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RESUMO 

 

 

A cada dia as empresas estão sendo desafiadas a revisar suas estratégias e modelos 

organizacionais, com o intuito de atuar na prevenção de crise nos seus negócios e 

assegurar sua continuidade e o futuro das organizações. O presente estudo tem como 

objetivo analisar a estrutura organizacional das empresas de grande porte que atuam no 

cenário brasileiro na gestão de crises. A metodologia aplicada neste trabalho é um estudo 

qualitativo com a filosofia positivista, numa abordagem dedutiva envolvendo dez 

empresas brasileiras atuantes nos setores secundário e terciário da economia brasileira. 

Os resultados obtidos no estudo revelam que existe uma uniformidade nos 

modelos organizacionais de gestão de crises nas organizações, que reportam à maior 

liderança do negócio. 

 

Palavras-chave: risco, gestão de risco, crise, gestão de crises, estrutura organizacional, 

comitê de gestão de crises, plano de continuidade do negócio. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Every single day, companies are being challenged to review their strategies and 

organizational models, with a view to acting in crisis prevention in their businesses, 

ensuring their continuity and the organizations future. The target of this study is analyzing 

the large corporation organizational structure that operate in crisis management within 

the Brazilian scenario. The methodology applied to this work is a qualitative study with 

a positivist philosophy in a deductive approach involving ten Brazilian companies 

operating in the secondary and tertiary sectors of the Brazilian economy. 

The results obtained in the study reveal that there is a uniformity in the 

organizational models of crisis management in organizations, which report to the highest 

leadership of the business. 

 

Keywords: risk, risk management, crisis, crisis management, organizational structure, 

crisis management committee, business continuity plan. 
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1. INTRODUÇÃO 

Crise, uma palavra que possui um significado poderoso e que, desde 2020, passou 

a se fazer presente com maior incidência e abrangência. Devido ao reconhecimento da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, é decretado o estado 

de pandemia global devido à COVID-19, que como consequência desafia toda a 

sociedade, empresas, instituições, organizações, governos, entidades e ONGs. Embora os 

autores apresentem diversas definições distintas sobre crise, ela é reconhecida como uma 

situação de caos, incertezas, instabilidades, no latim denominada crisis. De acordo com 

Paraskevas (2006), no grego Krisis quer dizer “decidir” ou, mais apropriadamente, “a 

capacidade de bem julgar”.  

A The Corporate Communications Bible destaca que todas as crises ameaçam 

manchar a reputação de uma organização. Uma crise reflete mal em uma organização e 

prejudicará sua reputação em algum grau (DILENSCHNEIDER, 2000). A especificação 

técnica PAS 200:2011 reconhece crise como uma situação intermitente anormal, instável 

e complexa, que representa uma ameaça aos objetivos estratégicos, à reputação ou à 

existência de uma organização. Na concepção chinesa, crise simboliza “perigo” e neste 

caso, com um conceito mais abrangente, a situação de crise é uma oportunidade para 

eliminar o que não está funcionando adequadamente (WILKEN, 2001, p.1).  

Ao iniciar uma análise sobre quais são os principais agentes que contribuem para 

uma crise, cabe destacar algumas situações que estão diretamente associadas à crise e 

impactam as organizações, como a influência externa por conta de mudanças nos 

negócios, meio ambiente, aspecto político ou social. Parte da situação de crise é 

consequência de como a empresa lida com os riscos presentes nos seus negócios; o seu 

plano de gestão que envolve o mapeamento, classificação e definição das medidas de 

controle ou eliminação; o não tratamento, tratamento inadequado, incidentes e  

deficiência na gestão, podendo levar à interrupção de negócios, perdas e emergências. De 

acordo com a  ISO 45001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2018), incidente é uma ocorrência decorrente, ou no decorrer, do trabalho, que poderia 

resultar, ou resulta, em lesão e doença que está intimamente ligada aos negócios da 

empresa. 

Ao falar de crise, cabe destacar que é um tema multidisciplinar devido à sua 

diversidade de agentes e situações. Um exemplo é a crise financeira, que consiste numa 



14 
 

 

situação ou condição que a empresa enfrenta devido à dificuldade de liquidez, quando a 

empresa não possui caixa, ou seja, recursos financeiros para honrar os seus compromissos 

com os colaboradores, fornecedores e acionistas. Ao estudar a crise política é possível 

afirmar que é uma situação ou problema de alteração repentina das circunstâncias 

políticas nas nações, governos ou empresas, que podem impactar significativamente as 

empresas, sociedade, instituições e nações. Numa visão geral, a crise patrimonial ocorre 

quando as atividades desenvolvidas pela empresa são impactadas devido à baixa 

capacidade de pagamentos, à falta de patrimônio, que pode resultar na restrição de 

créditos e elevar o risco de a empresa não conseguir superar eventuais crises e não honrar 

os seus compromissos, comprometendo a continuidade dos negócios.   

As crises resultantes de desastres naturais, que são os fenômenos presentes na 

natureza que causam desastres, podem trazer além dos prejuízos, benefícios para a 

sociedade (KOBIYAMA et al., 2006). 

Outros autores reconhecem que as ocorrências dos desastres estão associadas às 

características geoambientais, vulnerabilidade econômica, social, política e cultural 

(ALCANTARA; AYALA, 2002). 

O Institute for Crisis Management (ICM) reconhece como crise empresarial 

qualquer questão, problema ou interrupção que desencadeia reações negativas das partes 

interessadas e pode impactar a reputação da organização, força comercial e financeira. 

Segundo Shinyashiki (2007), a gestão de crises é um conjunto de ações realizadas 

pelos gestores com o objetivo de evitar, prevenir e solucionar as situações de risco de 

degeneração enfrentadas pelas empresas, de modo a recuperar suas condições normais de 

funcionamento, rentabilidade e competitividade.  

De acordo com Lambrett (2018), existem diversas literaturas e autores que 

abordam, reconhecem e classificam o tema, como Fink (1986), Coombs (1999), 

Gonzales-Herrero e Smith (2008), entre outros, que desenvolveram metodologias de 

análises “cíclicas” de crises com a ambição de alcançar o “Plano para o inevitável”.  De 

acordo com seus modelos, as crises se movem por diferentes fases, e a gestão de crises é 

um processo que permite que cada fase seja tratada de forma eficaz para prevenir ou 

diminuir os danos que uma crise pode causar à organização e suas partes interessadas.  

No processo de gestão de crises, é necessário que haja uma classificação do 

estágio da crise, de acordo com Paraskevas (1986), e uma crise pode consistir em até 

quatro diferentes estágios, sendo: 



15 
 

 

a. estágio de crise prodrômica “pré-crise”: é o momento em que surgem os 

primeiros sinais de alerta, situação de risco, incidentes, deslizes, eventos 

incubados na organização que não estão sob gestão e ações de controle; 

b. estágio de crise aguda: fase em que a crise começará a causar danos e os reflexos 

vão variar  de acordo com a estratégia de gestão e resposta à crise; 

c. estágio de crise crônica: é quando a organização tenta se recuperar da crise 

identificando suas vulnerabilidades e aprendendo com as falhas e sucessos do seu 

processo de gestão de crise; 

d. estágio de resolução de crise: é quando a organização retorna à sua normalidade 

e aos seus processos rotineiros. 

Os autores Robert e Lajtha (2002) reconhecem o sucesso da gestão de crises 

eficaz, que está na aprendizagem estruturada e contínua, nos processos que capacitam os 

gerentes para lidar com o repentino e o inesperado. No modelo de gestão de crises e no 

plano estratégico, deve ser inserido o comitê de gestão de crises, que consiste num grupo 

de colaboradores com multiconhecimentos, ou seja, um grupo de representantes das 

diversas áreas da empresa que possuem vivência, experiência na organização, com o 

papel de auxiliar e dar o suporte necessário para a liderança que está conduzindo o 

processo de gestão da crise. 

Este trabalho adotou a definição de crise da Publicly Available Specification  PAS 

200:2011. Uma crise é definida como: uma situação inerente anormal, instável e 

complexa que representa uma ameaça aos objetivos estratégicos, à reputação ou à 

existência de uma organização. 

Os resultados obtidos no estudo realizado entre as empresas que atuam no cenário 

brasileiro demonstram que, embora as organizações possuam comitês para o 

enfrentamento da crise – como, por exemplo, a crise global de saúde gerada pela COVID-

19, elas não estão preparadas para as próximas crises, passando a ter uma lição de casa a 

ser realizada: revisitar suas estratégias e processos com foco em novas  tecnologias, ou 

seja, desenvolver e implantar ferramentas digitais que contribuam para mapear e definir 

estratégias de prevenção, mitigação e controle; desenvolver e implantar modelos de 

comitês estratégicos que venham a atuar com maior assertividade e engajamento dos 

colaboradores; implantar uma cultura de prevenção; estabelecer programas de 

treinamentos e capacitações aos colaboradores, membros dos comitês e liderança; 
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implantar protocolos orgânicos, que sejam revisados, atualizados e divulgados 

periodicamente.  

O momento de desafio global, por conta da crise sanitária da COVID-19, está 

colocando em prova as estratégias, modelos estruturais, culturas e a busca pela 

continuidade dos negócios nas empresas. Tal fato vem assolando as empresas desde o ano 

de 2020, conforme decreto global definido pela OMS, situação que gerou algumas 

limitações no estudo e outras situações importantes. Uma delas, no presente trabalho,  foi 

a oportunidade de conhecer de fato como as empresas estão trabalhando para atuar na 

gestão de crises, visando mitigar os impactos e assegurar a continuidade dos negócios. 

Devido a tais restrições, este trabalho limitou-se a analisar uma amostra composta 

por dez empresas de grande porte que fazem parte do cenário brasileiro, com significativa 

participação nos setores secundário e terciário da economia. Por conta das restrições, 

protocolos e medidas de biossegurança, não foi possível realizar as entrevistas 

presencialmente, vivenciar os ambientes das empresas e abranger um número maior de 

empresas participantes do estudo de caso. 

Com base no estudo, cabe citar as principais conclusões que reforçam a 

necessidade das empresas protagonizarem ações a serem adotadas, tendo como base as 

lições aprendidas, resultados obtidos, benchmark, feedbacks, plano de continuidade entre 

outros agentes contribuintes. Estes elementos contribuirão para a robustez das 

organizações no enfrentamento e gestão de crises que estão por vir. 

Os temas analisados neste estudo traduzem uma realidade das empresas diante de 

crise que pode gerar prejuízos, comprometimento de imagem e continuidade do negócio. 

De acordo com o IBGE, na primeira quinzena de junho de 2020, a pandemia da COVID-

19 resultou no fechamento de 522,7 mil empresas de um total de 1,3 milhão que 

encerraram suas atividades, temporária ou definitivamente. Isso representa 39,4% do 

total, sendo a maioria, 518,4 mil (99,2%) de pequeno porte, ou seja, as empresas com até 

49 empregados; 4,1 mil (0,8%) eram de porte intermediário, as de 50 a 499 empregados; 

e 110 (0%) de grande porte, que têm mais de 500 empregados, com destaque para os 

quatro setores que foram impactados: 1° o setor de serviços, com 258,5 mil (49,5%); 2° 

o comércio, com 192 mil (36,7%); 3° a construção civil, com 38,4 mil (7,4%); e 4° o setor 

industrial, com 33,7 mil (6,4%) da Indústria. 

Os subsetores que compõem o setor de serviços, de acordo com o IBGE, são 

comércio, alojamento e alimentação, transportes, comunicações, serviços financeiros, 
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atividades imobiliárias e serviços prestados às empresas e administração pública. O 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, segundo os indicadores do IBGE, cresceu 7,7% 

no terceiro trimestre de 2020 (comparado ao segundo trimestre de 2020), na série com 

ajuste sazonal. Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 3,9%. No acumulado dos 

quatro trimestres terminados em setembro, houve queda de 3,4% frente aos quatro 

trimestres imediatamente anteriores. Os dados apresentados refletem diretamente como a 

pandemia vem comprometendo a continuidade dos negócios e a real necessidade de as 

empresas estarem preparadas para o enfrentamento das crises, pois é uma condição de 

sobrevivência das organizações. 

Dando prosseguimento ao trabalho, o objetivo deste estudo é identificar e analisar 

as estruturas organizacionais, no gerenciamento de crises, com a finalidade de saber qual 

é a estrutura organizacional que as empresas brasileiras adotam para a gestão de crises. 

Levando-nos aos objetivos específicos, que são: 

 Analisar como as empresas brasileiras atuam diante de uma crise. 

 Analisar como ocorre a interação entre os comitês e/ou áreas de gestão de 

crise com a alta administração das empresas.  

 Identificar oportunidades de melhorias no processo de gestão de crises das 

empresas. 

Este estudo pretende fazer uma análise qualitativa com a filosofia positivista, com 

uma abordagem dedutiva descritiva através de uma pesquisa exploratória. O estudo traz 

algumas contribuições necessárias para o negócio, como a importância de as empresas 

investirem em ferramentas digitais, como sistemas informatizados, para mapear 

potenciais riscos que possam resultar em crises; a necessidade de parcerias com empresas 

especializadas, instituições de ensino, entidades de classe que auxiliem também no 

processo de criação e implantação de protocolos, programas de simulados e auditorias de 

forma orgânica. É necessário o desenvolvimento e a implantação de uma cultura voltada 

à gestão e prevenção de crise, que envolva os seus colaboradores, parceiros, clientes e a 

sociedade. As empresas devem implantar programas de capacitação e desenvolvimento 

para os colaboradores e gestores que compõem a estrutura de gestão de crises, firmar 

parceria com entidades, consultorias e academia, além da previsão de orçamento anual 

específico para o tema. Com estas contribuições, as empresas elevarão o nível de 

maturidade para enfrentamento das crises com maior eficiência, agilidade e assertividade. 
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O estudo foi dividido em sete conjuntos para facilitar a compreensão e a 

abordagem dos assuntos que serão tratados neste trabalho. O primeiro conjunto inicia com 

a introdução do tema e contextualização do problema, com um olhar para a questão de 

pesquisa e seus passos. O segundo conjunto contribui com a fundamentação teórica, que 

proporciona a compressão da revisão de literatura relevante, os seus dois domínios 

conceituais referentes à gestão de risco e gestão de crise. Já o terceiro conjunto faz 

menção aos procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho, estabelece a 

abordagem, estratégia de pesquisa e as técnicas de coleta e análise dos dados. O quarto 

conjunto consiste no momento em que o autor passa a interagir com os entrevistados, 

recebe informações e dados direcionadores para o levantamento de documentos, registros 

e relatórios relevantes, conjunto de conhecimentos que conduzem ao quinto conjunto. 

Este refere-se à análise dos dados e informações, análises que subsidiam as contribuições 

propostas neste estudo de caso. O sexto conjunto cita a conclusão, limitações e sugestão 

de estudos futuros. E por fim, o sétimo conjunto apresenta as referências. 

O próximo item 2 abordará a revisão da literatura que possui relação com a 

pergunta de pesquisa e as interações dos autores com os agentes correlacionados com o 

tema. 

 

Crise é um evento que surpreende os gestores e os diferentes públicos 
da empresa, além de criar altos níveis de incerteza e ameaça à 
continuidade das organizações. (SILVA NETO, 2015.) 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  
O presente referencial teórico foi dividido em três tópicos. O primeiro tópico 

apresenta uma visão geral sobre gestão de risco, conceito, importância e contribuição na 

gestão de crises. O segundo tópico abordará a gestão de crise, visão dos autores e sua 

evolução. E o terceiro tópico está relacionado à estrutura organizacional e ao papel da 

liderança na gestão de crises, que auxiliará no atendimento do objetivo proposto por este 

trabalho. 

