
que não sejam examinadas ou, pior, sejam vistas co
mo sinal de que os sistemas são resilientes e de que 
tudo vai bem. Muitas vezes, no entanto, esses fatos 
aparentemente inócuos são um presságio; se a situa
ção mudar um pouquinho, ou se a sorte não intervir, 
irrompe uma crise. 

Peguemos a tragédia da plataforma de petróleo da 
BP no Golfo do México. Como estudo da anatomia de 
quase acidentes e das consequências de sua interpre
tação equivocada, é quase perfeito. Em abril de 2010, 
durante a cimentação de um poço na Deepwater Ho
rizon, houve uma explosão. O incêndio subsequente 

matou 11 pessoas, afundou a plataforma e provocou 
um imenso vazamento que levaria meses para ser 
contido. Várias decisões equivocadas e condições pe
rigosas contribuíram para a tragédia: perfuradores t i
nham usado um número insuficiente de centraliza
dores para posicionar o duto, a "lama de perfuração" 
foi retirada cedo demais, gerentes interpretaram mal 
os resultados de testes cruciais que teriam confirma
do a fuga de hidrocarbonetos do poço. Além disso, a 
BP usava um modelo antigo de um complexo dispo
sitivo de segurança chamado "blowout preventer" — 
modelo com histórico notoriamente irregular. 

Como explicar que a Transocean (dona da plata
forma), os executivos da BP, os gerentes da platafor
ma e a equipe de perfuraçãotenham ignorado os si
nais de alerta em um poço assolado por problemas 
técnicos desde o início (operários o chamavam de 

"the well from hell" , literalmente "o poço do inferno")? 
A nosso ver, os envolvidos baixaram a guarda devido 
a um catálogo de quase-acidentes anteriores no setor 

— desfechos positivos nos quais a sorte teve papel fun
damental na prevenção de uma tragédia. Embora o 
número de poços perfurados em águas ultraprofun-
das estivesse crescendo, vazamentos consideráveis 
de petróleo ou fatalidades eram extremamente raros. 
Muitos poços no Golfo do México tinham registrado 





algum "blowout" menor durante a cimentação (de
zenas deles nas duas últimas décadas); em cada caso, 
no entanto, fatores conjunturais — vento com dire
ção favorável, ninguém por perto fazendo trabalhos 
de solda — ajudaram a evitar uma explosão. Em vez 
de disparar alertas e deflagrar inquéritos, cada quase-
acidente foi visto como sinal de que métodos e proce
dimentos de segurança em vigor funcionavam. 

Nos últimos sete anos, estudamos quase-aciden-
tes em dezenas de empresas de diversos setores (de 
telecomunicações a automóveis), na Nasa e em si
mulações em laboratório. Nosso estudo revela um 
padrão: toda tragédia e crise empresarial que estu
damos foi precedida de (e prenunciada por) diversos 
quase-acidentes, em sua maioria ignorados ou er
roneamente interpretados. Nosso trabalho também 
mostra que vieses cognitivos conspiram para cegar o 
gestor para quase-acidentes. Dois em particular pre
judicam nosso juízo. O primeiro é a "normalização 
do desvio": a tendência a encararmos anomalias — 
sobretudo perigosas — como algo normal com o pas
sar do tempo. Imagine um trabalhador que se sinta 
cada vez mais desenvolto ao usar uma escada com 
um degrau quebrado; quanto mais usa a escada sem 
incidentes, mais seguro se sente. Para uma organiza
ção, essa normalização pode ser catastrófica. Diane 
Vaughan, socióloga da Columbia University, cunhou 
o termo no livro The Challenger Launch Decision pa
ra descrever comportamentos organizacionais que 
permitiram que uma anomalia mecânica gritante no 
ônibus espacial Challenger passasse aos poucos a ser 
vista como um risco normal do voo — condenando 
sua tripulação. A segunda falha cognitiva é o chama
do viés do resultado. Ao observar um desfecho posi
tivo, é mais comum a pessoa se concentrar no resul
tado do que nos complexos processos (muitas vezes 
ocultos) que levaram a esse resultado. 

Reconhecer quase-acidentes e aprender com eles 
não é mera questão de prestar atenção; é, na verdade, 
algo contrário à natureza humana. Neste artigo, exami
naremos quase-acidentes e mostraremos como uma 
empresa pode detectá-los e aprender com eles. Ao en
cará-los como aquilo que são — falhas instrutivas —, o 
gestor pode aplicar suas lições para melhorar as opera
ções e, possivelmente, evitar uma catástrofe. 

