
complacência geralmente não há 
alertas, ninguém está preocupado 
com nada e de repente “pow” – 
alguém está morto – todos os dias, 
milhares de vezes ao dia, em todo 
o mundo. Quando se junta tudo, a 
complacência contribui para mais 
mortes involuntárias que qualquer 
outra coisa, especialmente quando 
combinada à pressa, à frustração ou 
ao cansaço.

Como uma pessoa pode ser tão 
complacente a ponto de não ver um 
caminhão ou dormir ao volante? 
Por que as pessoas se tornam tão 
complacentes a ponto de já nem 
sequer pensar no risco? (Quando 
foi a última vez que você se 
“preocupou” com a sua segurança 
enquanto dirige?) Como uma 
pessoa chega a ser complacente o 
suficiente para fazer algo que sabe 
que contribui para cometer um 
erro como “mente longe da tarefa”, 
por exemplo, enviando mensagens 
de texto enquanto dirige? Ou não 
utilizar um dispositivo de segurança 
como um cinto de proteção contra 
quedas, que reduz o risco caso se 
cometa um erro de equilíbrio, tração 
ou firmeza? E finalmente, como 
ocorre com todos nós, todos somos 
complacentes, o que podemos fazer 
para combater isso?

Como mencionado anteriormente, 
a complacência causa muitos 
problemas, mas o maior, ou pior, 
é o que conduz à “mente longe da 
tarefa”. Uma vez que o medo já 
não é uma preocupação, sua mente 
pode vagar. E quando você pensa 
em alguma coisa, além do que 
está fazendo nesse momento, sua 
ferramenta mais importante, seu 
jogador principal, está sentado no 
banco. Pense em todas as vezes 
que se machucou (sem incluir 

boa ideia. De uma coisa eu tinha 
certeza: não seria agradável.

Muitas horas depois, finalmente 
escutamos o que havia acontecido. 
Um caminhão plataforma (de 18 
rodas) atropelou um ciclista que 
estava atravessando a estrada, em 
plena luz do dia. E o caminhão não 
estava em alta velocidade.

– Como pode ser atropelado por um 
caminhão? – perguntou um dos  
meus amigos. 

– Certamente não o viu – comentei.

– Sim, eu sei, mas isso é o que eu 
quero dizer... como não ver um 
caminhão?

“Não é fácil”, disse concordando. 
Mas na minha cabeça eu estava 
pensando em complacência. É 
necessário ser muito complacente 
para não ver um caminhão. Não 
chegou nem mesmo a olhar. Apenas 
uma rápida olhada provavelmente 
teria sido suficiente. Se houvesse 
freado o suficiente para dar esta 
rápida olhada, ainda estaria vivo...

Em crimes violentos, 
frequentemente se escutam gritos 
antes dos disparos. Nos filmes, 
a música muda, mas com a 

Por Larry Wilson

Dirigindo para casa após um dia 
no parque de diversões alguns dias 
atrás, vi uma cena familiar em 
uma via lateral da estrada. Como é 
habitual: uma ambulância, mais de 
um carro da polícia, um caminhão 
de bombeiros, outro a caminho, as 
sirenes soando,  
a pista fechada...

Depois de algumas quadras, já 
estava em casa. Os vizinhos me 
perguntavam se eu sabia o que havia 
acontecido.

“Não, eu não sei”, respondi. “Mas 
seja o que for, não parecia ser uma 
coisa boa: muitos carros da polícia e 
caminhões de bombeiros  
estavam no local.”

 – Era na estrada?

 – Vão interditar a pista? 

Respondi a ambas perguntas ao 
mesmo tempo. Não... era em uma 
pista lateral da estrada. Estavam 
interditando-a, ou ao menos parecia 
ser isso.

Minhas filhas de cinco e sete anos 
que estavam em suas bicicletas me 
perguntaram se podiam ir até lá 
ver o que estava acontecendo. Eu 
disse que não me parecia ser uma 
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A Complacência e a 
Mente Longe da Tarefa



De forma que a primeira coisa que as 
pessoas precisam fazer é reconhecer 
ou aceitar que sua mente irá vagar 
caso tenham feito várias vezes a 
mesma atividade anteriormente. 
Isso vai acontecer. Ocorre com todo 
mundo. Não o transforma em uma 
má pessoa, mas em um cadáver, um 
deficiente físico ou um sortudo... Mas 
não se desespere!