Quando da utilização dos ideogramas da língua chinesa que conceituam a palavra, 

estes trazem uma concepção de que crise = perigo + oportunidade.  

Uma reflexão sobre tal significado nos remete a uma análise sobre os eventos que 

têm assolado o mundo e à necessidade de planos estratégicos, investimentos, sistemas, 

programas, ou seja, grande esforço para mitigar ou reparar os impactos gerados, dos quais 

jamais serão restabelecidos, como mortes, danos ambientais severos, entre outras perdas. 

Diante da magnitude dos eventos, o destaque é para as mudanças que o mundo, os seres 

humanos, a fauna, flora, meio ambiente, sociedades e organizações vêm sofrendo a cada 

situação que têm que superar e assegurar a continuidade. Devido a esta necessidade de 

continuar, é possível identificar as lições aprendidas dos eventos, embora diversas 

catástrofes ou crises sejam recorrentes. Por conta destes cenários, existe a necessidade e 

o dever de todos promoverem ações voltadas à prevenção com processo de gestão de 

risco, gestão de crise, comitês de gestão de crise, entre outras ações, para minimizar as 

perdas, os impactos, danos e o comprometimento da vida humana e o meio ambiente, por 

serem os maiores bens que possuímos. 

  

2.1. Gestão de riscos  

 

Este capítulo traz uma análise dos conceitos de risco. A palavra “risco” tem 

origem na palavra risicu ou riscu, do latim, que significa ousar. Para Cocurullo (2003),  

risco é qualquer situação que pode afetar a capacidade de atingir os objetivos. Ao analisar 

o risco no cenário econômico, Norman Marks (2015) baseia-se no risco e na incerteza.  
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Este trabalho adotará o conceito de gestão de risco definido pela norma da ABNT 

ISO 31000:2018, que reconhece a  gestão de risco como processo contínuo que consiste 

no desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, 

priorizar, tratar e monitorar riscos. A ISO define o relacionamento entre a incerteza e o 

risco nos princípios e guias de gestão de risco e linhas padrões da seguinte maneira: 

 

Organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam fatores internos 
e externos e influências que tornam incerto se e quando alcançarão seus 
objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos de uma 
organização são classificados como “riscos”. (ABNT ISO 31000:2018.) 

 
O Comitê de Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSCO, 

2017) compõe o cenário de gestão de risco nas empresas, passando a fornecer estrutura, 

trabalhos e diretrizes para determinar e aceitar a incerteza à medida que se esforça para 

aumentar as partes interessadas, permitindo que haja uma gestão efetiva com a 

oportunidade e o aprimoramento de associados, resultando na capacidade de gerar valor.  

A análise e reflexão sobre riscos, sua interdependência, ou seja, a não consciência 

do risco e o não monitoramento podem acarretar falhas e no comprometimento do 

desempenho das atividades, levando os canais de informação e comunicação a falhar, e o 

feedback do monitoramento de desempenho da entidade pode não ser ouvido ou atuado 

(COSCO, 2017).  

Numa pesquisa realizada pela Delloite em parceria com o Instituto ETHOS em 

2015, foi identificado que as organizações possuem um desafio quanto à gestão de crises 

e a importância da integração das funções de gestão de riscos e gestão de continuidade de 

negócios. Tal engajamento resultará no aprimoramento da resiliência empresarial e requer 

uma definição clara de papéis e responsabilidades, diretrizes precisas da alta 

administração e simulações constantes para garantir o nível adequado de preparação para 

a proteção do valor e da reputação das organizações. 

De acordo com Braumann (2018), ao estudar diversos setores empresariais, exceto 

o financeiro, é possível identificar a relação entre os requisitos de gestão de riscos 

corporativos na consciência do risco e a importância de fazer parte do planejamento 

estratégico da organização. Os autores Gistri, Corciolani, Pace, Itália (2019) reconhecem 

que a gestão tem um papel crucial para mitigar os impactos negativos resultantes de uma 

crise. 

O próximo item 2.2 abordará com profundidade o assunto gestão de crises.   
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2.2. Gestão de crises 

 

Este capítulo traz um olhar para o tema central do trabalho sobre a gestão de crises. 

Segundo Shrivastava et al. (1988), 

 

Crises são desastres organizacionais que causam extensos danos e 
ruptura social, envolvem várias partes interessadas e desdobram-se por 
meio de complexos processos tecnológicos, organizacionais e sociais. 
(SHRIVASTAVA et al. 1988). 

 

De acordo com Smith (1990), a literatura técnica concentra-se na fase pós-crise, 

ou seja, as organizações têm atuado fortemente na gestão dos impactos resultantes do 

evento negativo, e o estudo destaca que para as empresas gerenciarem as crises de forma 

eficaz, é necessário considerar a cultura da organização e avaliar o seu efeito na geração 

de crises. A medida demonstra-se mais eficaz, mas os gestores, na prática, não a adotam, 

negligenciando as ações pelo fato de terem que fazer mudanças, que reconhecem como 

ameaças. Por fim, para que as empresas sejam capazes de lidar com as crises, devem 

reconhecer suas limitações e habilidades, iniciando pela cultura da organização. 

 

O gerenciamento de crises apareceu na literatura acadêmica dos EUA 
apenas no final da década de 1970 e, na mesma época, alguns setores 
de negócios começaram a praticar atividades típicas de gerenciamento 
de crises.  (ALVES, 2007.) 

 

De acordo com Pearson e Mitroffi (1993), gestão de crise nas organizações é o 

quanto estão preparadas para enfrentar uma crise. Os autores identificam que gestão de 

crise requer a implantação de programas personalizados de acordo com o negócio, 

ambiente e estágio do desenvolvimento da gestão de cada organização. Foi possível 

reconhecer que os gestores e executivos não consideram que as suas organizações não 

são invulneráveis, todos possuem ciência da vulnerabilidade, quais estão em busca da 

melhoria contínua nos seus planos de gerenciamento de crise. Reconhecem que raramente 

ou nunca uma crise seguirá um plano pré-definido, cabendo à gestão e aos executivos 

preparar a organização para inovar na busca das melhores decisões diante de uma situação 

de crise. O estudo também contribui com alguns passos estratégicos que auxiliarão numa 

gestão eficaz no cenário de crise, quais podem ser utilizados como guia para elaboração, 
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treinamentos, implantação e simulações no processo preventivo e mitigador. Pontos a 

serem tratados no processo de gestão de crises, de acordo com Pearson e Mitroff (1993): 

1. Lista de verificação que define as seguintes ações:  

a. integrar a gestão de crise nos processos de planejamento estratégico; 

b. integrar a gestão de crise nas declarações de excelência corporativa; 

c. incluir especialistas no Conselho e nas equipes de gestão de crise;  

d. fornecer treinamento e workshops em gestão de crise; 

e. expor e envolver os membros da organização a simulações de crise;  

f. desenvolver e implantar informativos e outras ferramentas digitais que 

divulgue as estratégias na gestão de crise. 

2. Ações técnicas e estruturais: 

a. criar uma equipe de gestão de crise ou um comitê;  

b. estabelecer um orçamento para gestão de crise e/ou comitê;  

c. estabelecer responsabilidades para atualizar políticas/procedimentos, 

manuais de emergência por serem instrumentos vivos; 

d. levantar e inventariar os recursos de gestão de crise que a empresa 

possui, como por exemplo, sistemas, meios de comunicação, veículos e 

outros;  

e. definir uma sala ou centro de controle de comando de emergência; 

f. assegurar redundância tecnológica em áreas vitais, como por exemplo, 

sistemas de computador. 

3. Avaliações e ações de diagnóstico:  

a. estabelecer relações de trabalho com especialistas externos em gestão de 

crise;  

b. avaliar as ações e diagnosticar;  

c. realizar auditoria legal e financeira de ameaças e responsabilidades;  

d. revisar o contrato de seguros visando uma cobertura para corresponder 

às contingências definidas na gestão de crise e/ou comitê. 

 4. Realizar auditorias de impacto ambiental:  

a. priorizar as atividades necessárias para as operações diárias;  

b. estabelecer um sistema de rastreamento para sinais de alerta precoce;  
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c. estabelecer um sistema de rastreamento para acompanhar crises 

passadas ou potenciais situações ou cenários que poderão resultar numa 

crise. 

5. Ações de comunicação: 

a. fornecer treinamento para os colaboradores sobre como gerenciar com 

a mídia, redes sociais e órgãos de imprensa em relação à gestão de crise; 

b. melhorar as linhas de comunicação com as comunidades locais;  

c. melhorar a comunicação com as partes interessadas intervenientes (por 

exemplo, polícia). 

6. Ações psicológicas e culturais:  

a. aumentar a visibilidade do forte compromisso da alta administração com 

a gestão de crise; 

b. melhorar o relacionamento com grupos ativistas; 

c. melhorar a comunicação para cima (incluindo "denunciantes");  

d. melhorar a comunicação descendente com relação aos programas e 

responsabilidades de gestão de crise;  

e. fornecer treinamento sobre impactos humanos e emocionais numa 

situação de crise; 

f. fornecer serviços de apoio psicológico (por exemplo, estresse, 

ansiedade, gerenciamento);  

g. reforçar a lembrança simbólica/memória corporativa de crises/perigos 

passados;  

h. definir programas de gestão de crises; 

i. priorizar o pensamento de gestão de crises e ações integradas através de 

esforços estratégicos, estruturais, diagnósticos, de comunicação e culturais 

(PEARSON;  MITROFFI, 1993). 

De acordo com Robert e Lajtha (2002), sobre a gestão de crises nas organizações, 

ao identificar as mudanças qualitativas e quantitativas, os autores reconhecem que uma 

gestão de crise eficaz não está tanto na redação de manuais detalhados e na prática de 

simulados de abandono como processo de aprendizagem para preparar os gestores com a 

capacidade, flexibilidade e confiança para atuar nas situações e/ou problemas 

inesperados, e na percepção púbica dos problemas associados aos eventos. 
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A gestão de crises é um processo de suma importância para a sobrevivência de 

uma organização. As crises são oportunidades para as organizações revisarem os seus 

padrões de como atuar no plano de resposta a elas. Este trabalho reconhece que a gestão 

de crises consiste num processo de gestão contínuo que pode ser revisado ou redesenhado 

periodicamente de acordo com os feedbacks e experiências assimiladas nos simulados e 

lições aprendidas.  

Paraskevas (2006) reforça a importância das empresas ressignificarem os seus 

planos de gestão com o reconhecimento da participação dos especialistas e o 

monitoramento dos eventos emergentes que podem gerar crises e trafegar por todos as 

fases, desde a fase de preparação e limitação dos danos à fase de recuperação; reforça que 

o processo de gestão de crise não deve ser reconhecido simplesmente como um 

procedimento, e sim, deve ser tratado como um sistema orgânico que requer interações, 

atualizações, treinamentos e outras ações continuamente. E ao avaliar os popular crisis 

management books (PCMBs), é possível afirmar que não se baseiam diretamente em 

teorias e modelos acadêmicos de pesquisa, contemplando os conhecimentos e 

experiências com os modelos práticos e estudo de caso vivenciado pelos autores que 

atuaram como consultores e especialistas nas empresas. Frandsen e Johansen (2020) 

reconhecem a relevância e contribuição que ferramentas como as literaturas e consultorias 

especializadas têm no processo de gestão de crise, contribuindo e auxiliando as 

organizações na estruturação dos seus procedimentos, padrões e protocolos e na melhoria 

contínua do processo de gestão de crises. 

Segundo Ulmer, Sellnow, Seeger (2007 apud Silva Neto, 2013), a organização 

deve atuar estrategicamente, iniciando pela ação de administrar a incerteza, responder à 

crise, resolver a crise e aprender com a crise.  

Em 2019, o Institute for Crisis Management (ICM) monitorou 760.099 notícias 

negativas no mundo e, de acordo com a corretora de seguros Aon, ocorreram 409 eventos 

durante o ano, totalizando US$ 232 bilhões em danos e a morte de 11 mil pessoas. O The 

Insurance Institute relata que no mesmo ano ocorreram 820 eventos em 2019 que 

custaram US$ 150 bilhões e a morte de 9 mil pessoas. 

   “As crises nas sociedades contemporâneas não podem mais ser consideradas 

eventos improváveis e raros.” (ROSENTHAL; KOUZMIN, 1996). A gestão de crises, 

consiste num conjunto de ações que visam assegurar a sobrevivência e continuidade do 

negócio diante de uma crise. 
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De acordo com o estudo realizado pela Delloite em 2020 sobre uma das maiores 

crises globais, mais de cem países procuram gerenciar os impactos da COVID-19. As 

organizações têm grande responsabilidade em manter uma boa conduta nos negócios e a 

preservação da segurança e saúde dos seus colaboradores. A  Pesquisa de Gestão de Risco 

Empresarial da empresa de consultoria Deloitte mostra que 76% dos gestores de risco 

acreditam que suas empresas poderiam responder de maneira eficiente, caso uma grande 

emergência acontecesse amanhã. Entretanto, somente 49% das empresas desenvolveram 

manuais relevantes e fizeram testes prévios baseados em cenários de emergência. 

Somente 32% das empresas conduziram exercícios de simulações de emergência ou 

treinamentos. 

As empresas devem adotar uma estrutura organizacional para atuar com 

assertividade e agilidade no processo de gestão de crises através dos seus comitês de 

gestão.  

No item 2.3 será abordada a estrutura organizacional e a importância da liderança 

na gestão de crises. 

 

2.3. Estrutura organizacional e liderança na gestão de crises 

 

Segundo Holz, Pereira Filho, Avancine (2018), as estruturas organizacionais 

possuem três classificações: a estrutura organizacional burocrata (tradicional), que é 

reconhecida pela centralização e padronização; a estrutura organizacional híbrida, 

caracterizada pela multifuncionalidade e autonomia na delegação; e a estrutura 

organizacional pós-burocrática, que tem como destaque a descentralização e 

flexibilidade. O modelo organizacional burocrático é predominantemente presente nas 

estruturas das empresas no Brasil, ou seja, a centralização na tomada de decisão, a 

padronização e os modelos de gestão tradicionais permanecem presentes nas empresas.   

Quando se trata de estrutura organizacional no processo de gestão de crises, o 

desenvolvimento organizacional pode ser definido como um processo apelando às 

ciências sociais e comportamentais para fortalecer as habilidades e capacidades das 

organizações no longo prazo, para enfrentar as mudanças e alcançar melhor seus objetivos 

(CUMMINGS; WORLEY, 2005). De acordo com Quarantelli (1993), as consequências 

de cada tipo de crise são diferentes e devem ser analisadas distintamente e estabelecer o 

desenvolvimento organizacional conforme a classificação das crises. Na visão de diversos 
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pesquisadores sobre crises, destaca-se um ponto crítico que está associado aos gestores 

de crises, que deixam de reconhecer a análise crítica dos eventos e estabelecer as lições 

aprendidas como instrumentos essenciais para uma estrutura organizacional na gestão de 

crises.  

A situação que levou à crise possui uma relação com fatores externos ou internos 

à organização, os líderes requerem a atuação da liderança desempenhando um papel 

central (SPECTOR, 2019). No modelo de crise como evento, a liderança atua, 

potencialmente, como sendo os heróis no processo de resgate da unidade de negócio para 

combater as ameaças representadas pelas crises. Os líderes orientam e guiam as suas 

unidades de negócios através do olho da tempestade (TRIBBO, 2016) e "dominam" as 

habilidades necessárias na gestão de crises (HARVARD BUSINESS ESSENTIALS, 

2004) para emergir “mais forte e melhor” (MITROFF, 2005) e transformar “perdedores 

em vencedores” (BIBEAULT, 1982). 

