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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo mostrar que os riscos que geram as perdas no trabalho, que são 
materializadas através das quebras, paradas de processo, perda da qualidade, retrabalhos e 
acidentes que geram doenças e lesões nos colaboradores. Não são solucionados ou controlados por 
através de regras e padrões rígidos, onde exigem o cumprimento robotizado das pessoas. Por mais 
rigoroso que seja o padrão, este é quebrado devido às inter-relações entre pessoas que interpretam, 
generalizam e omitem os aspectos que podem ou não trazerem como resultado a produtividade 
eficaz. 

 

 

Palavras-chave: Equilíbrio das percepções 
 

 

RÉSUMÉ 

 
Cet article vise à montrer que les risques qui génèrent des pertes au travail, qui sont matérialisées par 
des pauses, arrête le processus, la perte de qualité, retravailler et les accidents qui causent des 
maladies et des blessures chez les employés. Ne sont pas traitées ou contrôlées par des règles et 
des normes strictes, qui exigent le respect des personnes robotiques. Pour plus rigoureux que celui 
par défaut, est actuellement cassé en raison des inter-relations entre les gens qui interprètent, 
généralisent et omettent les aspects qui peuvent ou non apporter des résultats de la productivité 
efficace. 
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de Vida pelo de Instituto Educacional de Bem com a Vida (2012), marcio_coupe@hotmail.com 
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  INTRODUÇÃO 

 

 

Como desafio da pesquisa elaborou-se: por que, mesmo com padrões 

exigentes, recursos estruturados, existem ainda tantas perdas dentro dos processos 

produtivos? 

Foram analisadas as inter-relações entre áreas, visando integrar através 

de treinamento perceptivo equilibrado, entre as tipologias existentes, dando o 

mínimo de conhecimento através do compartilhamento do conhecimento, desde a 

alta direção até o pessoal de base da empresa. 

Com a utilização da Programação Neurolinguística Sistêmica com 

Qualidade de Vida, realizou-se a busca e análise dos comportamentos através da 

integração das adversidades ecológicas com os seguintes princípios básicos da 

PNL: 

• O homem é o exemplo real, é o resultado do alinhamento daquilo que 

faz.  

• As crenças são pré-suposições e formam os princípios éticos de 

valores que podem ser verdadeiros ou não e suas consequências são reais. 

•  Pressuposições são referencias, o qual causa reações;  

•  Respeitar a outra pessoa como ela vê o mundo, e tentar compreende-

la; 

• Ser transparente na busca, e ajudar o outro em um processo de ganha, 

ganha; 

• Observar os resultados e efeitos da sua vida, mudando a estratégia se 

o resultado não for o esperado,  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Dentro das organizações existem fatores que compreendem todas as 

inter-relações que compõe o sucesso de uma produção ou todas as perdas 

referentes a esta produtividade. 

Poucos compreendem que como indivíduos dentro das organizações, 

exercem influência diretamente nos resultados das áreas. Embora possam ser 

eficientes nas áreas em que trabalham, podem ter o desequilíbrio entre os 

departamentos, onde ocasionam efeitos indesejados, não percebíveis diretamente. 

Como exemplo: supondo que o departamento de compras economiza para empresa 

na hora de comprar um produto. E esta economia imediata, embora tenha um ganho 

de custo temporal, poderá gerar muitas possibilidades no futuro na área onde o 

produto for utilizado, devido à qualidade duvidosa do produto. E estas possibilidades 

podem ser desde uma parada de um processo com custos não estimados, como 

impactos ambientais, até mesmo comprometer a segurança dos colaboradores. 

Compreender esta rede de construção e o compartilhamento do conhecimento entre 

as áreas equivale a um grande salto no controle dos riscos que geram as perdas.  

