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1. Compreensivelmente, a busca pela segurança tem se preocupado com o que dá 

errado e não com o que funciona como deveria. Isso é demonstrado pelo título do 

primeiro grande livro sobre segurança, a saber, “Prevenção de Acidentes Industriais”, 

de Heinrich, publicado em 1931. 

2. A razão pragmática de se preocupar com o que dá errado é que isso pode levar à 

perda de tempo, materiais, dinheiro ou vida humana – todos altamente indesejáveis. A 

razão psicológica para se preocupar com o que dá errado é que é incomum ou fora do 

normal, por isso atrai nossa atenção. Nós nos acostumamos ou nos habituamos ao que 

funciona como deveria e, portanto, gradualmente deixamos de notá-lo. Mas sempre que 

algo mais acontece, nós tomamos conhecimento. 

3. Em consequência disso, as práticas de segurança – e, de fato, a própria definição de 

segurança – se concentraram em resultados adversos e nos desenvolvimentos que 

levam a eles. A essência da definição tradicional de segurança é, portanto, garantir a 

isenção de riscos “inaceitáveis” – qualquer que seja o significado de “inaceitável”. Três 

exemplos concretos, dentre muitos, são estes: 

Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO): “Segurança é o estado em que o 

risco de danos a pessoas ou danos à propriedade é reduzido e mantido em um nível 

aceitável ou abaixo dele por meio de um processo contínuo de identificação de perigos 

e gerenciamento de riscos”. 

A Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ): “Evitar lesões ou danos aos 

pacientes de cuidados que se destinam a ajudá-los”. 

A Federal Aviation Administration (FAA): “Um perigo é definido como qualquer condição 

existente ou potencial que pode levar a lesões, doenças ou morte de pessoas; danos 

ou perda de um sistema, equipamento ou propriedade; ou danos ao meio ambiente. Um 

perigo é uma condição que é um pré-requisito de um acidente ou incidente”. 

4. Essa preocupação com o que dá errado é certamente legítima. Também era sensato, 

desde que pudéssemos ter certeza de que sabíamos como as coisas funcionavam e, 

portanto, também como elas falhavam. Em outras palavras, desde que fizesse sentido 

descrever sistemas referindo-se aos seus componentes e explicar os resultados em 

termos das propriedades dos componentes do sistema - ou seja, como resultados de 

processos e 'mecanismos' conhecidos. 

5. Essa abordagem era razoável 40-50 anos atrás, quando os fundamentos do atual 

pensamento de segurança foram estabelecidos, mas infelizmente não é mais o caso. 

Desenvolvimentos tecnológicos e sociais desenfreados, particularmente a partir da 

década de 1980 em diante, levaram a uma proliferação de sistemas sociotécnicos 

complicados, cuja própria natureza desafia as abordagens estabelecidas para a 

segurança. Portanto, precisamos de abordagens alternativas para entender como os 

sistemas funcionam e gerenciar esse funcionamento para garantir que o número de 



resultados adversos seja baixo o suficiente para satisfazer as demandas da legislação, 

economia e decência comum. 

6. Atualmente, a engenharia de resiliência é a melhor candidata a uma abordagem 

alternativa. Quando a engenharia de resiliência foi proposta há cerca de uma década, 

ela foi motivada pela necessidade de mudar de uma teoria do erro para uma teoria da 

ação, que poderia incentivar o aprendizado impulsionado pelo estudo do desempenho 

bem-sucedido do sistema, em vez da análise de acidentes e falhas do sistema. . Essa 

mudança começou, mas está longe de ser concluída. 

 

7. A força do hábito no pensamento de segurança é evidente no livro de 2006 

'Engenharia de Resiliência: Conceitos e Preceitos', apesar da ambição de fazer uma 

mudança. Neste livro, resiliência é definida como: “a capacidade intrínseca de uma 

organização (sistema) de manter ou recuperar um estado dinamicamente estável, que 

lhe permite continuar as operações após um grande acidente e/ou na presença de um 

estresse contínuo”. Embora a definição seja um passo à frente da “liberdade de riscos 

inaceitáveis”, ela ainda mantém o foco nas coisas que (podem) dar errado e nas 

ameaças ao funcionamento do sistema. 

8. Os desenvolvimentos da engenharia da resiliência como conceito e campo de prática, 

no entanto, deixaram claro que o escopo deve ser expandido a partir de uma 

preocupação com a não inclusão também do funcionamento cotidiano aceitável de um 

sistema ou organização. Isso se reflete na definição atual, segundo a qual resiliência é: 

“a capacidade intrínseca de um sistema de ajustar seu funcionamento antes, durante ou 

após mudanças e distúrbios, de modo que possa sustentar as operações necessárias 

sob condições esperadas e inesperadas. ” Um sistema resiliente é, em outras palavras, 

capaz de lidar com eventos adversos, bem como com oportunidades. 

9. Essa ênfase corresponde ao espírito da observação de que 'o fracasso é o outro lado 

do sucesso e, portanto, um fenômeno normal.' O propósito da engenharia de resiliência, 

portanto, vai além de desenvolver melhores maneiras de entender acidentes ou 

melhorar a capacidade de se recuperar de eventos traumáticos . Em vez de focar no 

que dá errado e tentar aprender com o fracasso, devemos nos tornar melhores em 

reconhecer os traços quase imperceptíveis do trabalho diário que são a base para um 

desempenho suave, seguro e eficaz. 

10. O afastamento da preocupação com falhas e resultados adversos é capturado pela 

distinção entre Segurança-I e Segurança-II. A Segurança-I se concentra em situações 

em que algo dá errado e o objetivo é manter o número de tais eventos e seus resultados 

(adversos) o mais baixo possível. A Segurança II concentra-se nas atividades cotidianas 

e o objetivo é aumentar o número de coisas que dão certo, ou seja, melhorar a resiliência 

do sistema. A questão não é de sucessos versus fracassos, ou seja, dos dois extremos. 

A questão é mais o que está entre os sucessos e os fracassos – a multiplicidade de 

atividades banais sem as quais nada funcionaria. A lógica disso é simples: enquanto 

algo que dá certo não pode dar errado ao mesmo tempo, não podemos fazê-lo dar certo 

simplesmente evitando que dê errado. Nós só podemos fazer isso dar certo ao entender 

a natureza do desempenho diário – aquilo que tomamos como certo e, 

consequentemente, negligenciamos alegremente. 



11. O objetivo da engenharia de resiliência é fornecer as condições e habilidades que 

conduzam à Segurança-II. Na prática, isso significa as habilidades de uma organização 

para responder aos eventos que acontecem, monitorar a situação atual para 

desenvolvimentos potencialmente críticos, aprender com a experiência passada – 

incluindo o que deu certo e antecipar desenvolvimentos futuros – ameaças e 

oportunidades. Isso pode exigir uma mudança na forma como as ferramentas e técnicas 

atuais são usadas, bem como o desenvolvimento de novas. Mas, antes de tudo, exige 

que reconheçamos e abandonemos a preocupação com o fracasso que permeou – e 

poluiu – a maneira como habitualmente pensamos sobre segurança. 
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