 

 

[crise organizacional] ...um evento de baixa probabilidade e alto 
impacto que ameaça a viabilidade da organização e é caracterizada pela 
ambiguidade de causa, efeito e meios de resolução, bem como pela 
crença de que as decisões devem ser tomadas rapidamente. 
(PEARSON; CLAIR, 1998, p. 60. Tradução do autor.) 
 

 

De acordo com Sherman, Harris (2018), os modelos de gestão de crises das 

organizações no pré-crise, durante e pós-crise devem ser analisados e melhorados para 

contribuir para que a liderança seja desenvolvida e orientada sobre as melhores 

ferramentas para conduzir o processo de gestão de crises.  

O líder deve ser o tomador de decisão, sendo auxiliado pelas equipes de gestão de 

crises que contribuem com informações multidisciplinares das diversas áreas envolvidas 

no processo que auxilia com assertividade na tomada de decisão (VARMA, 2019). 

A especificação PAS 200:2011 reconhece que o líder que foi designado para atuar 

no comando da gestão de crise, deve possuir: 

1. Atributos pessoais:  

a.  empatia; 

b. credibilidade; 

c. pragmatismo; 
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d. habilidades cognitivas; 

e. administração eficaz do estresse; 

f. coragem/ética; 

g. presença. 

2. Habilidades para condução da tarefa:  

a. identificação dos requisitos-chave;  

b. aceitação rápida da nova realidade;  

c. pensamento estratégico; 

d. criação de opções; 

e. tomada de decisões; 

f. delegação; 

g. habilidades para gestão de reuniões.  

3. Habilidades interpessoais: 

a. inteligência emocional;  

b. habilidades de comunicação verbal e não verbal; 

c. negociação e influência; 

d. habilidade para variar o estilo de liderança de acordo com as circunstâncias.  

O líder que atende a todos os requisitos agregará maior valor, contribuirá 

positivamente, terá maior potencial de assertividade nas deliberações com agilidade e 

eficácia no combate à crise (VLACHY; BUBDY; LITTLE, 2020). 

O Quadro 1 reflete a associação dos temas necessários neste estudo, artigos e 
autores pesquisados. 

 

Temáticas Autores estudados 
Autores adotados 

no trabalho  

Risco – é necessário que seja apresentado o conceito de risco pelo fato de ser um dos 
agentes presentes contribuintes para uma crise. 

Conceito de risco  
Cocurullo, 2003   

Norman Marks, 2015  Norman Marks, 2015  
Conceito de risco na 

economia  Knight, 1921   
Gestão de risco   Braumann, 2018 Braumam, 2018 

Crise – assunto chave do estudo, traz diversos conceitos que levam a uma única 
interpretação. 

Conceito de crise 
Paraskevas, 2006 

  
Wilsken, 2001 
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Rosenthal; Kouzmin, 1996 
Pearson; Clair, 1998 Pearson; Clair, 1998 

Alcantara; Ayala, 2002   

Silva Neto, 2013 Silva Neto, 2013 

Crise associada a desastres Kobiyama et al., 2006 
  Crise – fases que antecedem a 

crise Paraskevas, 1986 
Gestão de crises Shinyashiki, 2007 Shinyashiki, 2007 

Gestão de crise – interação de 
diversos autores 

especializados no tema  Lambrett, 2018 
Lambrett, 2018 

Sucesso na gestão de crise Robert; Lajtha, 2002 Robert; Lajtha, 2002 

Gestão de crises 

Paraskevas, 1986  

  
Alves, 2007 

Shrivastava et al., 1988  
Salinas, 2001 

Pearson; Mitroffi, 1993 
Pearson; Mitroffi, 
1993 

Frandsen; Johansen, 2020 
Frandsen; Johansen, 
2020 

Gestão de crises – 
comunicação  Silva Neto, 2013 

Silva Neto, 2013 

Estrutura organizacional e liderança – este tema é relevante para o estudo de caso devido 
à necessidade de serem conhecidas as estruturas organizacionais e a atuação da liderança. 

Estrutura organizacional  

Holz; Pereira Filho; Avancine, 
2018 

Holz; Pereira Filho; 
Avancine, 2018 

Cummings; Worley, 2005 
Cummings; Worley, 

2005 
Quarantelli, 1993   

Liderança na gestão de crise  

Spector, 2019 Spector, 2019 
Tribbo, 2016   
Mitroff, 2005 Mitroff, 2005 

Harvard Business Essentials, 2004 
  Bibeault, 1982 

Sherman; Harris, 2018 
Sherman; Harris, 

2018 
Varma, 2019 Varma, 2019 
Forni, 2015 Forni, 2015 

Vlachy; Bubdy; Little, 2020 
Vlachy; Bubdy; 

Little, 2020 
Quadro 1. Principais temas e autores 

   Fonte: Elaboração do autor. 
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Neste trabalho também foram analisadas e utilizadas na revisão de literatura: 

 Comitê de Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSCO, 
2017; 

 ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Diretrizes; 

 PAS 200:2011 – Gestão de Crises – Orientação e boas práticas; 

 ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ); 

 ABNT ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho; 

 ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental; 

 ABNT NBR ISO 22313:2020 – Segurança da Sociedade – Sistema de Gestão de 

Continuidade dos Negócios – Orientações; 

 ANBT NBR ISO 22301:2020 – Segurança da sociedade – Sistema de Gestão de 

Continuidade de Negócios – Requisitos. 

 

O próximo item 3 tratará da metodologia que será aplicada no estudo de caso. 
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3. METODOLOGIA  

A metodologia adotada neste trabalho acadêmico foi qualitativa, com uma 

abordagem dedutiva. Os resultados obtidos neste estudo de caso refletem a realidade atual 

das organizações no enfrentamento de uma crise.  

A pesquisa segue na linha da filosofia positivista, visando a exatidão e a 

observância restrita dos valores, neutralidade e objetividade (BICUDO, 2005). 

Para realizar o estudo de caso, foi adotada a técnica qualitativa de alegações de 

conhecimento participativo, projeto narrativo, entrevistas abertas e a criação de um 

protocolo a ser utilizado como ferramenta para nortear o entrevistador, com a finalidade 

de seguir em busca das informações que contribuirão para responder à pergunta de 

pesquisa. 

De acordo com Bicudo (2005), o enunciado de uma pesquisa estabelece o que está 

sendo procurado, gerando os raciocínios que seguem o rigor estabelecido de acordo com 

a verdade pretendida.  

Para Yin (2001), o protocolo é forma de como lidar com o problema e aumentar a 

confiabilidade no estudo de caso em qualquer circunstância, e essencialmente nas 

situações de casos múltiplos.    

 

A necessidade de estudos de caso surge do desejo de compreender 
fenômenos sociais complexos, como ciclos de vida individuais, 
processos e mudanças organizacionais e gerais, relações internacionais, 
amadurecimento de indústrias etc. (YIN, 2003. Tradução do autor.) 

 

A Figura 1 representa as etapas referentes à metodologia adotada neste estudo que 

está dividido em quatro etapas. A primeira etapa é a revisão da literatura, a segunda etapa 

é a seleção das empresas, a terceira etapa é a análise e a quarta etapa, a conclusão. 
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Figura 1. Metodologia do estudo de caso 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Devido à pandemia da COVID-19, as entrevistas foram realizadas por 

videoconferência e conference call, conforme Quadro 2 abaixo. 

 

Entrevistado Data Duração(min) Formato Recurso  

1 23/10/2020 50 Remoto VC 
2 22/10/2020 70 Remoto VC 
3 30/10/2020 40 Remoto CC 
4 09/11/2020 50 Remoto VC 
5 05/11/2020 60 Remoto VC 
6 05/11/2020 40 Remoto CC 
7 06/11/2020 65 Remoto VC 
8 06/11/2020 50 Remoto VC 
9 22/10/2020 30 Remoto VC 

10 22/10/2020 30 Remoto VC 
11 22/10/2020 30 Remoto VC 
12 22/10/2020 55 Remoto VC 

Legenda      
VC- Videoconferência      
CC - Conference call     

     
Quadro 2. Relação de entrevistados 

Fonte: Elaboração do autor.  
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De acordo com Yin (2001), as entrevistas são as fontes importantes no estudo de 

caso, contribuem para conhecer qual é a percepção dos profissionais que trabalham nas 

organizações, compartilhando a sua rotina de como lidar com as crises no cenário 

corporativo e medidas de gestão estabelecidas para conter e mitigar os seus impactos nas 

operações e outros agentes associados. Por este motivo, os nomes das empresas e os seus 

representantes não serão citados neste trabalho, com o propósito de preservar a imagem 

das empresas e seus colaboradores e evitar expor pontos de fragilidades e 

vulnerabilidades nos seus processos de gestão de crises. Assim, as empresas serão 

reconhecidas por número na sequência de 01 a 10.  

O Quadro 3 apresenta o perfil dos entrevistados, como cargo, trajetória 

profissional, suas experiências e ramos de atividades das empresas. 

 

Entrevistado Cargo Gênero  Tempo na 
empresa 

Tempo de 
experiência 

Atividade da 
empresa 

1 Gestor de 
Riscos  

Masculino 11 anos e 
9 meses 

7 anos   Construção Civil  

2 Gestor de 
Riscos  

Masculino 3 anos e 5 
meses 

8 anos Consultoria  

3 Gestora de 
Comunicação  

Feminino 6 anos e 5 
meses 

18 anos  Químico  

4 Diretora de 
Gestão de 
Pessoas  

 
Feminino  

5 anos e 8 
meses 

 
18 anos  

 
Financeiro  

5 Gestor de 
SSMA 

Masculino 5 anos  7 anos  Serviços  

6 Gestor de 
SSMA 

Masculino 7anos e 4 
meses 

36 anos Serviços  

7 Gestor de 
QSMS 

Masculino 13 anos e 
3 meses 

8 anos  Serviços  

8 Gestor de SST Masculino 26 anos 26 anos  Serviços  

9* Analista de 
risco e crise 

Masculino 1 ano e 2 
meses  

7 anos  Energia  

10* Consultor de 
risco e crise 

Masculino 6 anos e 9 
meses 

1 ano Energia  

11* Gestor de risco 
e crise  

Masculino 10 anos e 
6 meses 

1 ano  Energia  

12 Diretor de 
Gestão de 
Pessoas  

 
Masculino 

12 anos e 
5 meses 

 
22 anos  

 
Logística  

*Os entrevistados 9, 10 e 11 são da mesma organização e participaram da mesma seção.  

Quadro 3. Histórico profissional 

Fonte: Elaboração do autor. 
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O próximo item 3.1 vai explorar os critérios adotados para a seleção das empresas 

participantes do estudo. 

 

3.1. Critérios para seleção das empresas  
 

Em face à pergunta de pesquisa, gerou-se o desafio de selecionar empresas que 

atuam no cenário brasileiro e possam contribuir para o estudo. Com base no desafio e na 

chegada da COVID-19 impactando as organizações, foi necessário contatar e pedir ajuda 

ao professor orientador, colegas de turma e amigos para conseguir empresas interessadas 

em participar do estudo. A meta inicial era de quinze empresas, por fim, participaram dez 

empresas com a abrangência do setor privado de grande porte, com forte atuação nos 

setores de serviços. 

 

Setor de atuação: A cadeia produtiva brasileira é classificada em 3 setores: primário, que 

utiliza os recursos naturais no seu processo produtivo; secundário, que utiliza a matéria 

prima transformando-a em produtos industrializados; e o terciário, reconhecido como 

setor de serviços, por envolver as atividades de comercialização e serviços. 

 Sistema de gestão: De acordo com Bertalanffy (1968), sistema é um complexo 

de elementos de interação e a NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2005) reconhece sistema de gestão como sendo um 

conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos. O sistema de gestão, 

segundo a NBR ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2015), é um sistema para estabelecer política e objetivos. As 

empresas atualmente estão implantando nos seus negócios o sistema de gestão 

integrado (SGI), que pode ser composto por duas ou mais normas de gestão 

integradas, como é o caso das normas NBR ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015) – Gestão da Qualidade, que 

consiste numa decisão estratégica para uma organização que pode ajudar a 

melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida para iniciativas. A 

ISO 45001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) – 

Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho tem o objetivo de prover uma estrutura 

para gerenciar riscos e oportunidades de saúde e segurança no trabalho. A NBR 
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ISO 1400 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015) – 

Gestão Ambiental tem a finalidade de prover às organizações uma estrutura para 

a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das 

condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. E a 

ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos –Diretrizes tem o objetivo de 

gerenciar riscos enfrentados pelas organizações. 

 Porte da empresa: Empresas de grande porte, segundo o SEBRAE, são aquelas 

que possuem um quadro de colaboradores a partir de 500 pessoas representando 

a empresa.  

 

As empresas participantes do estudo compõem o setor secundário, com a 

participação de duas empresas com atividades distintas, e o setor terciário, com a 

participação de oito empresas. Para Trece e Considera (2021), o setor de serviços em 2020 

corresponde a 63% do PIB e 68% do emprego no Brasil, com destaque para o seu 

desempenho em 2020, alcançando o seu pior resultado de acordo com a análise da série 

histórica desde 1948, com uma retração de 4,5% sendo a maior dos últimos setenta e dois 

anos. De acordo com a CNI, o setor é composto pela comercialização de produtos e pela 

prestação de serviços, qual é constituído pelo comércio, telecomunicações, serviços 

públicos, computação, comunicações, tecnologia, logística, entre outros.  

Cabe destacar que este trabalho não contou com a participação de empresas que 

compõem o setor primário devido à complexidade para envolver tais empresas por conta 

do período crítico da COVID-19. 

Por fim, as empresas estudadas fazem parte do setor privado, e a finalidade é 

conhecer como são gerenciadas as crises nos seus negócios de acordo com as suas 

culturas, estratégias e o setor econômico. Estas organizações participantes representam 

85 mil empregos diretos, conforme Quadro 4 abaixo. 

 

TIPO DE EMPRESA QTDE EMPREGADOS 

Micro 0 até 19 

Pequena de 20 a 99 

Média 100 a 499 

Grande Mais de 500 
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Quadro 4. Classificação do porte das empresas no Brasil 

     Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para contribuir com o estudo foram selecionadas dez empresas que atuam no 

Brasil, fonte geradora de 85 mil empregos diretos para os trabalhadores, conforme Quadro 

5 abaixo. 

 

Quantidade Empregados  

2 até 1.000 

2 1.001 a 5.000 

3 5.001 a 10.000 

2 10.001 a 15.000 

1 Acima de 15.000 
    

 Quadro 5. Quantidade de colaboradores nas empresas 

   Fonte: Elaboração do autor. 

 

O Quadro 6 cita o perfil das empresas que participaram deste trabalho. 

 

PERFIL  
EMPRESAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Possui Sistema de Gestão   S S S NE S S S S S NE 

Atua no setor secundário S N S N N N N N N N 

Atua no setor terciário  N S N S S S S S S S 

Grande porte  S S S S S S S S S S 
Referência no setor de 

atuação  S S S S S S S S S S 

Legenda  

Nota:                                                                                                                             
Evidenciado que 8 empresas possuem o sistema de 
gestão integrado (ISO 900:2015, ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018).  

S- Sim 

NE- Não evidenciado 

N- Não 

Quadro 6. Perfil das empresas  

Fonte: Elaboração do autor.  
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No item 3.2 serão apresentadas as técnicas adotadas para realizar a coleta de 

dados. 

 

3.2. Técnica de coleta de dados 

 
 
Para realizar o estudo de caso, foi adotada a técnica qualitativa: alegações de 

conhecimento participativo, projeto narrativo e entrevistas abertas. 

