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Os efeitos das incertezas e ambiguidades no gerenciamento de risco é 
tema deste artigo. Constatar que a diminuição de risco gera um com-
portamento humano de negligencia, que as intervenções nos sistemas 
atuais para criar camadas de segurança mais transferem o risco de lu-
gar do que propriamente o reduzem, só provocam novas incertezas. 
Um ciclo de vulnerabilidades retroalimentado e crescente. A demanda 
por uma nova cultura que saiba lidar de forma prática e aprender a con-
viver com a ambiguidade é desejada, a chamada sociedade resiliente.

Responsável por um portfólio de projetos US$ 78 bilhões, ou seja, 
uma importante parte da execução estratégica da maior empresa 
brasileira, o engenheiro Paulo Costa lidera o esforço da área de 
Abastecimento da Petrobras para criar seis novas refi narias no 
Brasil, o maior programa do gênero no mundo.
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Enquanto as técnicas e ferramentas tradicionais funcionam bem 
em ambientes de relativa estabilidade, o mesmo não é válido para 
ambientes incertos e complexos. Este artigo busca ampliar este 
entendimento e explorar perspectivas, baseadas em descobertas 
de 15 anos de pesquisa. Apresenta oito princípios que auxiliam a 
trabalhar de uma maneira mais dinâmica e auto-organizada.
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