 

 

INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS PESSOAS 

 

A interdependência entre áreas ainda não é bem compreendida entre os 

gestores, o que pode provocar: 

• Os empresários tendem a achar que as perdas acidentais são 

sinônimas de um comportamento direto, pela falta de atenção, com isso concentram 

esforços reativos e sintomáticos não eliminando as causas. 

•  Entender que o limite que separa o estado de atenção e decisão para 

o estado de desatenção e indecisão, é muito tênue, bastando milésimos de 

segundos para esta mudança de estado. Por sua vez a mesmo viés de estado pode 

trazer infinitas possibilidades de lapsos comportamentais, podendo quebrar padrões 

pré-estabelecidos, pois a linha do tempo não é linear, mas relativa. 
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•  Não percebem que os mesmos recursos que são utilizados para 

produzir podem gerar perdas, devido às inter-relações que podem estar gerando 

ganhos imediatos para uma área, mas não para o todo de maneira globalizada. 

•  Entender que todos têm a tendência a correr riscos, porque riscos 

também geram ganhos.  

•  Saber analisar a magnitude dos seus efeitos que podem ser ganhos 

imediatos e temporais, mas também as perdas podem ser maiores que os ganhos. 

•  Dentro de uma organização, embora os padrões sejam para todos, os 

padrões comportamentais diferem na sua aplicabilidade, devido tipologias diferentes 

dentro de um grupo de pessoas. 

•  Uma ação traz efeitos para todos, não importando quando foi e nem 

quem a realizou. 

 

O inconsciente” é usado em PNL, para indicar tudo que não seja 

consciente. Assim, o inconsciente e um “contentor” para muitos 

pensamentos, sentimentos, emoções, recursos e possibilidades diferentes 

nos quais não está prestando atenção em qualquer determinado momento. 

Quando desloca sua atenção, se tornam consentes. (O’CONNOR, 2000, p 

11). 

 

ENTENDENDO OS RISCOS  
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Figura 1  

 

 

Existem três tipos de riscos, estes se interagem e se completam trazendo 

toda a sorte de efeitos. Sejam eles de ganhos ou perdas. 

 

 

RISCO REAL OU CIÊNTIFICO 

 

É o identificado pela “luz” da ciência, comprovado cientificamente pelos 

especialistas, médicos, engenheiros, astrônomos, cientistas e outros. 

   Este risco normalmente é dado maior ênfase, devido a ser visível, 

mensurável, tendo como consequências a maioria dos esforços aplicados.  Por 

exemplo: os vírus. 

O importante entender que foi identificado, poucos riscos reais pela 

ciência. 

 

RISCO PERCEBIDO 

 

 

Este risco e gerenciado por julgamentos. Estes são percebidos 

diretamente pelos sentidos (audição, paladar, olfato, tato e visão) e também por 
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experiências adquiridas.  Estes filtros são de suma importância aliada ao 

conhecimento. De nada adianta os filtros sem informações adequadas. 

Normalmente temos características mais evidentes destes filtros. Pessoas 

que são mais auditivas, outras mais visuais e também as sinestésicas, que geram 

informações e produzem suas impressões da realidade, influenciando a atenção 

externa e comportamentos e seus respectivos efeitos. 

 

Algumas coisas passam despercebidas porque as pessoas favorecem um 
sentido. (O’ CONNOR 2000, p 54). 

 

 

RISCO VIRTUAL 

  

 

Estes riscos são experiências adquiridas através de nossas crenças. 

Estas podem ter origens religiosas, educativas, familiar, amigos e outros. Os riscos 

virtuais podem ou não serem reais, mas as crenças sobre eles têm consequências 

concretas.  

 

A palavra paradigma vem do grego. Na origem era um termo cientifico, mas 
hoje é usada comumente para definir modelo, teoria, percepção, 
pressuposto ou padrão de referência. Em um sentido mais geral é a maneira 
como “vemos” o mundo – não no sentido visual, mas sim em termos de 
percepção, compreensão e interpretação. (COVEY, 2010, p 35). 