Raízes da crise 
Peguemos um experimento revelador: pedimos a es
tudantes de administração, a funcionários da Nasa 
e a fornecedores da indústria espacial que avalias
sem um gerente de projeto fictício, Christopher, que 

supervisionava o lançamento de uma nave não tr i 
pulada e que tomara uma série de decisões (entre 
elas a de não investigar uma falha potencial no pro
jeto e a de não submetê-lo à avaliação dos colegas) 
devido ao prazo apertado. Cada voluntário recebeu 
um de três cenários: a nave foi lançada sem proble
mas e conseguiu transmitir dados (desfecho positi
vo); logo após o lançamento, a nave teve um proble
ma decorrente da falha no projeto, mas, devido ao 
alinhamento fortuito do sol com o veículo, ainda as
sim pôde transmitir dados (quase-acidente); ou a na
ve teve um problema devido à falha e, por causa do 
alinhamento fortuito do sol, não conseguiu transmi
tir dados e se perdeu (desfecho negativo). 

Como Christopher foi avaliado? Os voluntários 
se mostraram igualmente propensos a louvar su
as decisões, sua capacidade de liderança e a missão 
como um todo no cenário do desfecho positivo e no 
do quase-acidente, embora neste último o resultado 
bom se devera, claramente, à sorte. Ao observar um 
desfecho positivo, a tendência natural das pessoas é 
presumir que o processo que levou a ele foi funda
mentalmente sólido, ainda que comprovadamente 
não tenha sido; daí o velho ditado "Com o sucesso, 
não se discute". Na verdade, é preciso discutir, sim. 

Estudos mostram que catástrofes organizacionais 
raramente têm uma causa única. São, antes, defla
gradas pela interação inesperada de uma série apa
rentemente desimportante de pequenas falhas hu
manas, falhas tecnológicas ou más decisões de ges
tão. Esses erros latentes se juntam a condições pro
pícias para produzir uma falha significativa. Numa 
plataforma de petróleo, um erro latente pode ser um 
processo de cimentação que permita a fuga de gás; 
condições propícias podem ser um dia sem vento e 
um soldador trabalhando perto do vazamento. Jun
tos, erro latente e condições propícias provocam um 
incêndio letal. Quase-acidentes surgem das mesmas 
precondições, mas, na ausência de condições propí
cias, produzem apenas falhas pequenas e, portanto, 
passam despercebidos ou são ignorados. 

Em geral, um erro permanece latente por longos 
períodos antes de se juntar a condições propícias pa
ra produzir uma falha considerável. A capacidade de 
uma condição propícia de transformar um quase-
acidente em crise depende, em geral, do acaso; logo, 
não faz muito sentido tentar prever ou controlar es
sas condições. Em vez disso, a empresa deve identi
ficar e corrigir erros latentes antes que as circunstân
cias permitam que provoquem uma crise. 

Embora explosões em plataformas de petróleo 



sejam um exemplo dramático, a combinação de er
ros latentes e de condições propícias em empresas 
volta e meia produz crises menos espetaculares, mas 
ainda assim onerosas — falhas empresariais que a 
atenção a erros latentes poderia ter evitado. Exami
nemos três casos. 

Apple em apuros. Peguemos a experiência da 
Apple ao lançar o iPhone 4, em junho de 2010. Qua
se que imediatamente, consumidores começaram a 
reclamar da queda de ligações e do sinal fraco. A res
posta inicial da empresa foi acusar o público de segu
rar o aparelho do jeito errado, bloqueando a antena 
externa, e sugerir que "[evitasse] segurar [o telefo
ne] pelo canto inferior esquerdo". Quando questio
nado por um usuário num fórum na web, o presiden
te, Steve Jobs, despachou um e-mail descrevendo o 
problema como irrelevante. Muitos acharam a pos
tura da Apple arrogante e desrespeitosa e manifes
taram o desagrado em mídias sociais e na grande i m 
prensa. Várias ações coletivas foram abertas contra 
a empresa, incluindo uma por suposta "fraude por 
encobrimento, negligência, declaração intencional
mente falsa e projeto falho". A crise reputacional se 
agravou em meados de julho, quando o guia Consu-

mer Reports se recusou a recomendar o iPhone 4 (ti
nha recomendado todas as versões anteriores). No fi
nal, a Apple cedeu: admitiu falhas no software, repa
rou o programa e ofereceu ao usuário capinhas para 
resolver o problema da antena. 