De acordo com Yin (2001), existem três princípios fundamentais que devem ser 

seguidos e atendidos no processo de coleta de dados. O primeiro, a utilização de várias 

fontes de evidências para subsidiar e contribuir com a credibilidade do estudo; o segundo, 

a criação de um banco de dados para o estudo de caso, para proporcionar a criação de um 

histórico; e o terceiro, a manutenção de um encadeamento de evidências.   

O estudo de caso conta com a participação de doze colaboradores que representam 

dez empresas de grande porte, nacionais e multinacionais, que a partir dos seus 

conhecimentos, experiências e cases contribuíram com informações e dados referentes à 

estrutura organizacional na gestão de crise nas suas organizações.  

Segundo Yin (2015), na estratégia de pesquisa a ser utilizada deve ser levado em 

consideração o tipo de questão de pesquisa, o grau de controle que o pesquisador tem 

sobre eventos associados ao comportamento e o período em que ocorre com o foco da 

pesquisa (contemporâneo ou histórico). 

O percurso para a coleta dos dados foi estabelecido com base no objetivo da pesquisa, 

levando a definição dos documentos a serem levantados, análises a serem realizadas, 

conforme Quadro 7, entrevistas e o roteiro de entrevistas dividido em três blocos 

(introdutório, crise e contribuição), com um total de catorze questões que subsidiarão as 

análises, compostas da seguinte forma: 

 Bloco 1 – Introdutório: objetivo de gerar conexão entre o entrevistador e os 

entrevistados e conhecer sobre o cargo e atribuições que exercem na organização 

que representam.  

 Bloco 2 – Crise: ingressa no tema fundamental do estudo. Tem o propósito de 

conhecer melhor a forma de atuação das empresas quanto à gestão, estrutura 

organizacional, plano estratégico, cultura, comitês de gestão de crise e reporte dos 

comitês. Visa conhecer a rotina, o dinamismo da organização e a atuação da gestão 
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no enfrentamento e combate da crise que pode comprometer seus negócios, 

operações, reputação e outros.  

 Bloco 3 – Contribuição: busca conhecer os resultados obtidos pelas 

organizações no enfrentamento e gestão de crises, bem como lições aprendidas, 

protocolos, políticas e normas que acessam para subsidiar na atuação dos 

comitês. Análise crítica, na ótica dos entrevistados, do que deu certo e do que 

fariam diferente levando em consideração o perfil e requisitos para atuar na 

gestão e tomada de decisões no combate à crise.   

 Documentação: análise dos documentos referentes às empresas entrevistadas, 

como relatórios de desempenho, planos estratégicos, relatórios de resultados anos 

2019 e 2020 referentes à sustentabilidade, certificações dos sistemas de gestão, 

organogramas, estruturas de comitês de gestão de crises e protocolos de prevenção 

e gestão da COVID-19. 

 Entrevista: definição do questionário, metodologia das entrevistas com a 

finalidade de conhecer a estrutura organizacional, protocolos, procedimentos, 

cultura, desafios, perfis, modelos de gestão de crises, papéis, responsabilidades e 

lições aprendidas.  

 Site institucional: mapear informações públicas das empresas, resultados, 

propósitos, relações com os stakeholder no processo de gestão de crises. 

 
FONTE LEVANTAMENTO 

 
 

Documentação 

 Relatórios de desempenho.  
 Relatório de sustentabilidade. 
 Indicadores de desempenho.     
 Certificações do sistema de gestão.       
 Plano estratégico.     

 
 

Entrevista 

 Visão dos entrevistados com base nas catorze 
perguntas.  

 Observações complementares dos entrevistados.  
 Adequação das perguntas de acordo com a 

estrutura organizacional e modelo de gestão de 
crise. 

 
Site Institucional 

 Informações públicas da empresa. 
 Missão, visão, valores, cultura e estrutura 

organizacional.    
 Negócios que compõem a empresa.       

    Quadro 7. Levantamento de dados 

   Fonte: Elaboração do autor, adaptado de Creswell (2007). 
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De acordo com Yin (2001), a entrevista é uma fonte significativa aplicada no 

estudo de caso, contribui na busca de informações que estão associadas à opinião dos 

entrevistados sobre determinados temas, eventos ou situações. 

Devido à crise gerada pela COVID-19 e à necessidade de as empresas implantarem 

protocolos de contingência com diversas ações, entre elas a adoção do home office e a 

proibição do acesso de visitantes às suas instalações, tornou-se necessária a realização 

das entrevistas através de videoconferência e conference call com os entrevistados. A 

efetivação das entrevistas com cada representante aconteceu no ano de 2020, nos meses 

de outubro a dezembro. Das doze participações, oito foram por videoconferência e duas 

por conference call. De acordo com Creswell (2007), o entrevistador realiza as entrevistas 

por telefone ou com a adoção de outras ferramentas, numa abordagem com poucas 

perguntas e abertas, com a finalidade de extrair visões, pontos de vista, opiniões e 

sugestões das pessoas que vivenciam e interagem com o tema objeto de estudo na sua 

rotina profissional. O questionário de perguntas está dividido em três blocos (introdutório, 

crise e contribuição), com um total de catorze perguntas abertas que foram aplicadas nas 

entrevistas, que se inter-relacionam e auxiliaram o autor na compreensão de como as 

empresas atuam na gestão e enfrentamento da crise. Na Figura 2 constam os questionários 

das entrevistas.  

 

 

 
Figura 2. Questionário das entrevistas 

Fonte: Elaboração do autor.  
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“Use questões abertas sem referência à literatura ou teoria, a não ser que a 

estratégia de investigação qualitativa indique algo diferente”  (CRESWELL 2007 p.119). 

O próximo item 4 trata da gestão de crises nas organizações, suas interações e 

desafios da gestão. 
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4. GESTÃO DE CRISE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Cada vez mais as organizações estão sendo desafiadas a produzir, criar, inovar e 

interagir com os seus stakeholders. Para dar conta de tudo isto, elas devem estar atentas 

e atuar de forma preventiva quanto a alguns eventos. De acordo com a PAS 200:2011, 

crise é uma situação inerente anormal, instável e complexa que representa uma ameaça 

aos objetivos estratégicos, à reputação ou à existência de uma organização. Para lidar com 

a crise, as organizações devem estar preparadas, com a implantação de um sistema de 

gestão de crises que deve estar alinhado com a estrutura organizacional e com o plano 

estratégico. Devem contemplar no seu sistema de gestão de crises um processo robusto 

de gestão de riscos que assegure o mapeamento de todos os riscos que podem 

comprometer o negócio, definir as medidas de controle ou eliminação destes agentes, 

adotar ferramentas de gestão como PDCA e outras que possibilite que os controles 

estabelecidos sejam eficazes.  

A crise não surge nas organizações sem precedentes, mas de algo que fugiu do 

controle e chega na condição de uma crise de fato. Existem algumas fases que antecedem 

o seu surgimento. Alguns autores reconhecem como sendo três fases que levam a uma 

crise; o manual de relações com investidores da Delloite (2015) cita os três passos para 

uma crise, iniciando pelo problema, incidente/emergência e a crise, como aparece no 

Gráfico 1, conforme detalhamento: 

 Problema: são os episódios que acontecem no dia a dia das organizações e não 

recebe a devida importância. Não havendo uma gestão sobre o tema, o episódio 

vai gradativamente saindo do controle, ganha envergadura e segue para uma outra 

fase, o incidente ou emergência. 

 Incidente: segundo a PAS 200:2011, é a situação que pode representar ou levar a 

uma interrupção de negócios, perdas, emergências ou levar a uma crise. 

 Crise: situação anormal com o potencial de comprometer os objetivos 

estratégicos, imagem e levar a organização ao seu fim, se não tratada. Embora 

haja diversas definições de crise, o tema-chave para assegurar a sobrevivência das 

organizações é a gestão de crises. Como premissa básica para assegurar a gestão 

de crise pode-se adotar o comitê de gestão de crises, implantar área de gestão de 
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riscos e crises, ou definir outras estratégias de acordo com a cultura e modelo 

organizacional da empresa. 

Neste capítulo será dado destaque para o comitê de gestão de crises, conforme 

Figura 3. 

 

 
Gráfico 1. Fases para gerar uma crise 

Fonte: Elaborado por Delloite, 2015. 

 

As interações com as áreas, especialistas e processos:  

 Governança: a governança deve estabelecer uma cultura de prevenção e 

engajamento de todos os colaboradores da organização, com a finalidade de 

protagonizar a estrutura organizacional na definição de estratégias, 

planejamento, recursos e priorizar ações voltadas à prevenção da crise no 

negócio. 

 Plano estratégico: as ações definidas pelo comitê de gestão de crise deverão 

estar alinhadas com o plano estratégico da organização e vice-versa. 

 Protocolos: são as regras, os padrões, procedimentos, normas e políticas 

estabelecidos pela organização para o enfrentamento da crise.  

 Comunicação: deve ser criado um plano de comunicação de prevenção e 

interação nas situações de crise, com interação com mídias sociais, impressas 

e outras.  

 Finanças: para o processo de enfrentamento da crise, a organização deverá 

monitorar o desempenho econômico e financeiro das suas operações, além de 
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prever recursos para arcar com as despesas provenientes das iniciativas 

associadas à gestão de crises.    

 Capacitação: Implantar um programa de treinamento com a finalidade de 

desenvolver e capacitar toda a cadeia de gestão e colaboradores que atuam 

direta e indiretamente nos processos de prevenção, gestão e combate à crise. 

 Regulatório: estabelecer parcerias com os órgãos reguladores, conhecer e 

cumprir as regras, normas e legislações pertinentes ao negócio e à crise que 

está sendo enfrentada. 

 Especialistas: de acordo com a classificação da crise e se não houver no 

quadro de colaboradores especialistas no tema, a empresa deverá contratar 

especialistas para contribuir tecnicamente na gestão da crise.  

 Cultura: a empresa deve estabelecer um conjunto de ações com a finalidade 

de gerar uma cultura de prevenção e gestão de risco, com o intuito de fortalecer 

a gestão de crise. 

 Stakeholder:  a empresa deve manter uma relação de transparência com as 

partes interessadas quanto aos resultados, ações e medidas estabelecidas para 

a gestão de crise. 

 Ferramentas de gestão: deverão ser adotadas ferramentas de gestão digital 

ou não para auxiliar no processo de gestão da crise, como por exemplo PDCA, 

Balanced Scorecard -BSC ou  outras. 

 Gestão de risco: a empresa deve possuir um processo bem estruturado de 

gestão de risco. 

Segundo Silva Neto (2015), as empresas que compreenderem e se preparem para 

lidar com este novo momento de desafios gerados pelas crises terão o maior potencial 

para enfrentar as crises com maior assertividade e efetividade, assegurando a boa 

reputação. 
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Figura 3. Comitê de crises 

Fonte: Elaboração do autor, com adaptação de Pearson e Mitroff (1993). 

 

O item 4.1 apresentará um breve histórico das principais crises no Brasil. 

 

4.1. Principais Crises no Brasil    
 

O Brasil é um país que, desde 1975 até os dias atuais, vem sendo impactado por 

diversos tipos de crises e catástrofes, eventos que impactam ambientalmente a sociedade, 

organizações, fauna, flora e a vida humana dos brasileiros. Informações contidas no 

Quadro 8. 

Crise econômica: é reconhecida como o período de retração e escassez na 

produção, comercialização e consumo. O Apêndice B deste trabalho possui maiores 

informações sobre os eventos. 

 Pandemia: ocorre quando uma epidemia, um evento que ocorre de forma 

regional, sai do controle e se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por 

diversas regiões do planeta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE 

FAMÍLIA E COMUNIDADE, 2020). 

 Desastre:  a Secretaria de Estratégia Internacional para Redução de Desastres das 

Nações Unidas (EIRD, ONU) reconhece desastre como uma séria interrupção no 

funcionamento de uma comunidade ou sociedade, causando uma grande 
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quantidade de mortes, bem como perdas e impactos materiais, econômicos e 

ambientais que excedem a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de 

fazer frente à situação mediante o uso de seus próprios recursos. 

 Terrorismo: emprego sistemático da violência para fins políticos, especialmente 

a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização 

da sociedade existente e a tomada de poder; ameaça do uso da violência a fim de 

intimidar uma população ou governo, geralmente motivada por razões ideológicas 

(TERRORISMO, 2021). 

 

 

ANO EVENTO CLASSIFICAÇÃO 

1975 Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, vazamento 

de 6 mil toneladas de óleo de um petroleiro a 

serviço da Petrobras, que resultou em incêndio e 

danos ambientais. 

 

Desastre 

1980  Cubatão em São Paulo, conhecido como Valley of 

death, devido ao alto índice de gases tóxicos 

lançados na atmosfera originados no polo 

petroquímico, que resultou em danos ambientais, 

doenças e mortes.  

 

Desastre 

1984 Vila Socó no município de Cubatão (SP), 

vazamento de gasolina nos dutos subterrâneos da 

Petrobras, que teve como consequência incêndio, 

danos ambientais e mortes. 

 

Desastre 

1987 Goiânia (GO), evento envolvendo césio 137, que 

resultou em contaminação ambiental, doenças e 

mortes. 

 

Desastre 

1993 Vila Carioca, São Paulo (SP), caso Shell, 

contaminação do terreno onde está instalada uma 

unidade de operação, que resultou em 

contaminação do meio ambiente e doenças para a 

comunidade. 

 

Desastre 

2000 Baia de Guanabara, vazamento de 1,3 milhões de 

óleo in natura de uma embarcação da Petrobras, 

 

Desastre 
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que resultou no comprometimento do meio 

ambiente, fauna, flora, solo e vida marinha. 

2000 Araucária no Paraná, vazamento de 4 milhões de 

óleo cru, que resultou no comprometimento do 

meio ambiente, fauna, flora, vida marinha e 

qualidade de vida dos pescadores.  

 

Desastre 

2001 Bacia de Campos no Rio de Janeiro, ocorreu o 

naufrágio da plataforma P-36 da Petrobras, que 

resultou em danos ambientais e mortes.  

 

Desastre 

2003 Cataguases em Minas Gerais, rompimento da 

barragem que gerou o vazamento de 520 mil m³ de 

rejeitos e resultou em danos ambientais e 

comprometimento da qualidade de vida. 

 

Desastre 

2007 Miraí em Minas Gerais, rompimento da barragem, 

2 milhões m³ de lama do processo de mineração, 

que resultou em danos ambientais, residências e 

agricultura local. 

 

Desastre 

2011 Bacia de Campos no Rio de Janeiro. Durante uma 

operação da empresa Chevron ocorreu o 

vazamento de mais de 3,7 mil barris de petróleo, 

que resultou em danos ambientais, fauna, flora, 

vida marinha e qualidade de vida das 

comunidades. 

 

Desastre 

2015 Terminal Alemoa, Santos (SP), ocorrência de um 

incêndio de grandes proporções que impactou as 

operações do porto e causou danos ambientais. 

 

Desastre 

2015 Mariana, em Minas Gerais, rompimento da 

barragem do fundão e o vazamento de 62 milhões 

de m³ de rejeitos, que resultou na morte de 21 

pessoas, danos ao meio ambiente e 

comprometimento da qualidade de vida. 

 

 

Desastre 

2019 Brumadinho, em Minas Gerais, rompimento da 

barragem mina do feijão e o vazamento de 11,7 

milhões de m³ de rejeitos do processo de 

mineração, que resultou na morte de mais de 370 

 

 

Desastre 
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pessoas, danos ambientais, flora, fauna e 

qualidade de vida da comunidade. 

