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A visão de longo prazo é difícil, pela dificuldade em simular muitos tipos de sistemas. 
Casos típicos são rodovias e pontes. Uma nova rodovia é construída para aliviar um 
tráfego elevado de veículos. Em alguns anos, aumenta a densidade populacional na 
região da rodovia, pela facilidade instalada, e o número de veículos aumenta. Tentativas 
de melhorar sistemas, seguidamente, criam problemas (não visíveis facilmente) para o 
futuro. São casos típicos vários produtos químicos que foram um dia considerados 
inovações extraordinárias e hoje são poluentes terríveis. Antigamente a solução era 
enterrar. Hoje é tratar o que foi enterrado no passado e pagar sobre os danos causados. 

No campo da confiabilidade e segurança ocorre o mesmo. Preferir usar protetor 
auricular e não reduzir o ruído na fonte pode ser uma bomba relógio que vai estourar 
mais adiante. Muitos passivos ocupacionais ocorrem por isto. Algo parecido acontece 
com a redução do efetivo operacional ou com a terceirização. Como a aproximação para 
o ótimo é realizada por tentativas e erros, frequentemente se percebe organizações que 
reduziram de mais o efetivo ou terceirizaram indevidamente. O efetivo enfraquecido 
passa a ter que fazer horas extras demais ou ocorrem acidentes por fadiga ou estresse, e 
os custos aumentam devido à mão de obra terceirizada não haver correspondido ao 
desejado. Tudo que foi conseguido é perdido. Às vezes se perde ainda mais. Programas 
de demissão voluntária resolvem momentaneamente problemas financeiros, mas podem 
criar no futuro carência de determinadas competências e impactar na continuidade 
operacional da empresa. 

Uma equipe realizava um estudo de Hazop sobre a alimentação de óleo combustível em 
uma grande caldeira. Observaram que a válvula de alimentação de óleo fechava 
automaticamente quando havia falta de chama no maçarico, o que estava correto. Mas 
havia um by-pass na válvula. A logica era: ou se coloca um automatismo fechando o by 
pass ou se retira o by pass. A solução mais simples foi retirar o by pass. Meses depois 
houve uma parada geral da fábrica por falta de vapor. Na investigação verificaram que 
houve uma perturbação na chama em um maçarico e a válvula fechou. O operador, que 
anteriormente usava o by pass para corrigir o sistema e manter o maçarico aceso, não 
pode fazer nada. A equipe corrigiu facilmente um problema de segurança e criou um de 
disponibilidade de vapor. O assunto foi melhor estudado e o sistema foi revisto para 
atender os dois objetivos, segurança e confiabilidade. 

Incentivos e reconhecimentos por comportamentos seguros feitos exclusivamente com 
dinheiro são exemplos desta lei sistêmica. No início as pessoas se mobilizam e os 
comportamentos melhoram. Quando os incentivos são retirados, no momento que os 
resultados da empresa não são bons, desvios comportamentais voltam a ocorrer. A 
prevenção para esta lei de sistemas é um robusto processo de gerenciamento de 
mudanças. Robusto significa que as pessoas que participam do processo conhecem as 
leis de sistemas e conseguem imaginar cenários futuros. 



Leia mais sobre leis sistêmicas no livro: Mudança Cultural Orientada por 
Comportamento (Qualitymark) 
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