Os erros latentes por trás da crise eram de longa 
data. Como demonstrou Jobs durante uma coletiva 
de imprensa, o sinal de praticamente todo smartpho-
ne perde força quando o usuário toca a antena exter
na. Versões anteriores do iPhone e aparelhos da con
corrência exibiam havia anos a falha. Além disso, o 
problema do sinal era bem conhecido. Com a crise se 
agravando, outros erros latentes vieram à tona — en
tre eles uma estratégia evasiva de relações públicas 
que alimentava a revolta. 

0 fato de o consumidor ter tolerado o problema 
de desempenho durante anos sem chiar muito não 

era sinal de uma estratégia bem-sucedida, mas sim 
de um quase-acidente permanente. Quando combi
nado com condições propícias certas — a crítica lan
cinante e amplamente citada do Consumer Reports 

e o crescente alcance de mídias sociais —, explodiu a 
crise. Se tivesse reconhecido a tolerância do consu
midor como um contínuo quase-acidente e resolvi
do de forma proativa as falhas técnicas do aparelho, 
a Apple poderia ter evitado a crise. Não o fez, suspei
tamos, devido ao viés da normalização, que levou o 
problema da antena a parecer cada vez mais aceitá
vel; e devido ao viés do resultado, que levou executi
vos a concluir que o silêncio em relação aos defeitos 
do aparelho era sinal de que sua estratégia era boa — 
e não questão de sorte. 

Alerta veloz. No dia 28 de agosto de 2009, o po
l icial rodoviário americano Mark Saylor e três pes
soas da família morreram num violento acidente de 
carro; o pedal do acelerador do seda Lexus no qual 
viajavam travou, fazendo o veículo ultrapassar os 
190 quilômetros por hora. Uma chamada ao telefone 
de emergências 911, feita do carro em alta velocida
de, registrou os trágicos instantes antes da colisão e 
foi repetida à exaustão em meios de comunicação e 
mídias sociais. 

Até ali , a Toyota, fabricante do Lexus, tinha mini
mizado a importância das mais de 2 mi l queixas que 
recebera desde 2001 sobre a aceleração involuntá
ria em seus carros. A tragédia dos Saylor obrigou a 
montadora a investigar a sério o problema. Acabou 
fazendo o recall de mais de 6 milhões de veículos em 
fins de 2009 e início de 2010 e suspendendo tempo
rariamente a produção e a venda de oito modelos. No 
processo, perdeu um total estimado de US$ 2 bilhões 
em vendas só na América do Norte. Sua reputação 
sofreu um dano incalculável. 

Toda montadora recebe queixas sobre a acelera
ção e o controle da velocidade de veículos — e, na 
maioria dos casos, segundo a National Highway 
Traffic Safety Administration, o problema é causa
do por falha do motorista, não por um defeito do 



veículo. Mas no início de 2001, mesma época em que 
a Toyota adotou um novo modelo de acelerador, o 
volume de queixas por problemas de aceleração nos 
veículos da montadora subiu acentuadamente (e se 
manteve relativamente constante para outras mon
tadoras; veja o quadro "Problemas no acelerador da 
Toyota"). A Toyota poderia ter evitado a crise se t i 
vesse atentado para esse desvio e reconhecido as mi
lhares de queixas como o que eram: quase-acidentes. 
Aqui , de novo, a normalização do desvio e o viés do 
resultado (além de outros fatores) conspiraram para 
encobrir as sérias implicações dos quase-acidentes. 
Somente a presença de condições propícias — a tra
gédia da família Saylor e a comoção subsequente na 
mídia — fez o erro latente deflagrar uma crise. 

Nem tudo é azul. Desde o início das operações, 
em 2000, a americana JetBlue Airways adotou uma 
postura agressiva em relação ao mau tempo, cance
lando um número de voos proporcionalmente me
nor do que outras companhias aéreas e instruindo os 
pilotos a deixarem o portão assim que possível em 
condições meteorológicas ruins para estarem no co
meço da fila quando a pista fosse liberada para de
colagem — ainda que, para isso, o avião tivesse de 
permanecer um tempo na pista já com passageiros. 
Por anos, a política pareceu funcionar. A espera na 
pista não era extremamente longa e, de modo geral, 
bem aceita pelos passageiros. Era, contudo, uma es
tratégia arriscada, que expunha a empresa ao risco 
de confinar os passageiros por longos períodos se o 
tempo subitamente piorasse. 