2020/2021 Pandemia Global da COVID-19 desafia os 

governos, organizações e sociedade e vem 

gerando impactos na economia, relações políticas, 

doenças e milhões de mortes. 

 

 

Pandemia  

 

Quadro 8. Eventos Brasil 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

 

“Uma crise é um evento que afeta ou tem o potencial de afetar uma organização 

inteira” (MITROFF, 2001). 

O próximo item 4.2 abordará as entrevistas com os representantes das 

organizações. 

 

 4.2. Entrevistas  
 

Este item trata das entrevistas com base no Bloco 1 – Introdutório, conforme 

Figura 4: 

 

 
Figura 4. Bloco 1 – entrevistas 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Em continuidade à dinâmica das entrevistas, serão compartilhadas as respostas 

dadas pelos participantes quanto à sua visão sobre crise no Quadro 9 abaixo. 
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Pergunta de Entrevista Resposta do entrevistado 

 

 

 

 

• O que é uma “crise” para você? 

• O que é uma “crise” para a sua 
empresa? 

 

1. "Uma situação de risco de impacto negativo, 
que pode comprometer imagem e reputação." 

2. "São situações com potencial de gerar 
impactos." 
3. "Qualquer situação que resulte no 
comprometimento da reputação, financeira e 
interna." 
4."Algo que acontece que afeta o dia a dia da 
empresa." 
5."Todo evento que extrapola o planejado dos 
processos na empresa." 

6."Qualquer situação fora do normal que gerou 
impacto no andamento do negócio e possui 
potencial risco aos stakeholders." 

7. "Situação ou ocorrência que traz possibilidade 
ou danos à imagem, solidez econômica, 
integridade física dos colaboradores." 

8. "Situação ou ocorrência que traz possibilidade 
ou danos à imagem, solidez econômica, 
integridade física dos colaboradores." 

9*, 10 e 11. "Evento crítico que afeta os resultados 
da empresa por período determinado." 

12. "Uma problemática com tendência negativa 
que possa resultar numa crise. A empresa não 
possui uma área dedicada à gestão de crise e o 
comitê é acionado e constituído de acordo com a 
demanda." 

 

Quadro 98. Ponto de vista dos entrevistados 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com base nas entrevistas realizadas e nos discursos dos participantes, existe uma 

convergência quanto ao tema discutido. 

Ponto  de convergência  

Todos os entrevistados discursam sobre o tema crise, de acordo com as suas experiências e 

vivências, suas rotinas, atribuições e interações com o assunto. 

 

Quadro 90. Ponto convergência  

Fonte: Elaboração do autor.  
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No próximo item 4.3 foi levantado com os participantes informações sobre a 

estrutura organizacional de gestão de crise. 

 

4.3. Gestão de crise na visão dos entrevistados 

 

Este item segue para o Bloco 2 – Crise, com a finalidade de levantar com mais 

profundidade as informações como criação dos comitês ou áreas de gestão de crise, quais 

são as rotinas e atribuições, estrutura organizacional do comitê ou área, matriz de 

classificação, protocolos, resultados e oportunidades de melhorias, conforme Figura 5.  

 

 

 
 

Figura 5. Bloco 2 – perguntas  

Fonte: Elaboração do autor.  

 

 

Com a finalidade de esclarecer as perguntas, neste item também será aplicado o 

código de classificação da pergunta e os seus objetivos a serem discursados pelos 

entrevistados, conforme Quadro 11.  
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Código  Objetivo Pergunta 

 

 

IGC 

Identificar se a organização 

possui área ou comitê de 

gestão de crises e quando foi 

implantado. 

Desde quando existe a área ou 

comitê de Gestão de Crises na sua 

empresa? Como foi o processo de 

criação da área ou comitê? 

AGC Identificar as 

responsabilidades e rotinas 

da área de gestão ou comitê 

de crises. 

Como a empresa define as 

atribuições da área ou comitê de 

Gestão de Crises? Como essa área 

opera no cotidiano da empresa? 

OGC Conhecer como a empresa 

reconhece a área ou comitê 

de gestão de crises na sua 

estrutura organizacional. 

 

 

Como a área ou comitê de gestão de 

crises está disposta no organograma 

da empresa? 

SCC Conhecer se a empesa possui 

matriz ou outra ferramenta 

que auxilie no 

reconhecimento de crise ou 

risco que possam impactar os 

negócios. 

Há alguma matriz ou sistema que 

classifique a situação de crise? 

PGC Identificar se a empresa 

possui protocolos e normas 

que aplica no seu dia a dia na 

gestão de crises. 

A empresa possui protocolo para 

gestão de crise e quais normas 

nacionais ou internacionais são 

seguidas? 

CCC Identificar quais são os 

benefícios que o comitê de 

crise tem proporcionado às 

empresas. 

Do ponto de vista de resultados, quais 

foram os principais ganhos que a 

empresa obteve desde a criação da 

área de gestão de crises? 

PFD Conhecer quais melhorias 

foram identificadas pelos 

entrevistados nos seus 

processos. 

O que você considera que deveria ou 

poderia ter sido feito de forma 

diferente? 

 

Quadro 10. Visão dos entrevistados de melhorias 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Com a finalidade de esclarecer as perguntas, foi estabelecido um código referente 

à pergunta que compõe o Bloco 2 e a definição dos seus objetivos e entrevistas, conforme 

Quadro 12.  
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Entrevistado 

Perguntas 

A empresa 
possui área ou 
comitê gestão 

crise? 
IGC 

 
Como são definidas 

as atribuições da área 
ou comitê? 

AGC 

Como a área ou 
comitê está 
disposto no 

organograma? 
OGC 

A organização 
possui matriz 

de 
classificação 

de crise? 
SCC 

A empresa possui 
protocolo e 

normas de gestão 
de crise? 

PGC 

Quais foram os 
ganhos obtidos 
com a gestão de 

crise? 
GGC 

 
 

O que poderia ser 
feito diferente? 

PFD 

E1. Criação da 
diretoria de 
riscos e crise 
em fevereiro de 
2019. 

A empresa possui um 
modelo de gestão 
framework. 

 
Reporta ao 
CEO. 

Possui matriz 
que define 
níveis de crise. 

Utiliza protocolos 
da aviação. 

Evitou danos à 
imagem da 
organização 
perante a 
sociedade. 

 
Não informado. 

E2. Criação de uma 
área desde 
2000 de gestão 
de crises. 

Utiliza a metodologia 
do PDCA. 

Responde à alta 
administração. 

Possui matriz 
de risco. 

Segue a ISO 
22301. 

Reconhecimento 
global por suas 
boas práticas. 

Reciclar e 
maximizar o 
potencial dos 
colaboradores em 
reconhecer crise. 

E3. Possui comitê 
de gestão de 
crises. 

Segue a estrutura 
organizacional de 
acordo com fluxo e 
atribuições de cada 
negócio. 

Responde ao 
comitê 
executivo e 
reporta à alta 
administração. 

Possui 
protocolo e 
uma matriz de 
risco. 

Segue as normas 
internas de 
compliance  e 
jurídica. 

Minimização de 
impacto nos 
negócios. 

Melhorar na 
gestão para evitar 
decisões 
precipitadas. 

E4. Devido à 
COVID-19, 
houve a criação 
do comitê de 
gestão de 
crises. 

Assegurar a 
continuidade do 
negócio sob 
demanda.  

 
Reporta aos 
sócios (dono). 

 
 
Não possui. 

 
 
Não possui. 

Reconhecimento 
dos colaboradores 
em se sentirem 
acolhidos. 

Revisar o retorno 
dos colaboradores 
que estão em 
home office para 
os ambientes 
administrativos. 
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E5. Possui comitê 
de gestão de 
crise. 

Atua sob demanda, 
para assegurar 
continuidade do 
negócio. 

Reporta ao 
presidente do 
conselho. 

Possui matriz 
de risco 
(software). 

Utiliza software 
de gestão. 

Fortalecimento 
das ferramentas 
digitais e 
sistematização 
dos processos. 

Revisar o retorno 
dos colaboradores 
que estão em 
home office para 
os ambientes 
administrativos. 

E6. Criação de 
comitê de 
gestão de crise 
desde 1988. 

 
 
Possui atribuições e 
atua de acordo com a 
demanda. 

 
 
 
Reporta ao 
CEO. 

 
Possui matriz 
que define 
níveis de crise. 

 
 
 
Possui protocolo. 

Continuidade do 
negócio, 
preservação da 
imagem e 
redução no 
número de 
acidentes. 

Criação de um 
comitê 
permanente de 
avaliação e 
comunicação, 
sem menosprezar 
os cenários de 
crise. 

E7. Possui comitê 
de gestão de 
crise desde 
2017. 

Atua sob demanda, 
para assegurar 
continuidade do 
negócio. 

 
Reporta ao 
presidente. 

 
Não possui. 

 
Possui protocolo. 

Recuperação 
financeira da 
empresa. 

Desenvolver e 
implantar 
ferramentas que 
contribuam na 
gestão de crise. 

E8. Possui comitê 
de Segurança 
do trabalho 
com vertente 
para gestão de 
crise. 

Atua sob demanda, 
para assegurar 
continuidade do 
negócio. 

Reporta ao 
diretor 
presidente. 

 
Não possui. 

 
Não possui. 

Melhoria da 
imagem e novas 
tecnologias. 

Reconhecer o 
capital humano. 

E9,10 e 11. A criação da 
área de gestão 
de crise, desde 
2018. 

Possui um 
procedimento de 
gestão que define as 
rotinas. 

 
 
Reporta ao 
CEO. 

Possui uma 
matriz de risco 
e crise. 

 
 
Possui protocolo. 

Ganhos de 
imagem, 
preservação do 
capital humano e 
continuidade do 
negócio. 

Estabelecer 
métrica para as 
situações de crise, 
criar cultura de 
processos e 
treinamentos. 



52 
 

E12. O comitê de 
crises é 
acionado e 
constituído de 
acordo com a 
demanda 
(crise). 

Atua sob demanda, 
para assegurar 
continuidade do 
negócio. 

 
 
Reporta ao 
CEO. 

 
 
Não possui. 

 
 
Não possui. 

Minimização dos 
impactos e a 
continuidade do 
negócio. 

Manter o comitê 
permanente, 
capacitar e definir 
pontos focais nas 
áreas que 
compõem o 
negócio. 

 

Quadro 11. Visão dos entrevistados de crise 

Fonte: Elaboração do autor.
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As entrevistas foram fundamentais para conhecer de fato sobre quais são os modelos 

organizacionais das empresas e como ocorre a interação dos comitês de gestão de crise e as 

áreas de gestão de crise. Existe uma similaridade entre as organizações quanto aos reports para 

o líder decisor do negócio, ou seja, a maior liderança do negócio é quem toma as decisões, 

apoiado pelo comitê de gestão de crises, conforme Figura 6 abaixo. “O comitê de gestão de 

crises deve ser liderado pelo principal executivo da empresa e formado pelos diretores de 

diversas áreas” (SILVA NETO, 2015,  p.47). 

 

 

 
Figura 6. Estrutura organizacional 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

“Este tipo de entrevista contribui para uma melhor reflexão e melhora dos meus 

processos” (ENTREVISTADO  7). Ao realizar uma análise dos discursos dos entrevistados, 

foi criado um quadro para apresentar de forma resumida os pontos fortes e fragilidades 

identificadas durante o ciclo de entrevistas, conforme Quadro 13. 

 

 

Código  Pontos de Convergência  Divergência   

 

 

IGC 

No cenário geral, quatro 

empresas possuem área de 

gestão de crises e as demais seis 
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empresas possuem comitês de 

gestão de crise. 

AGC Foi possível identificar que seis 

empresas possuem processos 

definidos e utilizam ferramentas 

de gestão como por exemplo: 

PDCA, framework e outras. 

Quatro empresas não possuem 

processos definidos quanto à gestão 

de crises.  

OGC No discurso dos entrevistados é 

possível identificar que as áreas 

ou comitês reportam à maior 

liderança do negócio. 

 

 

 

SCC Entre as empresas participantes 

da entrevista, seis possuem 

matriz de classificação de crise. 

Das empresas participantes, 4 não 

possuem matriz ou outra ferramenta 

para classificação e identificação de 

crise. 

PGC Na visão geral, sete empresas 

possuem protocolos e normas 

para atuar na gestão de crises. 

Três empresas não possuem 

protocolos para atuar na gestão de 

crises. 

CCC Todos os entrevistados 

reconhecem que a gestão de 

crise traz resultados positivos 

para os negócios. 

 

PFD A resposta dada pelos 

participantes no discurso variou 

de acordo com as iniciativas da 

sua organização. O ponto 

comum é que todos sinalizaram 

ações que fariam diferente. 

 

Quadro 13. Pontos convergência e divergência das entrevistas 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O próximo item 4.4 refere se ao Bloco 3 – contribuição dos entrevistados, sobre como 

eles enxergam a condução dos comitês de gestão de crise e propõem melhorias de acordo com 

a sua experiencia e conhecimentos na atuação com as crises. 
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4.4. Melhorias na gestão de crise e visão dos entrevistados  

 

Este item traz o ponto de vista dos entrevistados sobre os conhecimentos necessários 

para atuar no comitê de gestão de crise, análise se a empresa está preparada para enfrentar a 

crise, um olhar para o processo de gestão da crise pandêmica que o país enfrenta e quais são as 

instituições ou entidades que são reconhecidas por eles que contribuem no processo de gestão 

de crise. As perguntas auxiliam na compreensão e no entendimento de como as empresas tratam 

o assunto. A Figura 7 abaixo refere-se ao Bloco 3.   

 

 

 

 

Figura 7. Bloco 3 - perguntas 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

“Estou estruturando os meus processos, e algumas perguntas que você fez me ajudam 

na identificação de alguns pontos que não havia notado” (ENTREVISTADO 9). Com a 

finalidade de esclarecer as perguntas, neste item também será aplicado o código de classificação 

da pergunta e os seus objetivos a serem discursados pelos entrevistados, conforme Quadro 14. 

 

 

Código  Objetivo Pergunta 

 

 

 

GCC 

Identificar qual é a visão 

dos entrevistados sobre 

os conhecimentos, 

habilidades e atitudes do 

profissional para atuar no 

Para atuar no cargo voltado para gestão 

de crise, quais conhecimentos você 

reconhece como sendo necessários? 
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processo de gestão de 

crises. 

 

 

MPC 

Conhecer através da 

análise crítica do 

entrevistado sobre as 

oportunidades de 

melhoria na gestão de 

crises. 

Na sua opinião, como sua empresa pode 

ficar melhor preparada para enfrentar 

uma crise? 

 

 

GCB 

Conhecer sobre qual é a 

visão do colaborador 

sobre a realidade do país 

no enfrentamento da 

crise. 

Como você enxerga o tema Gestão de 

Crises no cenário Brasileiro e Mundial 

hoje e nos próximos anos? 

 

 

EGC 

Levantar quais são as 

entidades ou instituições 

que auxiliam no processo 

de gestão de crise. 

Quais instituições ou entidades que você 

considera importantes contribuem para 

melhoria contínua no processo de Gestão 

de Crise nas organizações, empresas e 

outros? 

  Quadro 12. Classificação das perguntas 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O Quadro 15 abaixo reflete a visão dos entrevistados com base nas perguntas aplicadas 

e ajustadas para alcançar os objetivos previamente definidos. Devido a diversas respostas 

distintas, o Quadro 16 apresenta os pontos de convergência e fragilidades identificadas durante 

o ciclo de diálogo com os representantes.  

