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Descentralizar decisões facilita gestão de crises 
 
Acidentes com funcionários ou consumidores, fraudes e contaminação do meio ambiente são 
situações que podem comprometer a credibilidade de uma companhia. Quando o assunto é 
gerenciamento de crises, a palavra certa é prevenção. Descentralizar decisões e adotar a 
transparência internamente e externamente é atitude aconselhável segundo consultores. Se a 
situação já se instalou, o melhor é agir rápido e prestar todos os esclarecimentos necessários. 
Falar a verdade é o segredo para preservar a credibilidade. 
 
Mais do que gerenciar uma crise, a companhia deve avaliar o impacto das decisões estratégicas 
como forma de prevenção. Consultora em gestão e comunicação empresarial e organizadora do 
livro "Com Credibilidade não se Brinca!", da Summus Editorial, Luciane Lucas diz que é comum 
que as companhias só pensem nas conseqüências de suas principais decisões quando algo se 
transforma em obstáculo ao resultado. 
 
- No caso de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, convém que a 
empresa avalie, antes de colocar um produto de ponta no mercado, se todas as exigências de 
segurança foram observadas. Muitos produtos testados inadequadamente tiveram um ciclo de 
vida curtíssimo, provando que sair na frente não implica garantir, mais adiante, liderança no 
mercado. O concorrente direto pode aprender com seus erros e lançar um produto melhor logo 
em seguida - explica a consultora. 
 
 
prevenção é complicada na indústria farmacêutica  
 
Em alguns casos, não dá para prever o efeito do produto a longo prazo, principalmente quando se 
trata de medicamentos. Um exemplo é o antiinflamatório e analgésico Vioxx, comercializado pela 
Merck. O remédio, que contém o princípio ativo Rofecoxibe, foi retirado do mercado depois que 
sua fabricante informou que estudos clínicos provaram que os pacientes tratados com Vioxx por 
mais de 18 meses correm mais riscos de ter problemas cardíacos do que os que tomaram um 
placebo. 
 
- De 5 mil a 10 mil remédios são pesquisados, 250 entram nos testes pré-clínicos, 5 entram nos 
testes clínicos e apenas um é aprovado. O investimento chega a US$ 500 milhões e mão-de-obra 
engloba em torno de 10 mil cientistas. Apesar disso, muitas vezes não dá para prever o efeito da 
droga a longo prazo, como foi o caso do Vioxx (disponível no mercado americano desde 1999) - 
argumenta Gilberto Santos, diretor de marketing para América Latina e Caribe da 
GlaxoSmithKline, defendendo o ponto de vista da indústria farmacêutica. A fatalidade pode 
acontecer com qualquer empresa, por isso é fundamental que as organizações criem rotinas 
prévias mesmo quando o problema ainda for uma hipótese improvável, alerta Luciane Lucas. "Não 
basta que a empresa esteja disposta a identificar pontos de estrangulamento em todos os seus 
processos. É preciso que se prepare para o mau tempo e envolva todos os funcionários na 
administração do problema", observa Luciane. 
 
Segundo a consultora de gestão, a política de portas fechadas, de restringir as decisões 
estratégicas da empresa ao escritório central é um erro. Os empregados não saberão o que fazer 
quando medidas importantes precisarem ser tomadas e os boatos acabarão adquirindo status de 
informação verdadeira. Ninguém saberá o que está acontecendo. 
 
A transparência com os funcionários é princípio na da Schering-Plough Coopers, que atua na área 
de produtos farmacêuticos e saúde animal. De acordo com o presidente da companhia, Fernando 
Heiderich, um dos pilares de sustentação da empresa é a credibilidade e, para isso permanecer, a 
empresa investe em ações não só para o público externo, mas também para o interno.  



 
- Ganhamos a confiança deles a cada dia - garante Heiderich. Funcionários e distribuidores 
motivados, continua o presidente da Schering-Plough, são mais fiéis à organização e seus valores, 
o que pode ser essencial em momentos de crise. "Além disso, imagem corporativa forte faz a 
diferença para o consumidor", opina. 
 
Empresa deve ter rotina que simule problemas 
Realizar simulações é outra forma de a empresa se prevenir. "Os gestores devem entender quais 
são os riscos inerentes à atividade que a empresa desempenha", analisa Gislaine Rossetti, gerente 
de comunicação da Basf para a América do Sul. Na organização, a cada dois anos ocorre a 
simulação. O treinamento, diz Gislaine, é a oportunidade de colocar em prática o plano de 
gerenciamento elaborado pela companhia. 
 
- Além dos funcionários, envolvemos também a comunidade em torno da empresa. É importante 
que as pessoas vivenciem o que pode acontecer e aprendam como devem agir caso aconteça a 
crise - justifica Gislaine, que já participou da simulação de incêndio na fábrica de tintas e vernizes. 
 
Se mesmo com a prevenção, a crise surgiu, o primeiro procedimento é agir imediatamente. 
Segundo Luciane Lucas, uma boa parte das empresas se torna vulnerável em situações de crise 
por causa da resistência dos executivos. "Decisões que implicam perda imediata de faturamento 
tendem a ser adiadas por mais tempo do que a situação permite", avalia. Admitir a parcela de 
responsabilidade é outra ação positiva. A Merck, fabricante do Vioxx, optou por retirar o 
medicamento do mercado, mesmo sendo um de seus produtos mais vendidos, tendo gerado em 
2003 US$ 2,5 bilhões em todo o mundo.  
 
- Embora pensemos que teria sido possível continuar com as vendas de Vioxx, destacando esta 
informação na embalagem, decidimos retirá-lo do mercado. É o que cabe fazer, em vista da 
quantidade de terapias alternativas que existem e as dúvidas que geram estes dados (sobre seus 
riscos) - declarou o presidente do grupo, Raymond Gilmartin, na ocasião. 
 
Apesar de a crise não ser desejada por nenhuma empresa, há formas de recuperar a credibilidade 
e reverter as conseqüências negativas. Segundo Luciane, que ministra o workshop Gerenciamento 
de Crises Corporativas na Fundação Getulio Vargas (FGV), tudo depende da postura da empresa 
na ocasião do acidente.  
 
- A transparência na comunicação, os cuidados para minimizar os impactos ambientais e as ações 
imediatas para reduzir os danos às comunidades atingidas são pontos que servem de termômetro 
para avaliar o nível de responsabilidade social da empresa. Não basta cuidar da imagem de 
marca. As posturas corporativas devem reforçar a confiança da opinião pública em relação à 
empresa que assina a marca - avalia Luciane. 
 
 
DEZ MANDAMENTOS 
 
1. AVALIE o impacto das decisões estratégicas. 
2. CRIE rotinas prévias quando o problema ainda for uma hipótese improvável. 
3. AJA imediatamente. 
4. SE a responsabilidade for sua, assuma o ônus. 
5. ESQUEÇA o estilo low profile. 
6. SEJA o primeiro a advertir sobre os riscos. 
7. INFORME permanentemente o que está sendo feito. 
8. NÃO superestime o poder do departamento jurídico. 
9. ACOMPANHE a influência de um público nos outros. 
10. MOSTRE o resultado das ações corretivas. 
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