O alerta veio em 14 de fevereiro de 2007. Uma tre
menda nevasca no aeroporto John F. Kennedy, em 
Nova York, causou sérios distúrbios — e nenhuma 
companhia aérea foi mais afetada do que a JetBlue, 
cujos pilotos, destemidos, agora se viam encalhados 
na pista (literalmente até, devido ao congelamento 
das rodas), sem um portão livre ao qual regressar. Em 
vários casos, passageiros ficaram confinados por até 

11 horas em cabines sem refrigeração, com mau chei
ro e pouca comida ou água. A imprensa mostrou rela
tos revoltados, em primeira pessoa, do calvário. Um 
contrito Neeleman (presidente da JetBlue) reconhe
ceu na CNBC: "Nos saímos muito mal na hora de tirar 
nossos clientes dos aviões". A empresa diz ter cance
lado mais de 250 de seus 505 voos naquele dia — pro
porção muito maior do que a de qualquer outra com
panhia aérea. Perdeu milhões de dólares e jogou para 
o alto a inestimável lealdade do consumidor. 

Para a JetBlue, cada um dos milhares de voos que 
decolaram antes da concorrência durante episódios 
anteriores de mau tempo foi um quase-acidente. Já 
que a empresa seguiu se dando bem com a estratégia 
arriscada, executivos que de começo tinham mani
festado preocupação com a abordagem da empresa 
a atrasos em voos baixaram a guarda — mesmo com 
longas esperas mais e mais comuns. Com efeito, a 
parcela de atrasos de duas horas ou mais na JetBlue 
devido ao tempo basicamente triplicou de 2003 a 
2007 (e seguiu relativamente estável em outras gran
des companhias aéreas americanas; veja o quadro 

"O drama da JetBlue nas pistas"). 
Em vez de perceber que um aumento drástico em 

atrasos significava um aumento drástico no risco, os 
executivos da JetBlue viram apenas voos que decola
vam bem. Foi preciso uma condição propícia — a terrí
vel nevasca — para transformar o errolatente em crise. 

Como reconhecer e 
prevenir quase-acidentes 
Nossa pesquisa sugere sete estratégias capazes de 
ajudar uma organização a reconhecer quase-aciden
tes e erradicar erros latentes por trás deles. Criamos 
muitas dessas estratégias em colaboração com a Na-
sa, que no começo demorou a reconhecer a relevân
cia de quase-acidentes, mas agora está criando pro
gramas na organização inteira para identificá-los, 
aprender com eles e impedir sua ocorrência. 



Fique atento à alta pressão. Quanto maior a 
pressão para atingir metas de desempenho, co
mo prazos apertados, custos ou metas de pro

dução, maior a probabilidade de que o gestor ignore 
sinais de quase-acidentes ou os interprete, erronea
mente, como sinal de que as decisões tomadas foram 
boas. Executivos da BP sabiam que a empresa vinha 
tendo custos excedentes de US$ 1 milhão por dia 
com locação da plataforma e serviços terceirizados, 
o que certamente contribuiu para sua incapacidade 
de reconhecer sinais de alerta. 

O efeito da alta pressão também contribuiu para 
o desastre do ônibus espacial Columbia, quando um 
pedaço da espuma isolante do tanque externo de 
combustível se soltou e avariou a asa na decolagem, 
fazendo a nave se desintegrar ao reentrar na atmos
fera. Os gerentes sabiam do problema da espuma 
desde o início do programa do ônibus espacial e t i 
nham ficado preocupados lá atrás. Mas, com dezenas 
de voos transcorrendo sem sérios contratempos, co
meçaram a classificar o fato como questão de manu
tenção, não como quase-acidente. Esse clássico caso 
de normalização do desvio foi agravado pela enor
me pressão política que a agência sentia à época para 
concluir o núcleo da Estação Espacial Internacional. 
Os gerentes sabiam que qualquer atraso no ônibus 
desaceleraria o projeto da estação espacial. 