Existem técnicas que você pode 
utilizar para combater a complacência 
e há técnicas que você pode utilizar 
para compensar a complacência que 
conduz à mente longe da tarefa –  e 
mente longe da tarefa conduz à linha 
de fogo ou erros de equilíbrio, tração 
ou firmeza. Não são necessários 
equipamentos caros ou fitas amarelas 
e negras. Mas sim, exige um pouco de 
esforço pessoal. E por último, além 
de ensinar às pessoas estas técnicas, 
também temos que ensiná-los a 
desenvolver um nível profundo de 
respeito pela complacência e o que 
pode ser feito para não se equivocar 
em uma tomada de decisões.

Ainda que todas as pessoas tenham 
sido complacentes com as coisas 
que fizeram uma vez ou outra, não 
se desespere, porque se você não 
está pensando no que está fazendo, 
seu comportamento será o que 
normalmente ele é. 

E apenas mudará se fizer um esforço 
consciente para isso. Portanto, 
precisamos que as pessoas (incluindo 
nós mesmos) trabalhem seus hábitos 
relacionados à segurança: como 

“Sua mente é de fato 
o seu dispositivo 

de segurança mais 
importante.”

esportes). Você pode se lembrar 
de alguma vez na sua vida em 
que se machucou quando estava 
pensando no que estava fazendo, 
e no risco do que estava fazendo, 
no momento exato em  
que se machucou?

Nota: Se você é como a maioria 
das pessoas, não conseguirá 
sequer pensar em uma, e muito 
menos em dez. No entanto, todos 
nós nos machucamos milhares 
de vezes se contarmos todos os 
cortes, queimaduras, hematomas 
e arranhões que sofremos.

Caso prático: fiz esta pergunta 
a mais de 1.200 trabalhadores 
de uma importante empresa do 
setor elétrico. Entre as 1.200 
vidas dentro e fora do trabalho 
tive apenas dois exemplos. A 
idade média do grupo era de 
aproximadamente 45 anos. Ou 
seja, dois exemplos em 1.200  x 
45 anos. 

Portanto, como mencionado 
anteriormente, sua mente é 
de fato o seu dispositivo de 
segurança mais importante. 
Mas aqui está o problema: nem 
sempre precisamos pensar no 
que estamos fazendo, a partir de 
uma perspectiva de risco, para 
fazer muitas coisas (como dirigir) 
sem nos machucar. Todos nós 
podemos fazer muitas coisas 
estando no piloto automático. 

mover os olhos antes de mover 
as mãos, os pés, o corpo ou o 
carro; testando sua pisada ou 
firmeza antes de comprometer 
todo o seu peso; olhando para 
o seu “segundo pé” ao passar 
por um cabo ou por algo no 
qual poderia vir a tropeçar 
(geralmente é o segundo pé, ao 
qual não  prestamos atenção, que 
se enrosca ou tropeça); olhando 
duas vezes quando o sol está 
batendo nos seus olhos, para ter 
certeza de que não perdeu nada 
de vista (o sol pode enganá-lo); 
tocando levemente algo antes 
de pegá-lo, caso possa estar 
quente (isto eu aprendi em uma 
fábrica de aço); e por último,  
lamentavelmente como no caso 
do ciclista acidentado, procure a 
linha de fogo ou o que poderia 
estar vindo na sua direção em 
pontos cegos (ou em trilhas para 
bicicletas perto de estradas). 
Porque se você não prestar 
atenção ao que pode estar vindo 
na sua direção, este poderá ser  
seu último erro. 

Naturalmente, é necessário 
um pouco de esforço para 
desenvolver novos hábitos ou 
para mudar os antigos, mas a 
verdadeira recompensa está 
em que uma vez alcançado, ele 
passará a ser automático. Não 
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Frustração
Cansaço
Complacência

Olhos longe da tarefa
Mente longe da tarefa
Na linha de fogo
Equilíbrio, tração, firmeza.