 

A REAÇÃO AO RISCO: A COMPENSAÇÃO DO RISCO 

 

Corremos riscos quando imaginamos o ganho obtido. Esta propensão é 

influenciada pelos julgamentos.  

Existem algumas razões para corrermos estes riscos: 

 

•  Só vemos aquilo que é mensurável é aparente como real; 
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• Não percebemos os riscos que geram as perdas, muitas vezes por 

desconhecimento; 

• Generalizamos como seguro pelo fato de não haver um risco que tenha 

gerado perdas; 

•  Acreditamos muitas vezes, que planejar e esperar os recursos 

necessários são sinônimos de “perda de tempo”. 

•  A questão é que somos temporais e que desejamos é o ganho 

imediato.  

 

 

RISCO: UM FENÔMENO PARTICIPATIVO NA TEIA DAS CONSEQ UENCIAS 

 

O comportamento de uma pessoa tem consequências para as outras. 

Estamos interligados por uma “teia” de consequências.  

Tudo se comunica, diferenças sutis em condições normais torna o 

comportamento complexo e imprevisível, por exemplo: quando existe uma parada de 

produção por um defeito, buscamos o desconhecido, que trará como consequência 

novas experiências, novos aprendizados, que trazem infinitas possibilidades de 

ganhos ou perdas.  

Por isso o ponto de equilíbrio é o trabalho em conjunto com a participação 

de varias pessoas e de especialidades diferentes, olhando o todo, pois o ajuste das 

ações comportamentais será baseado no compartilhamento das oportunidades das 

experiências e ensinamentos instituídos. 

 

 É inspirador perceber que ao escolhermos nossa reação a uma 
circunstância afetamos intensamente essa mesma circunstância. Quando 
modificamos parte de uma formula química, alteramos a natureza do 
resultado. (COVEY, 2010, p 107) 

 

REDE DAS PERCEPÇÕES 

 

Estamos constantemente criando Redes – Fontes - Causas e Controles, 

de alguma coisa, que deveria ser rede de fornecimento, informação, 

compartilhamento e construção para o bem comum. 



8 

Entender que todos estão num mundo interativo e que o ambiente que 

compõe o sistema produtivo é interdependente entre as áreas, por sua vez as 

pessoas. A produtividade, à segurança, saúde, meio ambiente e outros são 

inseparáveis e qualquer uma das áreas pode trazer consequências para o todo. 

Devemos ter ações não baseados no rigor do método, mas sim na 

interpretação dos cenários, construímos uma realidade contextualizada de 

comunicação e interpretação flexível para uma produção de efeitos em cadeia 

desejados. 

 

Uma das primeiras coisas que aprendemos sobre o mundo é que nem todos 
compartilham nosso ponto de vista. Para compreender uma situação 
plenamente, você precisa adotar diferentes perspectivas, assim, como ao 
examinar um objeto de ângulos diferentes para ver sua largura e 
profundidade. Um só ponto de vista oferece apenas uma única dimensão, 
uma única perspectiva, verdadeira daquele ângulo, mas um retrato 
incompleto do objeto inteiro. Não existe perspectiva “correta” seja qual for à 
situação. Você constrói compreensão a partir de muitas perspectivas. 
(O’CONNOR, 2000, p 39). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Todos os padrões serão quebrados, se não houver o equilíbrio das 

percepções, e que este feito seja realizado com inteligência para regenerar a direção 

do conhecimento, das habilidades e o desejo motivado para os efeitos desejados. 

Quando se expande as redes em sistemas flexíveis, receptores 

contextualizados se constroem constantemente na imprecisão e na ruptura, um novo 

conhecimento instituído em equilíbrio de uma modelagem de percepção onde todos 

ganham.  

A Programação neurolinguística é um processo de autodesenvolvimento 

no qual fomenta este equilíbrio e transforma esta possibilidade em realidade 

construtiva.  
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