Apesar da preocupação renovada com o despren
dimento da espuma devido a um incidente recente e 
particularmente dramático, e com uma investigação 
em curso, a Columbia decolou. Segundo o Columbia 
Accident Investigation Board, "a pressão para manter 
o calendário de voos criou uma atmosfera de gestão 
que, cada vez mais, aceitou um desempenho aquém 
do especificado em vários componentes e sistemas". 

Estudos psicológicos mostram que, ao tomar 
decisões sob pressão, o indivíduo tende a recorrer a 
heurísticas, ou regras gerais. Logo, é mais facilmen
te influenciado por vieses. Em ambientes de traba
lho de alta pressão, a gerência deveria esperar que 
as pessoas fossem mais facilmente influenciadas 
pelo viés do resultado, mais inclinadas a normalizar 
o desvio e mais propensas a crer que suas decisões 
são acertadas. Toda organização deveria incentivar 
(ou até obrigar) seus funcionários a examinar as de
cisões que tomam em períodos cheios de pressão e 
perguntar: "Se tivesse mais tempo e recursos, toma
ria a mesma decisão?". 

Aprenda com desvios. Como sugerem as 
crises da Toyota e da JetBlue, a reação da ge
rência quando algum aspecto das operações 

foge à norma em geral é recalibrar o que considera 
um risco aceitável. Nossa pesquisa mostra que, num 
caso desses, os tomadores de decisão podem até en
tender claramente o risco estatístico representado 
pelo desvio, mas vão ficando cada vez menos preo
cupados com isso. 

Vimos esse efeito claramente no cenário de um la
boratório. Em busca de insights, recorremos de novo 
ao programa espacial. Pedimos a voluntários do es
tudo que assumissem o controle operacional de um 
veículo explorador numa missão simulada em Marte. 
Toda manhã, recebiam um boletim meteorológico e 
tinham de decidir se o veículo seguiria ou não avan
çando. No segundo dia, ficaram sabendo que havia 
95% de chance de uma tempestade severa de areia, 
o que colocava a probabilidade de pane catastrófi
ca nas rodas em 4 0 % . Metade dos participantes foi 
informada de que, no passado, o veículo enfrentara 
bem uma tempestade dessas (ou seja, saíra incólume 
de vários quase-acidentes); a outra metade não re
cebeu nenhuma informação sobre a sorte do veículo 
em tempestades anteriores. Chegada a hora de deci
dir se o explorador encarava ou não o risco, 75% da 
turma do quase-acidente optou por seguir em frente; 
apenas 13% do outro grupo fez o mesmo. Os dois gru
pos sabiam (aliás, declararam que sabiam) que o risco 
de pane era de 40%, mas o grupo do quase-acidente 
aceitava muito melhor esse grau de risco. 

Um gestor deve buscar desvios operacionais em 
relação à norma e examinar se suas razões para to
lerar o risco correlato são justificadas. Exemplos de 
perguntas a fazer: sempre estivemos à vontade com 



em vez de entrar em órbita. Só então a Nasa descobriu 
o erro latente: programadores do software tinham 
usado o sistema de medidas imperial, em vez do mé
trico, no código. As correções de curso abordaram o 
sintoma do problema, mas não a causa subjacente. 
Esse aparente sucesso levou os responsáveis a achar 
que a questão fora devidamente solucionada. 

O setor de saúde já fez grandes avanços em sua 
capacidade de aprender com quase-acidentes e ser
ve de modelo para outros. Profissionais da área são 
cada vez mais encorajados a relatar erros e quase-
acidentes para que seja possível identificar e aplicar 
lições. Um artigo na revista Today's Hospitalist, por 
exemplo, descreve um quase-acidente n u m hospi
tal americano, o Delnor-Community Hospital. Dois 
pacientes n u m mesmo quarto do hospital t inham 
sobrenomes parecidos e vinham recebendo medica
mentos com nomes que soavam parecido: Cytotec 
e Cytoxan. Confusa com a semelhança, uma enfer
meira quase deu um dos medicamentos ao paciente 
errado. Por sorte, percebeu o erro a tempo e fez um 
relatório detalhado do incidente. O hospital imedia
tamente separou os pacientes e criou uma política 

Mas quase-acidentes são relevantes 
no dia a dia de gestores de todos os 
níveis, pois também podem prenun
ciar problemas menores, mas ainda 
assim impactantes. Estudos sobre 
segurança no trabalho, por exemplo, 
estimam que para cada mil quase-aci
dentes, um acidente provoca ferimen
tos sérios ou morte, pelo menos dez 
acidentes menores causam ferimen
tos leves e 30 causam danos materiais 
sem deixar feridos. Identificar quase-
acidentes e abordar erros latentes em 
sua origem pode prevenir até proble
mas mais ordinários que distraem a 
organização e sugam seus recursos. 

