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É importante diferenciar

um problema rotineiro
daquele que realmente

reflete uma crise
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C rises são extremamente demo-
cráticas e politicamente corre-
tas; não discriminam nem são

preconceituosas. Atingem empresas
nacionais ou multinacionais, públicas
ou privadas, pequenas, médias ou
grandes, e podem acontecer a qual-
quer momento, com pouco ou ne-
nhum aviso. Alguns pesquisadores
brincam ao afirmar que Noé foi o pri-
meiro gerente de crises da história, pre-
parado que estava para enfrentar o di-
lúvio, tendo salvado, com a sua arca,
as espécies animais da extinção. Fran-
camente, isto não faz justiça aos atuais
gerentes de crises. Noé, em função de
sua relação especial com Deus, teria
acesso a informações privilegiadas so-
bre a enchente, contradizendo as carac-
terísticas básicas da crise: a surpresa e
o imprevisto.

Em razão da banalização do termo,
sua definição virou objeto de debate; é
importante diferenciar um problema
rotineiro daquele que realmente reflete
uma crise. Enquanto o problema pode
ser resolvido num espaço de tempo li-
mitado e de forma discreta, a solução
da crise é mais longa, utilizando-se pa-
ra isso não só de segmentos internos
da organização atingida como tam-
bém de consultores externos.

Steve Fink e Laurence Barton, os
mais renomados gerenciadores de cri-
ses dos Estados Unidos, consideram
crise como sendo uma circunstância,
muitas vezes imprevisível, que corre o
risco de aumentar em intensidade,
atraindo assim a atenção da imprensa
e/ou uma investigação governamental,
interferindo nas operações regulares
da empresa, danificando a imagem da

COMO PREPARAR UM PLANO DE
GERENCIAMENTO DE CRISES

.Envolver executivos do alto
escalão na sua elaboração

©Listar todas as possíveis
emergências e todas as áreas
de vulnerabilidade da empresa,
usando uma equipe composta
por representantes de todos os
departamentos da companhia

.Priorizar, por nível de
severidade, todas as possíveis
crises que tenham sido
identificadas

.Estabelecer um local para um
centro de comunicações a ser
ativado em caso de crises

.Obter dos executivos competentes
aprovação prévia para medidas de
contingência que venham a ser
necessárias

.Treinar uma equipe de gerenciamento
de crises durante este processo inicial |

companhia e, em última instância, ar-
riscando a sobrevida da organização.

As crises em corporações podem ser
divididas em duas categorias genéri-
cas: as criadas por condições inerentes
à empresa e aquelas originadas fora da
estrutura empresarial. Defeitos em
produtos, invasão nas redes de compu-
tadores, desastres naturais, falsifica-
ções, rumores, boicotes, sabotagens, so-
negação de informações, mudanças
inesperadas no mercado, ingerências
governamentais, concordatas, crises
sucessórias, conflitos trabalhistas, aci-
dentes, incêndios, explosões, enchen-
tes, invasões de propriedade, terroris-
mo, são alguns exemplos ilustrativos
de crises a que, infelizmente, todas as
empresas estão sujeitas.

Plano emergdencial - Da mesma for-
ma que não é prudente dirigir um auto-
móvel novo sem ter seguro, nenhuma
empresa deve estar estabelecida sem

ao menos um plano emergencial bási-
co que possa ser posto em ação ao me-
nor sinal de crise. É claro que esses pla-
nos não evitam crises, não protegem a
empresa de erros humanos, desastres
naturais ou atos deliberados de sabota-
gem e terrorismo. Planos emergenciais
não imunizam, mas fornecem à empre-
sa ferramentas para identificação de si-
nais de alarme de crises em potencial,
além de condições para melhor geri-
las e a elas sobreviver.

Empresas que planejarem suas rea-
ções a emergências terão mais condi-
ções de tomar decisões acertadas, vol-
tar à normalidade rapidamente, limi-
tar perdas patrimoniais e resguardar-
se de publicidade negativa. Ao prepa-
rar um plano de gerenciamento de cri-
ses, a empresa deve seguir alguns pas-
sos básicos (veja no quadro acima).

A falta de planejamento para emer-
gências por parte de empresas é causa
de grande preocupação para a socieda-



de, não só pelas perdas tangíveis asso-
ciadas a situações de emergência, tais
como danos a propriedade e ruína fi-
nanceira, mas também em razão dos
danos psicológicos intangíveis causa-
dos às vítimas e seus familiares. Em ca-
so de crise, a empresa deve divulgar
três mensagens: que está pronta para
enfrentar a emergência, tem absoluto
controle da situação e está empenhada
em fazer todo o necessário para um
desfecho satisfatório.

Comunicação - Quando emergên-
cias ocorrem, a área onde maiores er-
ros são cometidos por executivos des-
preparados é a das comunicações. Isso
inclui mentiras, especu-
lações, distorções, omis-
sões, e a recusa de forne-
cer aos interessados in-
formação honesta e com-
pleta. É importante que
executivos entendam
que a opinião pública é
formada nas primeiras
horas que se seguem a
um desastre e que corri-
gir uma história após
sua publicação é extremamente difícil.
A primeira atitude que uma corpora-
ção em crise deve tomar é a abertura
de canais de comunicação com empre-
gados, clientes, investidores, fornece-
dores e, principalmente, a mídia.

Comunicação é crucial em caso de
crises - rumores abundam onde fal-
tam informações. A reputação de uma
organização é um importante patrimô-
nio, e uma crise mal conduzida pode
destruí-la. O objetivo maior deve ser
manter o respeito do consumidor, o
qual é dificilmente conquistado e facil-
mente perdido.

As organizações devem treinar seus
executivos ligados aos serviços de aten-
dimento ao cliente e relações públicas
para estarem especialmente sensíveis
às reclamações recebidas, precisamen-
te porque esses sinais podem represen-

EMPRESA
DEVE

TER UM
PLANO DE

EMERGÊNCIA

tar as primeiras indicações de que
uma "tormenta" está a caminho.

Um sistema integrado, composto
por um plano de gerenciamento de cri-
ses, por um eficiente serviço de atendi-
mento ao cliente e pela instituição da fi-
gura do ouvidor, ou ombudsman, co-
mo último recurso do consumidor jun-
to à empresa, é a mais acertada fórmu-
la de preservação da integridade patri-
monial e moral das empresas moder-
nas. Devemos considerar que um efi-
ciente gerenciamento de crise não se re-
sume em resolver a crise. Todas as
preocupações e questões consideradas
são igualmente aplicáveis às habilida-
des e estratégias que todas as organiza-

ções precisam para so-
breviver no altamente
competitivo mundo da
economia global. As
mesmas ferramentas es-
tão envolvidas em ge-
renciamento de crises e
gerenciamento estraté-
gico.

Executivos de organi-
zações preparadas para
crises aprenderam a li-

ção fundamental: gerenciamento de
crises diz respeito à totalidade da orga-
nização e é a expressão dos seus objeti-
vos fundamentais, ou visão estratégi-
ca. Em outras palavras, a empresa que
não estiver bem posicionada com rela-
ção a como proceder em caso de crise,
provavelmente não está bem posicio-
nada para competir com sucesso na
economia globalizada.
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