Figura 1

Técnicas de Redução 
de Erros Críticos



“Este exato momento é a 
sua última oportunidade 
clara de fazer algo para 
ajudar a sua memória.”

exigirá nenhum esforço após isso. 
Então você não terá que preocupar-
se tanto com a complacência que 
conduz à mente longe da tarefa, e 
com a mente longe da tarefa que 
conduz à outros erros críticos, 
como entrar na linha de fogo, ou 
perder o equilíbrio,  
tração e firmeza. 

No entanto, apesar de melhorar 
seus hábitos relacionados com a 
segurança, ajudar a evitar que a 
sua mente se distancie da tarefa, 
também seria bom se houvesse 
uma maneira de ajudar as pessoas 
a “colocar sua mente novamente 
no jogo” ou trazê-las de volta 
ao momento presente. Isto é 
necessário porque seus hábitos 
e reflexos por si só não lhes dão 
a capacidade de antecipar uma 
situação perigosa para logo colocá-
los completamente fora de perigo. 
Por isso precisam da sua mente.

Porém, se você observar outras 
pessoas em busca de padrões 
de risco de “estado a erro” 
(veja a figura 1), cada vez que 
identifique um padrão de risco, 
automaticamente isto o fará pensar 
mais no que está fazendo. E se o 
que você vê te deixar surpreso, 
você fará mais do que apenas 
pensar nisso: de fato, reagirá a isso. 
Por exemplo, ao invés de dirigir 

o equilíbrio, a tração ou a firmeza, 
também precisamos ajudar as 
pessoas para que percebam os 
problemas que a complacência 
pode causar na tomada de decisões.

Um destes problemas é confiar em 
algo importante – especialmente 
algo que é importante e crítico 
a partir de uma perspectiva de 
segurança – para a sua memória. 
Isto pode ser tão simples quanto 
esquecer-se de levar coletes salva-
vidas para todos em um barco, 
ou algo mais complicado como 
lembrar de uma mudança em uma 
rotina bem estabelecida (conduzir 
até o trabalho e do trabalho para 
casa).

Em alguns casos, as consequências 
são apenas tempo perdido ou 
dinheiro desperdiçado. Em outros 
casos, se há suficiente energia 
perigosa ao redor, as consequências 
podem ser mortais.

(Aproximadamente 100 crianças/
bebês morrem por ano no Canadá e 
nos Estados Unidos de hipertermia 
porque permaneceram adormecidos 
em suas cadeiras de segurança, 
esquecidos por seus pais dentro de 
veículos).

Portanto, quando você diz a si 
mesmo “preciso lembrar disso” ou 
“não posso esquecer de fazer isso” 
deve perceber que este momento 
é a sua última oportunidade clara 
de fazer algo para ajudar a sua 
memória (bilhete na sua linha 
de visão, alarme em um tablet/
smartphone, etc.). Mas, novamente 
a complacência pode interpor-se  
no caminho.

no piloto automático, olhe ao seu 
redor um pouco mais. Ao fazê-lo, 
perceberá que o motorista ao seu 
lado tenta encontrar um pedaço de 
papel dentro de uma pasta enquanto 
fala com alguém ao celular...

É muito provável que você aumente 
ou diminua a sua velocidade ou 
mude de pista para sair do caminho  
desse motorista.

Mas se você não olha ou não 
tem o hábito de olhar, então não 
necessariamente sairá dessa  
linha de fogo.

Portanto, trabalhar os seus hábitos 
relacionados à segurança ajuda a 
compensar a complacência que 
conduz à mente longe da tarefa, 
e procurar nos outros os padrões 
de riscos de estado a erro, ajuda a 
colocar sua mente novamente na 
tarefa e nos faz pensar no risco do 
que estamos fazendo  
nesse momento.

Enquanto estas duas técnicas de 
redução de erros críticos reduzem 
as lesões causadas por erros como 
a mente longe da tarefa, mover-se 
em direção à linha de fogo e perder 

Complacência e 
Tomada de Decisões



Já que nem sempre nos 
esquecemos, ou pior, quase nunca 
nos esquecemos, é muito fácil 
cair na complacência ao invés de 
fazer algo a mais para ajudar a 
sua memória, especialmente se 
o que precisa ser feito exige um 
pouco de esforço ou parece ser 
insignificante (como colocar um 
bilhete no volante dizendo “filho 
no banco traseiro” caso não leve 
seu filho à escola habitualmente).