Imagine um funcionário que, embo
ra de alto desempenho, perde prazos 
e está sempre atrasado para reuniões 

com clientes. Cada vez que atrasa um 
projeto ou chega tarde a uma reunião 
é um quase-acidente; ao tratar os sin
tomas do problema — cobrir para o 
indivíduo de várias formas —, seu ge
rente consegue impedir a debanda
da de clientes. Com isso, no entanto, 
permite uma pequena mas conside
rável queda na satisfação do cliente, 
na coesão da equipe e no desempe
nho organizacional. A certa altura, um 
cliente pode desertar — desfecho que 
poderia ter sido evitado com o enfren-
tamento dos quase-acidentes. Sua or
ganização não precisa enfrentar uma 
ameaça tão séria quanto um vaza
mento de petróleo para colher os fru
tos da exposição de quase-acidentes 
e da abordagem de suas causas. 

para impedir que gente com nome parecido dividis
se um mesmo quarto no futuro. 

Exija a prestação de contas. Mesmo quan-
do ciente de quase-acidentes, o indivíduo 
tende a diminuir sua importância. Uma sa

ída para limitar esse efeito potencialmente perigoso 
é exigir que gestores justifiquem a avaliação que fa
zem de quase-acidentes. 

Voltemos a Christopher, o gerente fictício de uma 
missão espacial em nosso estudo que deixou de in
vestigar certos problemas. Os voluntários o avaliaram 
igualmente bem no cenário do desfecho positivo e no 
do quase-acidente. O que não viram, aparentemente, 
é que o quase-acidente fora, na verdade, um quase-
desastre. Numa continuação desse estudo, dissemos 
a outro grupo de gerentes e fornecedores que teriam 
de justificar a nota dada a Christopher à alta gerên
cia. Sabendo que teriam de explicar a avaliação aos 
chefes, os que avaliaram o cenário do quase-acidente 
julgaram o desempenho de Christopher de forma tão 
dura quanto os que tinham sabido que a missão fra
cassara — reconhecendo, ao que parece, que em vez 
de administrar bem ele simplesmente tivera sorte. 

Considere piores cenários. A menos que 
expressamente instados a tal, nossa tendên
cia é não pensar nas possíveis consequências 

negativas de quase-acidentes. Executivos da Apple, 
por exemplo, sabiam dos problemas com a antena do 
iPhone, mas provavelmente não imaginavam o quão 
séria a gritaria do consumidor poderia ser. Se tives
sem considerado o pior dos cenários, talvez teriam 
evitado a crise, nossa pesquisa sugere. 

Num estudo, pedimos aos participantes que ima
ginassem que um furacão iminente tinha 30% de pro
babilidade de atingir sua casa. Perguntamos se a eva
cuariam. Assim como no estudo da sonda em Marte, 
quem foi informado de que escapara sem arranhões em 
quase-acidentes anteriores era mais inclinado a correr o 
risco (nesse caso, optando por ficar em casa). Já quan
do pedimos a voluntários que supusessem que, embo
ra sua casa tivesse resistido a furacõesanteriores, a de 
um vizinho fora atingida por uma árvore, sua opinião 
mudou; esse grupo era muito mais inclinado a evacuar 
a área. Um exame atento dos fatos ajuda a pessoa a dis-
tinguir um quase-acidente de um resultado positivo e, 
muitas vezes, a ajustar suas decisões com base nisso. 

Gerentes do departamento de continuidade de 
negócios do Walmart entendem isso claramente. 
Antes do furacão Katrina, o departamento passara 
anos avaliando detidamente episódios em que um 
furacão quase atingira suas lojas e infraestrutura 



e, com base nisso, se preparara para um abalo dire
to a uma zona metropolitana na qual tinha grande 
presença. Nos dias que antecederam a chegada do 
Katrina à costa da Louisiana, a varejista aumentou 
a equipe do centro de comando de emergências para 
mais de 50 pessoas (o típico é de seis a dez). Além 
disso, fez um estoque de comida, água e artigos de 
emergência em armazéns locais. Tendo aprendido 
com quase-acidentes anteriores, o Walmart notoria
mente superou autoridades locais e federais na res
posta à tragédia. Harry Lee, xerife de Jefferson Parish, 
disse: "Se o governo americano tivesse reagido como 
o Walmart, não estaríamos nessa crise". 

