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A divisão bem definida do trabalho é encontrada em plantas industriais de
alta complexidade. Por um lado, existem os designers e os fornecedores
de tecnologias utilizadas no processo de produção. Por outro lado, há
aqueles  que  vão  operar  essas  tecnologias.  Estas  duas  práticas,  a  de
projeto e a operacional , no entanto, se encontram em um determinado
ponto: o momento em que tais tecnologias são colocadas para funcionar
durante  o  start-up  das  plantas.  Isso  cria  atrito  entre  os  indivíduos
provenientes dessas duas formas de vida.  Quando as tecnologias não
funcionam como esperado ou quando simplesmente se avaria, são estes
problemas  no  design  ou  problemas  operacionais?  Ou seja,  são  estes
problemas causados por instalações de design que estavam erradas desde
o início ou pelos operadores e engenheiros de chão de fábrica que não
operam tais tecnologias corretamente? Neste estudo analisamos um caso
em que dois enormes fornos industriais vazaram em uma usina de níquel
EUA $ 3.2bi, fazendo a produção de parar por um ano. Não discutimos a
controvérsia sobre quem é a culpa, embora essa seja agora uma batalha
legal em andamento. Em vez disso, nós reconstruímos a interação entre
design e profissionais operacionais que foram colocados para trabalhar
juntos depois dos incidentes. Eles tinham o dever de propor o projeto de
um novo  forno  elétrico  para  substituir  os  antigos.  Ao  reconstruir  as
contribuições  de  ambos  os  grupos  durante  o  redesenho  do  forno
buscamos  entender  as  contribuições,  limites  e  sobreposição  entre  o
projeto e as práticas operacionais. Isso vai ajudar no processo de tomada
de decisão em um cenário no qual designers e operadores discordam
durante  a  fase  de  projeto  -  ou  seja,  antes  dessas  tecnologias  serem
construídas  e  testadas  no  mundo  real.
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