Outro problema causado pela 
complacência é reconhecer a 
mudança. Todos podemos falar e 
dirigir ao mesmo tempo. E todos 
nós sabemos que isso pode ser 
uma distração.

Às vezes não é algo que distrai 
muito (não é muito perigoso) e às 
vezes a conversa pode ser muito 
preocupante (muito perigoso). 
Em situações como essas, é 
fácil tornar-se complacente 
e racionalizar o que estamos 
fazendo quando não é perigoso, 
porque o risco é baixo. Apenas 
se tornará um problema se a 
conversa começa a preocupá-
lo em excesso. Mas isso pode 
ser difícil de reconhecer porque 
agora você está pensando no que 
está tomando a sua atenção, não 
no que está fazendo (dirigir). 
Portanto, ainda que todos nós 
saibamos que dirigir quando 
se está realmente preocupado é 
perigoso, a complacência pode 
nos levar a fazer coisas que 
podem ser muito perigosas, sem 
que o reconheçamos na maioria 
das vezes.

Outro problema bastante óbvio 
da complacência é o excesso de 
confiança. Muitos dispositivos 
de segurança, procedimentos 
ou protocolos são redundantes, 
se ninguém comete um erro 
ou “nada sai errado”. Todos 
sabemos que você não precisa 
de um colete salva-vidas a 
menos que caia na água. Mas 
se alguém é um bom nadador, 
poderia estar menos inclinado a 
usar um colete salva-vidas; ou 
se é um experiente trabalhador 
da construção, menos inclinado 

a usar um cinto de proteção contra 
quedas, especialmente se está a 
somente dois ou três metros do solo.

Porém, as pessoas também podem 
cair na complacência quanto ao uso 
de listas de verificação e permissões. 
Também podem ser complacentes 
sobre coisas como dizer a alguém 
aonde vai (caminhada no bosque) 
e quando pretende voltar, algo 
semelhante como apresentar um 
plano de voo. As pessoas podem 
inclusive ser complacentes sobre o 
uso do corrimão, mesmo que todos 
nós já tenhamos caído descendo as 
escadas alguma vez, e que alguns 
de nós já tenhamos caído inclusive 
subindo  
as escadas.

Portanto, como dissemos 
anteriormente, temos que ensinar 
as pessoas mais do que apenas 
técnicas de redução de erros críticos 
de que precisam para combater a 
complacência, e para compensar a 
complacência que conduz à mente 
longe da tarefa. Também temos 
que ensiná-las a desenvolver um 
profundo respeito pela complacência 
e também por tudo o que pode 
significar na nossa tomada de 
decisões.

Voltando ao caso, o ciclista morto na 
estrada não era um turista perdido 
procurando o caminho certo como 
havia sido especulado originalmente. 
Ele era um instrutor de esqui que 
vivia na região há 30 anos. Mais de 
300 pessoas foram ao seu funeral...

Cada dia, milhares (e milhares) de 
vezes ao dia, a complacência faz  
uma nova vítima.

Sobre o Autor

Larry Wilson, é um consultor em 
segurança comportamental há mais 
de 25 anos, trabalhando com mais de 
3.000 empresas no Canadá, Estados 
Unidos, América Latina, Pacífico 
e Europa. É o autor do programa 
SafeStart, um programa avançado de 
conscientização sobre a segurança, 
atualmente utilizado por mais de 3 
milhões de pessoas, em mais de 60 
países e disponível em mais de 30 
idiomas. 

SafeStart International
Rua Alberto Folloni, 1743
Curitiba/PR – 80540-000
Telefone: (41) 4042-3800
E-mail: contato@ssi.safestart.com
Website: www.safestartbrasil.com.br

Copyright © 2017 - SafeStart International. Todos os 
direitos reservados. SafeStart é uma marca registrada 
da Electrolab Limited. 


