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Restringindo seu pessoal ou capacitando-o? 

Bill Gates disse recentemente que neste século, os líderes serão aqueles que capacitam os outros. Trata-
se de nutrir e melhorar, concorda Tom Peters. A liderança da segurança, então, é sobre capacitar os 
outros. É muito diferente da gestão da segurança. Você gerencia as coisas, você lidera as pessoas. Peter 
Drucker disse uma vez que muito do que chamamos de gerenciamento consiste em dificultar o trabalho 
das pessoas. Gerenciar coisas pode atrapalhar a liderança das pessoas, assim como pode atrapalhar essas 
pessoas que realmente fazem o trabalho para o qual você as contratou. O gerenciamento da segurança 
geralmente dificulta o trabalho das pessoas. 

A gestão da segurança, em oposição à liderança da segurança, normalmente pode dizer às pessoas como 
não fazer as coisas, ou o que não fazer, ou quando não fazê-lo. Trata-se de restrição e controle. Sobre 
impedir as pessoas de fazer coisas que não são seguras. Mas reconhecer a suposição abaixo disso. Ela 
assume que você, o líder, sabe exatamente o que “inseguro” realmente significa. Mas é você? Uma boa 
liderança em segurança não significa saber tudo e orientar os outros sobre como trabalhar com segurança. 
Não se trata de impossibilitar que outros operem de maneira insegura com base em suas próprias ideias 
sobre o que consiste no trabalho deles. Em vez disso, uma boa liderança em segurança significa 
reconhecer que o trabalho que seu pessoal faz evoluiu para lidar com os inevitáveis perigos, 
complexidades, lacunas, compensações e dilemas que sua organização (e a natureza de seu trabalho) 
ajuda a criar. 

Quando você olha honestamente para o trabalho que seu pessoal está fazendo, você descobrirá 
rapidamente que eles estão tentando conciliar vários objetivos simultaneamente. Esses objetivos podem 
entrar em conflito devido às expectativas que você e sua organização colocaram neles. Por exemplo, as 
pessoas precisarão cumprir as metas de produção, mas também cumprir as exigências regulamentares e 
estatutárias de procedimentos, listas de verificação e papelada. Com o tempo, as pessoas em sua 
organização aprendem a lidar com as complexidades e, muitas vezes, metas contraditórias de seu 
trabalho. Nos detalhes de como eles fazem isso, há uma enorme quantidade de dados, até mesmo 
sabedoria, sobre como as pessoas realizam o trabalho dentro de sua organização. É sua experiência que 
reúne a colcha de retalhos de conflitos de metas, tecnologias, ferramentas, pressões, requisitos de 
papelada e outras expectativas. Esse conhecimento é fundamental para o sucesso de sua organização. 

Organizações seguras são aquelas cujos líderes se submetem à especialização; cujos líderes se submetem 
àqueles que conhecem intimamente os detalhes confusos do que significa fazer o trabalho. A deferência 



à experiência significa que você, como líder, envolve aqueles que são experientes em reconhecer riscos e 
anomalias nos processos operacionais em sua organização. As chamadas organizações de alta 
confiabilidade, por exemplo, foram aclamadas por sua sensibilidade às operações e deferência à 
experiência. Eles estão atentos ao front-end operacional, à ponta afiada onde o trabalho “real” é feito [1], 
onde seus trabalhadores estão em contato direto com os processos críticos de segurança da organização 
[2, 3]. Essas organizações enviam “força para os projetos”, como John Green, um diretor de HSE na 
indústria da construção, chamou recentemente. Organizações de alta confiabilidade, de fato, empurram 
a tomada de decisões para baixo e ao redor, criando um “padrão de decisões 'migrando' para expertise” 
reconhecível [1]. Você, o líder, pode não saber como a segurança é criada e o risco é controlado nos 
detalhes confusos do trabalho diário. Mas você tem pessoas que fazem. Você quer impossibilitar que 
essas pessoas operem de maneira insegura – com base em seu conhecimento imperfeito do que é 
necessário para realizar seu trabalho? Ou você quer nutri-los, capacitá-los, aumentar suas capacidades de 
fazer as coisas com segurança, colocando em prática as condições de possibilidade que o tornam assim? 

Uma boa liderança em segurança é colocar em prática as condições para que seu pessoal faça as coisas 
com segurança, mais do que colocar em prática as restrições que impedem seu pessoal de fazer coisas 
que não são seguras. 

A liderança não pode significar fazer com que seu pessoal faça menos. Sobre limitar seu pessoal, sobre 
impossibilitar que eles façam as coisas. Realmente deveria ser o contrário. Como disse John Quincy 
Adams, se suas ações inspiram os outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e se tornar mais, você 
é um líder. 

Leve o conhecimento a sério 

Não ceder a experiência é por sua conta e risco, e por sua organização. Não ceder à experiência é muitas 
vezes construir uma grande falha de segurança. Vejamos alguns exemplos do exterior, que ressoam com 
o que vivenciamos na Austrália (por exemplo, Montara). Antes da explosão da refinaria de Texas City em 
2005, por exemplo, a BP havia eliminado vários milhares de empregos nos EUA e terceirizado o trabalho 
de tecnologia de refino. Muitos engenheiros experientes saíram [4]. Com a nomeação de Sean O'Keefe 
(vice-diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca) para liderar a NASA, o novo governo 
Bush sinalizou que o foco deveria ser em gestão e finanças [5], dando continuidade a uma tendência que 
havia sido estabelecida anos antes. A NASA havia reduzido bastante seu conhecimento técnico interno 
relacionado à segurança na década de 1990. A cultura de pesquisa e desenvolvimento da era Apollo da 
NASA uma vez valorizou a deferência ao conhecimento técnico de seus engenheiros de trabalho [6, 7]. 
Isso foi superado pela responsabilidade burocrática gerenciando para cima com fidelidade à hierarquia, 
procedimento e seguindo a cadeia de comando [8, 9]. 