 

 
 
 
Entrevistado  

Perguntas 

 Quais são os cargos 
e conhecimentos?  
 GCC 

Como a 
empresa pode 
estar 
preparada?  
MPC 

Como você 
enxerga a 
gestão de crise 
no Brasil? 
 GCB  

Quais entidades 
ou instituições 
contribuem para 
a gestão de 
crise? 
EGC 

E1. Deve possuir visão 
sistêmica, ser 
racional, ter 
agilidade na tomada 
de decisão, ser 
questionador e 

Lições 
aprendidas. 

Não informado. ANAC. 
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avaliar o que pode 
fazer para auxiliar e 
delegar o protocolo. 

E2. Humildade e 
formação de forças 
armadas (estratégias 
e comando). 

Gerando uma 
cultura aos 
colaboradores 
quanto ao tema. 

O Brasil possui 
grande desafio 
e o mundo 
possui um 
potencial de 
evolução. 

Google, 
Facebook, 
sistemas e 
aplicativos 
sobre crise. 

E3. Equilíbrio 
emocional, estar 
preparado para a 
adoção de decisões 
impopulares e estar 
no cargo de maior 
expressividade na 
empresa. 

Os executivos 
do comitê 
estarem 
preparados 
dentro das suas 
especialidades, 
o que 
contribuirá para 
maior 
credibilidade 
do comitê na 
organização. 

 
 
Cenário 
brasileiro muito 
ruim. 

ABECC, Ag. 
Relações 
públicas, canal 
direto de mídia, 
influenciadores 
e formadores de 
opinião. 

E4. Conhecer o negócio, 
reconhecer o capital 
humano e possuir 
conhecimentos 
multidisciplinares. 

Antecipar as 
potenciais 
crises e mapear 
os riscos que 
poderão afetar 
o negócio. 

 
 
No Brasil não 
há. 

 
 
Não informado. 

E5. Poder de decisão e 
conhecimento 
técnico. 

Implantar um 
programa de 
análise crítica 
de cada crise. 

O Brasil não 
revisita o ciclo 
PDCA e os 
países 
referência 
possuem uma 
obsessão pela 
prevenção e a 
manutenção da 
salubridade. 

Reconhece a 
norma 
Occupational 
Safety & Health 
Administration- 
OHSAS. 

E6. Conhecer ou ser 
auxiliado por 
especialistas, 
participação de 
representantes do 
RH, Jurídico, 
Financeiro. 

Reconhecendo 
as lições 
aprendidas 
resultantes de 
cada crise 
enfrentada. 

Gestão de crise 
do Brasil é 
muito ruim, não 
está preparado 
em relação aos 
demais países. 

Consulado 
Francês e 
Youtube. 

E7. Conhecer a 
organização, possuir 
interlocução com as 
áreas da empresa e 
possuir equilíbrio 
emocional. 

Adotando o 
comitê de crise 
e subcomitês 
locais. 

 O Brasil não 
possui uma 
cultura de 
gestão de crise. 

Não informado. 
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E8. 

Conhecer o negócio, 
respeitar compliance. 

Mapeando as 
oportunidades 
resultantes dos 
comitês. 

Brasil 
despreparado. 

Não informado. 

 
 
 
E9, E10 e 
E11. 

Competência de 
comunicação, 
capacidade de 
coordenar e 
capacidade para 
atuar. 

Criar uma 
cultura de 
processos e 
desenvolver os 
colaboradores 
quanto ao 
processo de 
gestão de crise. 

Brasil precisa 
melhorar o 
processo de 
gestão de crise. 

Não informado. 

E12. Saber ouvir (escuta 
ativa), reconhecer o 
erro e reconhecer 
que não é 
especialista no tema. 

Definir, manter 
um comitê 
permanente e 
aplicar as lições 
aprendidas. 

Brasil menos 
preparado em 
relação ao 
mundo. 

Forças armadas, 
devido à 
capacidade de 
resposta diante 
de uma crise. 

Quadro 13. Visão dos entrevistados de melhorias  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Como já citado anteriormente, este quadro reflete a percepção do autor, com base no 

resultado das entrevistas. 

 

Código  Pontos de Convergência Divergência  

 

 

 

GCC 

Todos os entrevistados 

contribuem com informações 

referentes aos conhecimentos 

necessários de acordo com a 

cultura organizacional. 

 

 

 

MPC 

Todos os entrevistados 

contribuem com informações 

referentes aos conhecimentos 

necessários de acordo com a 

cultura organizacional. 

 

 

 

GCB 

A maioria dos participantes 

reconhece que o Brasil, em 

relação a outras nações, não está 

bem, e por conta disso necessita 

adotar ferramentas de gestão para 

enfrentar a crise. 

O Brasil necessita rever a 

metodologia que adota no combate à 

crise. 
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EGC 

Na visão geral, os entrevistados 

que representam 06 empresas 

fazem menções a instituições que 

atuam na gestão de redes sociais, 

consulados para o caso de 

multinacionais, forças armadas e 

ANAC. 

Quatro empresas participantes não 

citaram entidades ou organizações. 

Quadro 16. Pontos convergência e divergência  

Fonte: Elaboração do autor.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

De acordo com Yin (2001), a análise foi baseada em todas as evidências relevantes como 

as entrevistas, avaliação de relatórios, informações dos sites institucionais das organizações e a 

revisão da literatura. A análise visa refletir como as dez empresas brasileiras realizam a gestão 

de crise nos seus negócios. 

 Após o processo investigativo, as informações qualitativas foram avaliadas e alinhadas 

de forma que possam ser compreendidas e contribuir para melhoria no processo de gestão de 

crises nas organizações. 

O próximo item 5.1 trará informações referentes ao procedimento de análise dos dados, 

informações e documentos. 

 

5.1. Procedimentos de análise 
  

De acordo com Creswell (2007), a interpretação da pesquisa e análise poderá levar a 

diversas formas de interpretações e análises. Por se tratar de um estudo qualitativo, requer uma 

análise crítica que subsidie na assertividade e credibilidade das informações e dados a serem 

gerados. 

A análise dos dados foi composta pelas seguintes fases: 

a. Classificação dos dados de acordo com os padrões de avaliação definidos pelo autor. 

b. Classificação dos dados conforme identificados durante a coleta como, por exemplo, 

relatórios, informações institucionais no site, certificações do SGI, plano estratégico, 

reconhecimentos, estrutura organizacional, experiência dos colaboradores, matriz de 

atribuições e outros. 

c. Interpretação dos dados com base na fundamentação teórica. 

d. Comparação entre as empresas conforme o protocolo de pesquisa. 

A Figura 8 representa as etapas adotadas no processo de análise, composto por:  

 Entrevista: informações e percepções identificadas no ciclo de entrevistas 

realizadas com doze representantes das organizações participantes do estudo de 

caso. 

 Documentos: estudo e análise dos relatórios técnicos e relatórios de 

sustentabilidade das empresas participantes deste trabalho. 
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 Site institucional: estudo e análise das informações disponíveis nos sites 

institucionais das empresas que compõem o estudo de caso. 

 

 
Figura 8. Processo de tratamento dos dados e informações 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O item 5.2 apresentará informações referentes à análise da gestão de crise com base nos 

critérios definidos pelo autor. 

 

5.2.  Gestão de crise a partir dos entrevistados 
 

Todos os entrevistados reconhecem a crise como um evento ou situação que pode 

comprometer a imagem, apresentar impactos negativos, financeiros e comprometer a 

continuidade dos negócios, ou seja, existe certa clareza quanto ao reconhecimento do tema.  

Percebe-se, no entanto, que há uma variação das ações entre as empresas sobre o tema 

crise, sendo que quatro das empresas já avançaram e possuem uma área especializada e 

dedicada à gestão de riscos e crises e seis empresas adotam o comitê de crises como ferramenta 

principal para a gestão de crises. Ao aprofundar a análise, é possível afirmar que todas as 

empresas estão com os seus comitês de gestão de crises ativos e em pleno funcionamento devido 

à necessidade de enfrentamento gerada pela pandemia da COVID-19. Todas as organizações 

estabeleceram os comitês de gestão de crises como um processo para o enfrentamento desta 

pandemia que coloca em risco a vida dos seus colaboradores e a continuidade dos negócios. 

Situação que está desafiando as empresas e conduzindo a uma consciência coletiva, que 

Site 
institucional 

Entrevistas

Documento
s 

Resultados 
norteadores   



63 
 
contribuirá para elevação da maturidade, cultura e conhecimentos para o enfrentamento da crise 

com eficácia. No processo de gestão de crises, três das empresas ainda estão numa fase inicial 

de gestão de crise e terão uma longa jornada a ser percorrida. Estas deverão mobilizar-se com 

maior agilidade para que possam, em curto intervalo de tempo, elevar a sua maturidade e a 

cultura organizacional, pelo fato de não possuírem processos estruturados. Contudo, todas as 

empresas estão passando por um momento de amadurecimento forçado.  

Com base na visão dos entrevistados, foi identificado que as empresas possuem uma 

longa jornada a ser percorrida quando se trata de gestão de crises, e ao falar de nível de 

maturidade das empresas e suas experiências, é possível identificar que seis empresas se 

relacionam ou se relacionaram com alguma instituição ou entidade que possa contribuir no 

processo de gestão de crises. No Brasil existem diversas consultorias, entidades de classe, 

órgãos e empresas especializadas na gestão de crise. Contudo, ainda existe um certo 

distanciamento e carência na troca de conhecimentos entre as partes. É possível afirmar que 

existe uma grande oportunidade por conta do momento em que as empresas brasileiras estão 

atravessando e a elevação do nível de criticidade dos seus gestores e comitê de gestão de crises, 

quais estão sendo desafiados a buscar cada vez mais o conhecimento e a necessidade de 

parcerias com instituições especializadas. Devido ao processo de entrevistas e análise de 

documentação, foi possível identificar que a maioria das empresas correspondentes possui 

certificações internacionais de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, como as ISO 

45001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018), NBR ISO 14001 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015) e NBR ISO 9001 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), que contribuem para a 

padronização dos processos e gestão.     

Com base nas entrevistas, foi possível identificar algumas informações quanto ao tempo 

de empresa dos colaboradores, cargo que exerce cada entrevistado e tempo de experiência. A 

maior parte dos entrevistados faz parte da faixa de 1 a 15 anos de empresa, demonstrando uma 

variabilidade de experiências entre os colaboradores. Este fato é muito positivo, em função da 

geração dos colaboradores associada a diversidade dos profissionais, conforme Quadro 17. 

 

Período (anos) Tempo de Empresa Tempo de Experiência   

1 a 5 3 2 

5 a 10 4 5 

10 a 15 4 2 

20 a 25   1 
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25 a 30  1 1 

35 a 40  1 

Quadro 14. Tempo de experiência dos entrevistados 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Nos cargos exercidos pelos  doze entrevistados nas empresas participantes do estudo, é 

possível identificar que, na distribuição dos cargos no Gráfico 2, os representantes atuam na 

gestão de saúde, segurança e meio ambiente, três colaboradores estão no cargo de gestores de 

áreas de risco e crise, dois diretores na área de gestão de pessoas, dois profissionais do nível 

superior exercem cargos de consultor e analista e lidam com risco e crise, e uma gestora é da 

área de comunicação. O cenário apresentado reforça a multidisciplinaridade que é necessária 

para agregar valor nas ações voltadas para a gestão de crises.  

 

 
Gráfico 2. Cargo dos entrevistados 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com base nas informações apuradas no estudo, é constatada a multidisciplinaridade que 

é essencial para o processo de gestão de crise. Contudo, existe um ponto que fica evidente, a 

baixa presença feminina no processo de gestão de crises, conforme destacado no Gráfico 2. Em 

um grupo de doze participantes no ciclo de entrevistas, dez são homens e apenas dois são 

mulheres. De acordo com o estudo realizado pela consultoria McKinsey (2020), as organizações 

que possuem equipes de executivas que fazem parte do grupo de equidade de gênero 

demonstraram que possuem o potencial de superar a performance das outras organizações 
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concorrentes em 14%, ou seja, a presença feminina nas organizações contribui de forma 

significativa para superar as metas estabelecidas. E quando falamos de crise, este ponto de vista 

é verdadeiro, como é o caso da Chanceler da Alemanha Angela Merkel, que atuou fortemente 

na gestão de crise de 2008 e, a partir de 2019, o desafio de enfrentamento da pandemia originada 

para COVID-19. 

 

 

Gráfico 3. Quantidade de homens e mulheres entrevistados 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ao avaliar sobre a utilização de ferramentas digitais de análise e tecnologias em prol da 

prevenção e gestão de crises, existe uma fragilidade e carência significativas nas empresas, onde 

poucas delas realmente fizeram investimentos em novas tecnologias de inovação visando a 

previsibilidade e assertividade nas ações.    

Cabe destacar que entre as dez empresas participantes deste trabalho, uma delas foi 

reconhecida globalmente pelas boas práticas de gestão de riscos e crises, por ter realizado um 

simulado de enfrentamento de uma pandemia que se assemelha à crise atual que o mundo está 

enfrentando. A empresa tornou-se benchmark para as demais organizações dos diversos setores 

no mundo pelo fato de promover exercícios de enfrentamento de uma crise de saúde pública no 

contexto global e a análise crítica das ações, resultando nas lições aprendidas e melhorias nos 

seus processos e práticas implantadas.  

Com base na avaliação dos comitês citada no Quadro 18, é possível afirmar que as 

empresas identificadas pelos números 1, 2, 3, 5, 6 e 9 apresentaram uma aderência de 100% em 

relação à avaliação realizada, e mesmo assim estas empresas devem continuar protagonizando 

2; 17%

10; 83%

Mulher Homem



66 
 
ações de melhoria contínua nos seus processos. As empresas 4, 7, 8 e 10 apresentam aderência 

de 50% , necessitam realizar análise crítica nos seus processos e criar um plano de ação para 

melhorar o seu desempenho na prevenção e gestão de crises. Como base, este posicionamento 

reflete claramente neste estudo que entre as quatro empresas de aderência baixa, três são 

originárias do Brasil. Este fato demonstra que as organizações brasileiras ainda não possuem 

uma maturidade quanto à temática gestão de crises. 

Para classificar o nível de aderência das empresas quanto à gestão de crises, foram 

considerados os seguintes temas: 

 Sistema de Identificação, Avaliação e Gestão de Riscos: ferramenta implantada na 

organização para a gestão dos riscos, contemplando os processos de identificação, 

avaliação e gestão.  

 Comitê de Gestão de Crises: grupo multidisciplinar com a responsabilidade de atuar 

na prevenção, gestão e combate da crise, visando a minimização das perdas para o 

negócio. 

 Protocolo de Gestão de Crises: políticas, procedimentos, normas ou padrões definidos 

pela organização, para ser aplicado quando da instauração de uma crise ou situações que 

podem levar a organização à situação de crise. 

 Matriz de Classificação de Crises: ferramenta sistêmica que norteia e classifica a crise 

na organização. 

 Reporte para a Alta Administração: são ações de reporte para a maior liderança da 

organização para a tomada de decisões. 
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Quadro 18.  Avaliação dos comitês e classificação do nível de aderência  

              Fonte: Elaboração do autor. 

   

5.3.  Gestão e comitê de gestão de crises 
 
A estrutura organizacional em todas empresas das áreas de gestão ou comitês de gestão 

de crises respondem diretamente à alta administração do negócio (diretor geral, presidente ou 

CEO). A estrutura organizacional das empresas, independentemente do seu organograma, 

possui uma homogeneidade de reportar ao líder decisor, ou seja, respondem diretamente ao 

gestor com maior posição na empresa de acordo com a sua cultura e estratégia organizacional. 

Esta condição ocorre devido à necessidade de adoção de medidas populares e impopulares que 

impactam todas as áreas, ao maior nível de responsabilidade, à necessidade de maior velocidade 

na adoção da ação, ao poder de decisão, à definição dos investimentos e à interlocução com os 

stakeholders. 

