerente de fábrica certa vez recebeu a 
notícia da equipe de inspeção que havia alguns intertravamentos by passados numa 
unidade de processo (ou seja, desativados). Ele não teve duvida, mandou parar a unidade 
com a condição de só partir novamente quando tudo estivesse acertado. Custos 
aumentaram na produção, mas não houve discussão. Este exemplo apenas reforçou a 
cultura local na segurança dos processos. 

Um caso clássico de alinhamento com os Valores, fora do ambiente da segurança 
industrial, é o caso da empresa Merk, narrado no livro Feitas para Durar. A Merk 
desenvolveu o Mectizan, um remédio para curar a oncocercíase no terceiro mundo, 
doença que provoca uma cegueira dolorosa. Ninguém (governos ou ONGs) quis comprar o 
remédio. A Merk doou o produto. Quando perguntaram por que a empresa decidiu agir 
daquela forma com o Mectizan, o presidente disse que, se a empresa não conseguisse 
levar o produto adiante seus cientistas poderiam ficar desmoralizados, cientistas que 
trabalham para uma empresa que explicitamente afirma ser sua atividade preservar e 

melhorar a vida dos seres humanos (um Valor explícito). A empresa também levou a 
estreptomicina ao Japão depois da segunda guerra para tratar a tuberculose. A Merk não 
ganhou nada por isto. 

Mas afinal, o que são mais importantes, Crenças ou Valores? 
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A estrela é o VALOR. O que gira em volta são as CRENÇAS 

O filme AMISTAD dirigido por Steven Spielberg trata de um evento ocorrido em 1839 e 
aborda a luta de escravos africanos pela liberdade, em um julgamento ocorrido em solo 
norte americano. A defesa dos escravos foi conduzida fundamentalmente com base em um 
único Valor: TODOS OS SERES HUMANOS SÃO IGUAIS. A Constituição, que de certa 
forma expressa Valores que a sociedade escolhe para conviver, também proclama este 
princípio. Trata-se de um Super –Valor - Fim. É possível perceber várias Crenças no filme. 
A Crença de que os escravos eram africanos, foram tirados da sua terra a força e tinham o 
direito de lutar por isto. A Crença na Constituição como Lei Maior. A Crença de que havia a 
necessidade de manter a UNIÃO do país mesmo custando a PAZ. Ou seja, a guerra civil 
entre sul e norte nos Estados Unidos era justificada. Assim pensavam os nortistas, 
liderados por Lincoln. O Valor que guiava os sulistas era a manutenção do seu ESTILO DE 
VIDA, baseado na agricultura, que dependia da mão-de-obra escrava. Nem norte nem sul 
consideravam a PAZ um Valor-fim, naquele momento. A Paz na Síria, nos dias atuais, 
também não é um Valor pelo qual se deva lutar. Governo e oposição lutam por outros 
Valores, que são opostos.  

Valor é algo que a pessoa define ou escolhe como estrela-guia. As atitudes e 
comportamentos que vão se manifestar durante a vida da pessoa, ocorrerão a partir de 
determinadas Crenças, alinhadas com o Valor. Crenças infundadas, erradas, não estão 
conectadas verdadeiramente a um Valor, simplesmente existem por alguma circunstância 
muito íntima da pessoa ou grupo de pessoas. Muitas crenças são especialmente 
perigosas, mostramos uma a seguir. 

Uma Crença perigosa 

O termo auto-suficiencia é aplicado para explicar a crença que uma pessoa tem sobre o 
seu poder de ação ou de superação. Esta crença está entre as mais perigosas e é 
responsável pela baixa percepção dos riscos em muitos casos. A pessoa conhece o 
perigo, sabe o que pode ocorrer, mas crê que pode superar os obstáculos. Para tratar isto 
é necessário identificar o benefício que esta em jogo, ou seja, o que a pessoa está 
considerando como fator positivo para se arriscar (é um sentimento pessoal). A crença na 
invulnerabilidade é uma bomba-relógio. Para destruir esta crença é imperativo identificar 
um Valor que a pessoa reconheça e que a sua crença não esteja respeitando. Se nao 
funcionar, a pessoa deve mudar de função antes de se acidentar. 

Valores ou Crenças, o que deve ser desenvolvido? 