Contribuindo para o acidente da Columbia que “os gerentes não conseguiram se valer da ampla gama de 
conhecimentos e opiniões necessárias”. Suas técnicas de gerenciamento “mantiveram à distância tanto 
as preocupações de engenharia quanto as opiniões divergentes e, finalmente, ajudaram a criar ‘pontos 
cegos’ que os impediram de ver o perigo que a quebra de um isolamento de espuma representava” [5]. 
Na esteira do acidente da Columbia, a NASA foi informada de que precisava “restaurar a deferência aos 
especialistas técnicos, capacitar os engenheiros para obter os recursos de que precisam e permitir que as 
preocupações de segurança sejam transmitidas livremente” [5]. Os dois acidentes do ônibus espacial - 
Challenger em 1986 e Columbia em 2003 - levaram as organizações a levar mais a sério a engenharia e a 
experiência operacional [5, 8-12]. Isso se tornou bem estabelecido em pesquisas sobre organizações de 



alta confiabilidade e resiliência [1, 3, 13-17]. Você, em sua liderança da segurança, pode tomar medidas 
para fazer exatamente isso, agora mesmo, em sua própria organização. 

Liderança, cultura de segurança e humildade 

Talvez o atributo mais importante da liderança em segurança seja a humildade. É reconhecer que você 
não sabe tudo sobre como as pessoas em sua organização criam segurança e risco. Mas você pode e deve 
mostrar que se importa. Que você quer aprender. Que você quer entender. Pesquisas da indústria 
petrolífera norueguesa mostraram recentemente uma ligação positiva entre você mostrar tanto interesse 
no que seu pessoal faz e seu desempenho de segurança [18]. Não é preciso muita imaginação para 
entender por que ou como. Se um líder está intensamente interessado no que as pessoas fazem para 
fazer o negócio funcionar, se esse líder é um ouvinte em vez de apenas um falador, as pessoas sentirão 
que eles, e seus pontos de vista e experiências são levados a sério. Eles sentirão que sua experiência, seu 
profissionalismo é levado a sério. Se tudo o que lhes é dito é que estão fazendo as coisas de forma errada, 
ou não conformes, tal apreciação se desgasta muito rapidamente. 

Então, como você pode ser responsável por uma cultura de segurança? Isso faz parte da sua liderança da 
segurança? A humildade é um bom ponto de partida aqui também. É atraente ver a cultura em sua 
organização como algo que você pode controlar facilmente. Como uma posse, como algo que sua 
organização tem. Se você vê dessa maneira, você pode tirar essa cultura e substituí-la por outra. Você 
pode mudar essa cultura, você pode inserir novas partes, tirar as antigas. Você pode impor uma cultura 
de cima para baixo – que talvez seja seu papel como líder da segurança. O problema é que há pouca 
pesquisa científica séria sobre cultura que apoie essa visão (chamada de visão funcionalista). Em vez disso, 
a cultura é algo que emerge das interações de todas as pessoas em sua organização. Eles cocriam essa 
cultura todos os dias, assim como você e aqueles imediatamente ao seu redor. Todos vocês fazem, todas 
as suas ações fazem. A cultura é o resultado de todas essas ações e visões e crenças e intenções 
interagindo umas com as outras, ela surge delas. Isso é chamado de visão interpretativista. Nessa visão, 
uma cultura não é algo que sua organização possui, mas algo que sua organização faz, ou algo que seu 
pessoal faz. Você pode influenciá-la, com certeza, mas dificilmente controlá-la. 

A importância da humildade para a liderança em segurança não pode ser exagerada. A humildade não 
deve governar apenas o quanto você assume que sabe sobre como a segurança e o risco são criados em 
sua organização todos os dias. Ela também deve governar o que você está disposto a ouvir e aprender 
sobre sua organização. Uma cultura de segurança forte é aquela em que você, como líder, está pronto e 
disposto a ouvir más notícias. Onde você não nega as verdades feias ou inconvenientes sobre o que está 
acontecendo, e onde você não atira nos mensageiros. 

Uma cultura de segurança é aquela em que o líder está pronto para ouvir más notícias 

Como líder da segurança, você pode querer diminuir o tom de seus pedidos de controle, coerção e 
restrição. Em vez disso, aspire a se tornar um líder que está pronto para dizer “Eu não sei, mas tenho 
pessoas que sabem, vamos perguntar a eles ou ver o que eles fazem”. Aspire a se tornar um líder que 
esteja disposto a dizer: “Isso é uma má notícia. Mas estou feliz que você trouxe isso à minha atenção.” 
Alinhe os sistemas não ao longo do que você já acredita que sabe, mas ao longo de maneiras de aprender, 
de permanecer aberto e curioso. Torne-se um líder que nutre, aprimora, capacita e capacita. 
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