Empresas 

Possui 
comitê de 

gestão 
crise?

O comitê de 
gestão de 

crise é 
relavante na 
organização?

A empresa 
possui  

protolo de 
gestão de 

crise?  

A empresa 
possui matriz  

de 
classificação 

crise?

Sistema de 
Identificação, 
Avaliação e 

Gestão de Riscos

O comitê  se 
reporta para 

Alta 
Administração?

Classificação 
Aderência 

%

1 2 2 2 2 2 2 12 100
2 2 2 2 2 2 2 12 100
3 2 2 2 2 2 2 12 100
4 2 2 0 0 0 2 6 50
5 2 2 0 2 2 2 10 83
6 2 2 2 2 2 2 12 100
7 2 2 0 0 0 2 6 50
8 2 2 0 0 0 2 6 50
9 2 2 2 2 2 2 12 100

10 2 2 0 0 0 2 6 50

AVALIAÇÃO EMPRESAS 

Classificação  % Critério

Muito Baixo 0 a 25%

Muito baixa 
aderência as 

iniciativas de 
prevenção e gestão 

de  crises.

Baixo 26%  50%

Baixa aderência as 
iniciativas de 

prevenção e gestão 
de  crises.

Médio 51% a 75% 

Média  aderência as 
iniciativas de 

prevenção e  gestão 
de  crises.

Alto 76% a 100% 

Alta aderência as 
iniciativas de 

prevenção e gestão 
de crises.

Notas Respostas 

0 Não atende

1 Atende parcial 

2 Atende
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Foi constatado que seis das empresas possuem matriz e/ou protocolo para classificação 

de crise e quatro empresas não possuem, sendo que do total, sete são de origem brasileira.  

Todos os atores compartilham que não foi possível quantificar a redução de perdas 

financeiras, o comprometimento da imagem, entre outros ganhos, resultantes das crises que os 

comitês ou área de gestão estiveram gerenciando. Qualitativamente, é possível afirmar sobre a 

preservação de reputação, confiança dos stakeholders, recuperação financeira, continuidade do 

negócio, entre outros resultados, que o comitê de gestão de crises tem atuado de forma relevante 

nas empresas de acordo com a crise a ser gerenciada.  

  A Figura 10 refere-se ao modelo de framework, com o objetivo de contribuir no processo 

de gestão de crises, reconhecendo a atuação do comitê de gestão de crises. 

 

1. Governança: a governança deve estabelecer uma cultura de prevenção e 

engajamento de todos os colaboradores da organização, com a finalidade de 

protagonizar a estrutura organizacional na definição de estratégias, planejamento e 

recursos e priorizar ações voltadas para a prevenção das crises no negócio. 

2. Política & Regras: a empresa deve estabelecer políticas e regras orgânicas e 

aderentes com o tipo de negócio, pautadas em normas nacionais, internacionais, 

protocolos corporativos e requisitos legais aplicáveis.  

3. Comunicação: deve ser criado um plano de comunicação de prevenção e interação 

nas situações de crise, com interação com mídias sociais, impressas e outras.  

4. Parcerias: envolver as empresas parceiras que podem estar sujeitas aos mesmos 

riscos ou crises visando um alinhamento e soma dos esforços, em prol da eliminação 

ou controle das crises. 

5. Recursos: no planejamento anual, a empresa deve prever recursos financeiros, 

humanos, entre outros, para a realização de atividades preventivas e manter uma 

reserva financeira estratégica ou linha de crédito para o enfrentamento das crises.   

6. Tecnologia & Inovação: a empresa deve investir em ferramentas digitais de 

análise, modelagens matemáticas, classificação, comunicação, simulações, que 

reflitam a realidade da organização e contribuam para prevenção e assertividade na 

tomada de decisões.  

7. Capacitação: implantar um programa de treinamento, com a finalidade de 

desenvolver e capacitar toda a cadeia de gestão e colaboradores que atuam direta e 

indiretamente nos processos de prevenção, gestão e combate à crise. 
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8. Simulações: deve ser implantado um programa com periodicidade definida para 

realizar simulações teóricas e práticas associadas aos riscos e eventos que possam 

resultar em crises para a organização. 

9. Continuidade: no processo de gestão, o comitê de crises deve desenvolver um 

plano de continuidade e retomada do negócio com adoção das medidas de 

contingenciamento.  

10. Lições Aprendidas: ferramentas que contribuirão para a melhoria contínua da 

organização na prevenção e enfrentamento das crises. 

11. Entidades Externas: a organização deve mapear as entidades, instituições, ONGs, 

entidades de classe, consultorias externas e outros que possam estabelecer parcerias 

para o desenvolvimento de conhecimento, tecnologias, protocolos, recursos e 

benchmark . 

12. Órgãos Reguladores: no processo de prevenção e gestão de crise, a organização 

deve respeitar e atender os requisitos legais pertinentes ao negócio, interagindo com 

os órgãos reguladores. 

 

De acordo com a norma ABNT ISO 45001:2018, o PDCA é uma ferramenta de 

gestão que deve ser utilizada como suporte em todas as etapas do processo de gestão de 

crises, qual assegura que haverá um ciclo contínuo e dinâmico das ações, de acordo com 

o negócio, conforme as suas fases: 

 Plan (planejar): estabelecer um processo robusto de gestão de risco, com o 

mapeamento dos riscos inerentes ao negócio, riscos externos, ambientais, riscos 

sanitários, entre outros, de acordo com a organização. Definir os objetivos e 

metas referentes a este tema associado ao processo de gestão de crises. 

 Do (fazer): implementar os processos como estabelecido no planejamento 

estratégico alinhado com o processo de gestão de crises. 

 Check (verificar): monitorar, mensurar, auditar e reportar o desempenho dos 

processos que foram instituídos na organização pertinentes à gestão de crises. 

 Act (agir): adotar ações de melhoria contínua para melhorar e elevar o 

desempenho dos comitês e no processo de gestão de crises, visando a 

preservação da organização. 
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Comitê de Gestão de Crises: grupo multidisciplinar com a responsabilidade de atuar na 

prevenção, gestão e combate da crise, visando a minimização das perdas para o negócio. 

 

 
Figura 9. Framework gestão de crise 

Fonte: Elaboração do autor, adaptado de Dupont (2017). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este capítulo visa avaliar os objetivos da pesquisa, as contribuições identificadas no 

estudo e análise dos casos, as recomendações, as limitações do trabalho e sugestões de pesquisas 

futuras.  

Os entrevistados que contribuíram com o estudo e cujas informações foram vitais para 

conhecer as empresas e analisar criticamente levaram à constatação de que cada uma delas 

passa a ter um desafio a ser adotado para elevar a maturidade e o estabelecimento de uma cultura 

voltada à prevenção e gestão de crises, haja visto que atualmente todas elas estão no momento 

de enfrentamento de uma crise global de saúde gerada pela COVID-19. Contudo, é possível 

afirmar que esta não é e não será a única crise global que as empresas e a sociedade terão de 

enfrentar. Portanto, as empresas têm um trabalho a ser feito, de  revisitar os seus processos de 

gestão de crises, partindo da análise citada neste trabalho, e as lições aprendidas com a crise 

para se estruturarem para o enfrentamento de crises futuras.   

 

6.1. Atendimento dos objetivos da pesquisa 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar e analisar as estruturas 

organizacionais na gestão de crises das empresas de grande porte. A metodologia adotada no 

estudo foi estruturada em quatro etapas, sendo iniciada pela revisão da literatura, seleção das 

empresas, análise das informações coletadas nas entrevistas, avaliação dos documentos, como 

relatórios e sites institucionais, e conclusões. No desenvolvimento de cada etapa, foi possível 

extrair informações, dados e significativas contribuições para o estudo, permitindo alcançar os 

objetivos específicos e responder à pergunta de pesquisa. O cenário geral era composto por três 

objetivos específicos: 

 Analisar como as empresas brasileiras atuam diante de uma crise. 

 Analisar como ocorre a interação entre os comitês e/ou áreas de gestão de crises 

com a alta administração das empresas.  

 Identificar oportunidades de melhorias no processo de gestão de crises das 

empresas. 

Foi possível conhecer e entender como as empresas atuavam no processo de 

mapeamento, classificação e identificação de crises nos seus negócios, onde algumas das 

empresas possuíam áreas de gestão de riscos e crises, compostas por especialistas para 
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auxiliarem a alta administração nas definições das estratégias de gestão das empresas quanto 

ao mapeamento dos riscos e potenciais situações de crises, que poderão comprometer os 

negócios. Entre as dez empresas participantes do estudo, sete não possuíam áreas específicas 

para gestão dos riscos e crises, independentemente do modelo de gestão. Todas as empresas 

atuavam com uma certa homogeneidade, definiam a criação de um comitê de gestão de crises 

composto por um corpo técnico multidisciplinar que respondia diretamente à maior liderança 

do negócio para a tomada de decisão, vinculada ao modelo organizacional. Este fato está em 

consonância com as referências bibliográficas estudadas. 

 

 6.2. Contribuições 
 

Este estudo traz algumas contribuições necessárias para o negócio, como a necessidade 

das empresas investirem em ferramentas digitais, sistemas informatizados para mapearem 

potenciais riscos que possam resultar em crises, estabelecer parcerias com empresas 

especializadas, instituições de ensino, entidades de classe que auxiliem também no processo de 

criação e implantação de protocolos, programas de simulados e auditorias de forma orgânica. 

É necessária a implantação de programas voltados à cultura de gestão e prevenção de crises que 

envolva todos os colaboradores, parceiros, clientes e a sociedade. As empresas devem implantar 

programas de capacitação e desenvolvimento para os colaboradores e gestores que compõem a 

estrutura de gestão de crises, conforme contribuições identificadas em decorrência do estudo 

de caso das empresas e revisão da literatura, conforme Quadro 19. 

 

Acadêmico Empresas  

Inserir na grade da formação do aluno a 

disciplina crise e gestão de crises, a partir do 

ensino médio. 

Investir na capacitação dos seus 

colaboradores e liderança. 

Implantar um programa de parcerias que 

envolva as principais universidades 

brasileiras e empresas no desenvolvimento e 

compartilhamento de conhecimentos, 

modelagens matemáticas, estudos, análises, 

tendências e outros, quanto ao enfrentamento 

e gestão de crises. 

Estabelecer parcerias com entidades de 

ensino, empresas especializadas no 

tema, órgãos governamentais 

regulatórios, startups, entidades de 

classe, entre outros, em prol da 

prevenção e gestão de crises que possam 

impactar seus negócios. 
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Implantar um observatório que aborde as 

temáticas prevenção, gestão, plano de 

continuidade e pós crises organizacionais, 

com o propósito de auxiliar as organizações e 

órgãos governamentais. 

Implantar programa de cultura voltado à 

prevenção e gestão de crises que 

envolva todos os seus stakeholders 

alinhado com o plano estratégico da 

organização. 

Incentivar os alunos a desenvolver mais 

materiais acadêmicos sobre o tema, com o 

viés para sua aplicabilidade no dia a dia das 

organizações e órgãos governamentais no 

enfrentamento e gestão de crises. 

Inserir o tema gestão de crises no plano 

estratégico com a definição de 

iniciativas e recursos, como: orçamento, 

mão de obra especializada, tecnologias, 

ferramentas de gestão com foco na 

gestão de riscos e crises. 

 Na definição das estratégias de gestão, 

contemplar os simulados e utilizar como 

parâmetros as lições aprendidas com as 

crises já enfrentadas. 

Estruturar e definir atribuições claras 

para o comitê de gestão de crises e 

colaboradores. Quanto à gestão destes, 

deve estabelecer uma rotina de análise 

crítica quanto ao desempenho e 

oportunidades de melhorias e aplicar a 

ferramenta de gestão PDCA nos 

processos.  

As organizações que possuem 

certificações como, por exemplo, as 

normas da ABNT NBR ISO9001, 

ABNT NBR ISO 14001 e ABNT ISO 

45001, entre outras, devem assegurar 

que os mapeamentos, riscos, perigos, 

aspecto e impactos traduzam de fato os 

agentes que possam comprometer os 

negócios e levar às situações de crises.  

 

Quadro 19. Principais contribuições  

Fonte: Elaboração do autor. 
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6.3. Limitações do trabalho e recomendações para pesquisas futuras  

 

O cenário atual de desafio global por conta da crise sanitária da COVID-19 está 

colocando em prova as estratégias, modelos estruturais, culturas e a busca pela continuidade 

dos negócios nas empresas. Tal fato gera duas situações importantes, tendo uma delas a ver 

com este trabalho: a oportunidade de conhecer de fato como as empresas estão trabalhando para 

atuar na gestão de crises, visando mitigar os impactos e assegurar a continuidade dos negócios.  

Por outro lado, houve dificuldades em definir as empresas a serem estudadas, cujo 

propósito da amostra a ser estudada seria maior, visando abranger outros setores produtivos 

brasileiros, com a participação das empresas privadas e estatais. Por conta das restrições, 

protocolos e medidas de biossegurança, não foi possível realizar as entrevistas presencialmente, 

vivenciar os ambientes das empresas e abranger um maior número de empresas participantes 

no estudo de caso. 

 

Recomendações de pesquisas futuras: 

a. Realizar um estudo sobre as empresas após o enfrentamento das crises, promover análise 

de todo o processo de gestão e lições aprendidas, assim como a adoção de  ferramentas 

como PDCA ou outras ferramentas de gestão, melhoria contínua e os resultados obtidos. 

b. Realizar um estudo envolvendo as micro, pequenas e médias empresas do setor 

produtivos brasileiro, para conhecer quais são as estruturas, modelos organizacionais para 

a gestão de risco e crises e a interação com os seus stakeholders, visando a continuidade 

do negócio.  

c. Realizar um estudo sobre como a crise da pandemia da COVID-19 impactou no Acre  as 

empresas que compõem os setores econômicos e quais foram as ações estabelecidas pelos 

comitês de gestão de crises para assegurar a continuidade dos negócios.  

d. Realizar um estudo de como as empresas que atuam no Amapá enfrentaram a crise de 

energia, como o comitê de gestão de crises atuou para assegurar a continuidade dos 

negócios e quais foram as lições aprendidas.  

e. Realizar um estudo de como as empresas brasileiras conseguiram assegurar a 

continuidade dos seus negócios e zelar pela segurança de seus colaboradores durante a 

pandemia da COVID-19, e qual foi o aprendizado adquirido.   

f. Como as empresas brasileiras estão se estruturando para o enfrentamento de crises 

futuras. 
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Este estudo traz alguns recortes associados à forma das empresas brasileiras lidarem 

com as crises. O momento é fértil para as organizações protagonizarem as ações de melhorias 

contínuas nos seus planos estratégicos e a inserção do tema gestão de crises. Devem reconhecer 

o grau de importância e relevância em possuir um programa de gestão de crises robusto, 

estratégico e eficiente na prevenção e gestão de crises e um comitê de gestão de crises 

estruturado e reconhecido oficialmente na estrutura organizacional da empresa.  

As empresas devem acompanhar os eventos do presente e monitorar o futuro dos seus 

negócios por conta dos possíveis eventos a que estarão expostas e que o mundo passará a 

enfrentar com maior incidência; quais poderão impactar ou não estas empresas dependerá do 

quanto elas estarão preparadas para isso. Visando assegurar a sua continuidade, deverão ser 

ágeis, e para contribuir com o futuro deste estudo de caso é disponibilizado um framework e 

algumas sugestões de fórmulas matemáticas para reforçar o conceito e a importância da 

prevenção e gestão da crises.  
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APÊNDICE A – Roteiro de perguntas orientadas para a pesquisa 

Bloco 1 – Introdutório: 

1. Por favor, você poderia me contar um pouco da sua trajetória profissional, antes de 
ingressar na empresa e nesse cargo atual? 