Se um determinado Valor não existe para a pessoa não adianta tentar construir crenças a 
respeito. Por exemplo, se a solidariedade não é considerada algo importante para o 
indivíduo, ou seja, é um Valor para ele que cada um cuide de si e que possua  
autocontrole, não vai fazer sentido para ele conversas sobre interdependência ou cuidado 
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mútuo. Ele não vai aderir. Do ponto de vista filosófico, um Valor é algo “bom”. Não existe 
Valor “errado”. Não se pode dizer que existe uma ética no narcotráfico. O Valor de certa 
forma existe ou não. Não existe meio termo em muitos casos. Ou existe Confiança ou não 
existe. O mesmo para honestidade e respeito. Mas muitos Valores podem ser 
desenvolvidos. Solidariedade, cooperação, amizade, por exemplo. Enquanto isto está 
ocorrendo, não se pode dizer que esses valores estão consolidados, mas podem mesmo 
assim servir de guia às pessoas. Por isto as empresas declinam sua Visão, Missão e 
Valores. São bússolas que iluminam o caminho. A aderência ao Valor pode ser avaliada de 
tempos em tempos. 

Crenças podem ser certas ou erradas. A pessoa pode estar convicta que algo que está 
fazendo esta certo, mas de fato não estar. Por exemplo, acreditar que um raio não cai duas 
vezes no mesmo lugar e se refugiar onde já viu um raio cair. Cai sim. Muitas vezes. Ou por 
exemplo as crenças (populares) de que se deve colocar manteiga sobre uma queimadura,  
ou chupar o veneno no local da picada de uma cobra. Ou a crença de que o cinto de 
segurança pode prejudicar mais do que salvar. Até a descoberta da Austrália os europeus 
acreditavam que só havia no mundo cisnes brancos. O conceito do Cisne Negro (então 
descoberto) passou a significar e ajudar a entender o impacto do altamente improvável, 
apesar das crenças dizerem o contrário. O desastre das Torres Gêmeas no WTC em 11 de 
setembro de 2001 foi considerado um Cisne Negro. 

Imagine uma empresa que está há quinhentos dias sem acidentes e que o recorde é de mil 
dias. Pode existir a crença (perigosa) de que, se tudo continuar sendo feito da mesma 
forma, o recorde vai ser batido. A cúpula da British Petroleum na refinaria do Texas 
possuía a crença de que se as taxas dos acidentes ocupacionais estavam sob controle, a 
gestão da segurança global estaria adequada. O acidente em 2005 com 15 mortos 
mostrou entre outras coisas a falsidade daquela crença. Mas as convicções erradas podem 
ser transformadas em crenças certas. Aí está o trabalho árduo, mas frutífero, de um 
programa comportamental bem feito. Pessoas com VALORES elevados tendem a agir de 
forma mais correta, independentemente da situação. Pessoas que agem baseados apenas 
no passado (em crenças, sobretudo erradas), acreditando no que foi vivido ou visto ou 
percebido, podem eventualmente decidir de forma errada. E quando um Valor ou Crença é 
identificado na prática, isto merece ser reconhecido. 

Reconhecimento das Boas Crenças 

De modo geral as pessoas consideram a VIDA como um valor maior. Mas se 
perguntarmos se todos usam cinto de segurança nos assentos traseiros dos veículos que 
dirigem ou mesmo em taxis, poucos vão dizer que sim. O motivo é simples: a percepção 
do risco envolvido. O risco é conhecido, mas a probabilidade de morte ou lesão grave é 
considerada baixa, aceitável. A ligação cinto-portanto-segurança-portanto-vida é muito 
tênue, o desconforto do cinto é maior. Uma saída é mostrar que a Empresa dá Valor a isto 
(um Valor-meio para preservar a VIDA). Desenvolver a Crença de que este Valor-meio é 
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valorizado e reconhecido. Resumindo, deixar claro que, se a pessoa não acredita que o 
cinto no banco traseiro é importante, deve reconhecer que a Empresa acredita e valoriza. 
Esta crença é mais fácil de desenvolver, por meio da política de consequências. 

Conclusão 

O inverso de uma verdade é uma falsidade. Niels Bohr, Nobel de Física, foi além e definiu 
certa vez verdade profunda, como sendo um postulado cujo oposto também é verdadeiro. 
Pois bem, a abordagem de Crenças e Valores em um programa comportamental é 
imprescindível para evoluir a cultura. É uma verdade profunda, pois o inverso também é 
verdadeiro: sem a abordagem de Valores e Crenças, não se consegue fazer evoluir a 
Cultura em Segurança.  

Falar em VALORES é tão importante como tratar das CRENÇAS. Um exemplo real da 
prática de um Valor vale muito. Mas é preciso ir além e conversar sobre as falsas crenças 
nos diálogos comportamentais. Toda vez que um líder se depara com uma crença 
infundada, deve tratar o assunto com prioridade e sem trégua. 

Nas oficinas que ministramos para desenvolver cultura de segurança e competência sobre 
os riscos, às vezes iniciamos com as seguintes perguntas: 

- Com relação à saúde e segurança no trabalho, 

• No que você ACREDITA? 

• O que você dá VALOR? 

A partir daí muita coisa pode ser feita para iniciar a correção dos rumos, inclusive via o 
coaching dos lideres no campo, lidando com as múltiplas respostas possíveis. 
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