Avalie projetos em cada estágio. Quando 
algo dá errado, é comum a gerência fazer um 
post mortem para determinar causas e evitar 

que o episódio se repita. Quando dá certo, no entan
to, poucos fazem uma avaliação formal do sucesso 
para registrar suas lições. Já que pode parecer um 
resultado positivo, um quase-acidente muitas vezes 
escapa ao escrutínio. 

E d w a r d Rogers, diretor de conhecimento do 
Goddard Space Flight Center da Nasa, instituiu um 
processo — o "pare e aprenda" — no qual equipes 
discutem o que aprenderam a cada etapa de um 
projeto. Além de abordar contratempos, analisam 
expressamente supostos êxitos e decisões de projeto 
considerados ao longo do caminho. Ao examinarem 
criticamente um projeto ainda em curso, as equipes 
evitam o viés do resultado e são mais inclinadas a en
xergar um quase-acidente como aquilo que é. Essas 
sessões são seguidas de workshops de partilha de 
conhecimentos com um grupo maior de equipes. Ou
tros centros da Nasa, incluindo o Jet Propulsion Labo-
ratory, que administra o programa da Nasa em Marte, 
estão lançando experimentos semelhantes. Segundo 
Rogers, a maioria dos projetos que usaram o processo 

"pare e aprenda" descobriu quase-acidentes — em ge
ral, falhas de projeto que tinham passado despercebi
das. "Quase todo contratempo na Nasa pode ser atri
buído a uma série qualquer de pequenos sinais que 
passaram despercebidos no momento crítico", diz. 

Recompense quem abre o jogo. Para iden
tificar quase-acidentes e lidar com eles, a or
ganização deve estar vigilante. Mas de nada 

servirá essa atenção se o pessoal não tiver motivação 
para expor quase-acidentes — ou, pior, se for desen
corajado a tal . Em muitas organizações, o trabalha
dor tem motivos para se manter calado sobre falhas. 
N u m ambiente desses, é bem provável que guarde 
para si mesmo a suspeita de quase-acidentes. 

Dois cientistas políticos, Martin Landau e Donald 
Chisholm, descrevem um episódio que, embora ocor
rido no convés de um navio de guerra, é relevante pa
ra qualquer organização. Um marinheiro num porta-
aviões percebeu, durante um exercício de combate, 
que tinha perdido uma ferramenta no convés. Sabia 
que uma ferramenta perdida ali poderia causar uma 
tragédia se sugada pela turbina de um jato. Sabia, tam
bém, que confessar o erro poderia levar à interrupção 
do exercício — e a uma potencial punição. Enquanto 
a ferramenta estivesse perdida, no entanto, cada 
pouso e decolagem bem-sucedidos seria um quase-
acidente, fruto da sorte. Informou o erro, o exercício 
foi interrompido e todas as aeronaves foram redirecio
nadas para bases em terra, a um custo considerável. 

Em vez de punido pelo erro, o marinheiro foi lou
vado pelo superior numa cerimônia formal que des
tacou sua coragem ao expor o problema. Líderes em 
qualquer organização devem premiar publicamen
te o pessoal pela exposição de quase-acidentes — in
cluindo os de sua própria autoria. 

DUAS FORÇAS conspiram para tornar difícil o aprendi
zado com quase-acidentes: vieses cognitivos fazem 
com que sejam difíceis de enxergar e, mesmo quan
do são visíveis, líderes tendem a não entender seu 
significado. Logo, a organização volta e meia deixa 
de expor e corrigir erros latentes, mesmo quando o 
custo de fazê-lo é pequeno — e, com isso, perde opor
tunidades de aprimorar a organização antes que uma 
tragédia se instale. Essa tendência é, em si , um tipo 
de falha organizacional: a incapacidade de aprender 
com dados "baratos". Expor quase-acidentes e corri
gir as causas do problema é um dos melhores investi
mentos que uma organização pode fazer. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 4, p. 54-61, abr. 2011.