2. O que é uma “crise” para você? 

3. O que é uma “crise” para a sua empresa? 

 

Bloco 2 – Crise: 

4. Desde quando existe a área ou comitê de Gestão de Crises na sua empresa? Como foi 
o processo de criação da área ou comitê? 

5. Como a empresa define as atribuições da área ou comitê de Gestão de Crises? Como 
essa área opera no cotidiano da empresa? 

6. Como a área ou comitê de Gestão de Crises está disposta no organograma da empresa? 

7. Há alguma matriz ou algum sistema que classifique a situação de crise? 

8. A empresa possui protocolo para gestão de crises e quais normas nacionais ou 
internacionais são seguidas? 

9. Do ponto de vista de resultados, quais foram os principais ganhos que a empresa 
obteve desde a criação da área de Gestão de Crises? 

10. O que você considera que deveria ou poderia ter sido feito de forma diferente? 

 

Bloco 3 – Contribuição: 

 

11. Para atuar no cargo voltado à gestão de crises, quais conhecimentos você reconhece 
como sendo necessários? 

12. Na sua opinião, como sua empresa pode ficar melhor preparada para enfrentar uma 
crise? 

13. Como você enxerga o tema Gestão de Crises no cenário brasileiro e mundial hoje e 
nos próximos anos? 

14. Quais instituições ou entidades que você considera importantes contribuem para 
melhoria contínua no processo de Gestão de Crises nas organizações, empresas e 
outros? 
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APÊNDICE B – Principais crises que o mundo e as organizações vivenciaram entre 1929 e 
2021 

 

 Principais crises que o mundo e as organizações vivenciaram, que resultaram em danos 

e perdas irreparáveis para a sociedade, meio ambiente, organizações, governos e nações. 

 

a. Considerando os eventos significativos que resultaram em crises políticas e econômicas 

no mundo:  

 

1929: no mês de outubro, um período de 90 dias de queda na produção e preços na 

agricultura dos EUA gerou a venda desmedida de 16 milhões de ações, o que resultou na 

queda da Bolsa de Nova York.  

 

1971: Fim do Padrão Ouro – a Guerra do Vietnã e gastos excessivos dos EUA resultou na 

queda significativa das reservas de ouro da nação, tornando necessária a intervenção do 

presidente da época, Richard Nixon. Este suspendeu a convertibilidade do ouro e a 

desvalorização da moeda em 10% em envolver o sistema monetário internacional voltou a 

desvalorizar a moeda, colocando fim ao padrão-ouro. Começava a época do câmbio 

flutuante em função da evolução dos mercados de capital internacionais. 

 

1973: Primeira Crise do Petróleo – ocorreu devido ao corte de provisão dos Estados que 

compõem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), durante a Guerra do 

Yom Kippur, gerando o aumento de US$ 2,50 a US$ 11,50 na commodity em 1974 e 

resultando numa forte crise nos países industrializados. 

 

1979: Segunda Crise no Petróleo – problemas políticos impactaram com severidade os 

países em desenvolvimento e geraram uma crise financeira devido à elevação da dívida 

externa.  

 

1980: Devido ao conflito entre Iran e Iraque, o preço do barril do petróleo subiu, chegando 

a custar US$ 40 o barril. 
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1987: Milhões de investidores decidiram vender suas ações na Bolsa de Nova York pela 

desconfiança no sistema de gestão e informações, gerando uma queda de 508 pontos da 

Dow Jones e, por consequência, uma grande depressão nas principais bolsas de valores do 

mundo. 

 

1994: A desvalorização da moeda mexicana em relação ao dólar e o anúncio do governo 

resultou na desconfiança na economia e em impactos negativos, como saída de capitais, 

interrupção do crédito, queda na produção e aumento de 60% no desemprego, assim como 

comprometimento dos negócios na América Latina. 

 

1997: Em julho, a desvalorização da moeda tailandesa e a consequente queda das 

pertencentes aos países que compõem os Tigres Asiáticos como Malásia, Indonésia e 

Filipinas, gerou uma grande crise financeira, repercutindo também em Taiwan, Hong Kong 

e Coreia do Sul.  

 

1998: O sistema bancário Russo entra em colapso, gerando a desvalorização da moeda, 

congelamento e suspensão dos pagamentos internacionais. 

 

2000: Em março, o índice da Nasdaq, máximo expoente da nova economia e do êxito das 

empresas de tecnologia, fechou em 5.048,62 pontos, recorde histórico. No período de 3 

anos foram extintas aproximadamente 5 mil empresas devido a problemas contábeis. 

 

2001: Em 11 de setembro de 2001, os ataques contra as Torres Gêmeas em Nova York e o 

Pentágono em Washington resultaram em aproximadamente 3 mil mortos e provocaram 

também queda nas bolsas. 

 

2001-2002: Em dezembro de 2001, Buenos Aires suspendeu o pagamento da dívida de 

quase US$ 100 bilhões, forçando o presidente Eduardo Duhalde a transformar em peso os 

depósitos bancários em dólares. 

 

2008-2009: Crise devido à Grande Bolha Imobiliária, que revelou as operações bancárias 

referentes às hipotecas, resultando em prejuízo de centenas de bilhões de dólares aos 

investidores. 
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2009-2010: Reconhecimento do governo grego quanto ao cenário financeiro de sua nação, 

sendo superior ao divulgado ao mercado financeiro, tornando necessário que o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e a União Europeia adotassem um programa de auxílio ao 

país.  

 

b. Principais eventos ambientais no mundo: 

 

1954: Poluição em Minemata, no Japão, devido à presença de mercúrio e outros metais 

pesados no oceano, que resultou na contaminação de peixes, gerando doenças graves e até 

a morte dos moradores. 

 

1976: Explosão em Seveso, cidade ao norte da Itália, em julho, devido ao 

superaquecimento de um gerador pertencente a uma fábrica de produtos químicos, que 

gerou também a dispersão de agentes químicos perigosos. A demora na comunicação e 

atuação da empresa resultou em doenças, morte de animais, seres humanos e na 

contaminação de mais 1800 hectares. 

 

1984: Vazamento de gases tóxicos em Bhopal na Índia, no mês de dezembro, devido a 

problemas no processo produtivo numa fábrica especializada em pesticidas, que 

desencadeou a dispersão de 40 toneladas de gases letais na atmosfera, aproximadamente 

15.000 mortes, estimando mais de 500.000 moradores com a saúde impactada, milhares de 

animais mortos e impacto ambiental (contaminação do solo, ar e água). 

 

1986: Desastre de Chernobyl, na Ucrânica, no mês de abril. Um reator de uma usina nuclear 

veio a explodir e liberar material radioativo para o ambiente e atmosfera, resultando numa 

chuva radioativa que, segundo estimam os órgãos não governamentais, 80 mil pessoas 

perderam a vida, além dos danos ambientais. 

 

1989: Vazamento de óleo pelo Exxon Valdez, no mês de março. Um navio petroleiro 

denominado Exxon Valdez encalhou no Alasca, resultando no vazamento de 42 mil 

toneladas de óleo no mar, impactando a vida marinha e contaminando por volta de  dois 

quilômetros  da região costeira. 
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2010: No mês de abril, ocorreu uma explosão na plataforma da British Petroleum 

Deepwater Horizon, no Golfo do México, resultando na morte de sete trabalhadores e no 

vazamento de cerca de cinco milhões de barris de petróleo, que se espalharam por mais de 

1.500km em torno da plataforma. 

 

c. Eventos no Brasil: 

  

1984: No mês de fevereiro, na Vila Socó, município de Cubatão (SP), problemas nos 

subterrâneos da Petrobras resultaram no vazamento de mais de 700 mil litros de gasolina e 

em um incêndio devastador que destruiu a comunidade e levou à morte 93 moradores. 

 

1987: No mês de setembro, no municio de Goiânia (GO), dois catadores de materiais 

recicláveis violaram um equipamento radiológico que estava localizado num hospital  

desativado e encontraram um pó que era luminescente na cor azul. Por ser algo que eles 

nunca tinham visto, transitaram por toda a cidade com este agente denominado Césio 137. 

As consequências foram contaminação ambiental (água, ar e solo), contaminação de 

pessoas que desenvolveram doenças e falecimento de quatro moradores devido à 

contaminação. 

 

1993: O Greenpeace e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minerais e Derivados 

de Petróleo do Estado de São Paulo realizaram uma denúncia no Ministério Público de São 

Paulo contra a empresa Shell. A empresa petroquímica, desde 1940 instalada na Vila 

Carioca, um bairro situado na zona sul da cidade de São Paulo, na divisa com São Caetano, 

que realizava, nos seus processos produtivos, estocagem e envase de produtos 

petroquímicos e formulação de detergentes, desenvolveu pesticidas, praguicidas, entre 

outros produtos. Após estudo realizado, foi constatado que o terreno onde a empresa estava 

instalada foi contaminado por metais pesados como benzeno, tolueno e xileno. O evento 

gerou impactos ambientais severos ao meio ambiente: contaminação atmosférica, poluição 

de recursos hídricos, poluição do solo e doenças não transmissíveis e crônicas. A empresa 

foi multada e  assumiu o compromisso de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 

 

2000: No mês de janeiro, o acidente que envolveu um navio petroleiro da Petrobras resultou 

no vazamento de 1,3 milhões de óleo in natura na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 

comprometendo a fauna, flora e solo,  um acidente ambiental de enormes proporções. 
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2000: No mês de julho, no processo de transferência de petróleo do terminal marítimo, 

ocorreu um vazamento de quatro milhões de óleo cru, que foi considerado o mais grave 

acidente ambiental no município de Araucária, no Paraná, devido à extensão da mancha de 

óleo, comprometendo a fauna, flora, vida marinha local, solo e a qualidade de vida das 

populações ribeirinhas. 

 

2003: No mês de março, ocorreu o rompimento da barragem em Cataguases, Minas Gerais, 

resultando no vazamento de 520 mil metros cúbicos de rejeitos, gerando danos ao meio 

ambiente e o comprometimento da qualidade de vida da população ribeirinha. 

 

2007: No mês de janeiro, aconteceu o rompimento da barragem em Miraí, Minas Gerais, e 

o resíduo resultante da lavagem de bauxita comprometeu a ictiofauna, gerou a interrupção 

no sistema de abastecimento d’água, danos e destruição de várias residências, além do 

comprometimento da agricultura local. 

 

2011: No mês de janeiro, devido às chuvas intensas referentes ao período de verão na região 

serrana do Rio de Janeiro, ocorreu uma série de deslizamentos, destruindo diversas 

residências e causando a morte de 800 pessoas.  

 

2011: No mês de novembro, durante uma operação da empresa Chevron, ocorreu um 

vazamento de mais de 3,7 mil barris de petróleo em 120 km na região da Bacia de Campos, 

Rio de Janeiro, comprometendo o meio ambiente, fauna, flora, animais e a qualidade de 

vida da população ribeirinha. 

 

2015: No mês de abril, aconteceu um incêndio de grandes proporções e explosões no 

Terminal Alemoa, em Santos (SP), na empresa Ultracargo. Impactou nas operações do 

porte e gerou danos ambientais. 

 

2015: No mês de novembro, ocorreu o rompimento de uma barragem e o vazamento de 62 

milhões de metros cúbicos de rejeitos da barragem de Mariana, Minas Gerais, pertencente 

à empresa mineradora Samarco. O ocorrido resultou na morte de 21 pessoas e em danos 

severos e até irreparáveis ao meio ambiente, destruição de moradias e comprometimento 

da qualidade de vida dos pescadores e ribeirinhos. 
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2019: No mês de janeiro, ocorreu a ruptura e o vazamento de 11,7 milhões de metros 

cúbicos de rejeitos da Barragem de Brumadinho, Minas Gerais, pertencente à empresa 

Vale. Este evento causou danos ambientais severos e irreparáveis e a morte de 370 pessoas. 

 

2020/2021: Em 30 de janeiro de 2020, foi declarado o surto do novo Coronavírus. O mundo 

entrou em situação de emergência devido à pandemia do vírus causador de infecções 

respiratórias. O novo agente do Coronavírus (nCoV-2019) foi descoberto em 31/12/19, 

após casos registrados na China, e em 11 de maço de 2020 é decretado estado de pandemia 

do Coronavírus, passando a ser reconhecido como COVID-19. 
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APÊNDICE C – Oportunidades de melhorias na gestão de crises 

 

 Existe uma heterogeneidade no modelo de gestão organizacional  das empresas, devido 

à cultura organizacional, padrões e políticas da matriz, sendo que quatro das empresas estudadas 

possuem uma área dedicada à gestão de risco e crises e seis não possuem uma área específica. 

No ano de 2020, todas as empresas passaram a reconhecer com maior relevância a gestão de 

crises instituindo os comitês de gestão de crises para enfrentarem a COVID-19, classificada 

com base na PAS 200:2011 como uma crise latente, cujo impacto nas organizações avança 

durante um período de tempo, causando diversos transtornos e podendo até comprometer a 

existência do negócio. Devido a este cenário, todas as empresas adotaram o comitê de crise 

como ferramenta de gestão para o enfrentamento desta crise sanitária que coloca em risco a 

continuidade dos negócios e comprometimento da vida dos seus colaboradores e clientes. 

 Tal situação que desafia as empresas a se desenvolverem e gerarem uma consciência 

coletiva em prol da elevação da maturidade, cultura e conhecimentos para o enfrentamento da 

crise com eficácia e agilidade, para minimizar as perdas geradas ao negócio e assegurar a sua 

continuidade. 

 A estrutura organizacional das empresas possui uma similaridade quanto ao reporte ao 

líder tomador de decisão (CEO, Diretor Geral, Presidente), ou seja, respondem diretamente ao 

gestor com maior posição na empresa de acordo com a sua cultura e estratégia organizacional. 

Por conta da crise gerada pela COVID-19, é possível reconhecer que as empresas, ainda de 

forma tímida, estão compartilhando experiências e buscando conhecimentos para serem 

assertivos, eficazes e ágeis nas decisões. A liderança tem como principal missão controlar o 

máximo possível a crise no menor tempo e sem danos para o negócio, quando possível. Para 

tanto, estabilizar ou neutralizar a crise requer algumas habilidades interpessoais, atributos, 

consciência da parte interessada, conhecimento do negócio e suporte de especialistas de acordo 

com os temas.  

 Com base nas informações obtidas nas entrevistas de forma qualitativa positivista é 

possível reconhecer que as necessidades relacionadas pelos participantes estão em consonância 

com os requisitos da Publicly Available Specification – PAS 200: 2011 e da ABNT NBR ISO 

22313:220 Segurança e resiliência – sistema de gestão de continuidade de negócios – 

orientações. 

 Cada empresa avaliou qual a melhor forma de se preparar para o enfrentamento de crises 

futuras, visando o menor impacto. No cômputo geral, todas as recomendações propostas pelas 
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empresas desencadearão as ações preventivas e mitigadoras em prol da minimização das 

consequências resultante de uma crise. De acordo com a norma NBR ISO 23313:2020 

Segurança e resiliência – Sistemas de gestão de continuidade de negócios, deve-se seguir alguns 

passos, como: 

 

a. Implantar um processo estratégico e robusto sobre gestão dos riscos de acordo com cada 

negócio e análise crítica utilizando como base o PDCA; 

b. Inserir na cultura da empresa ferramentas que contribuam para o desenvolvimento dos 

colaboradores com papéis, responsabilidades e compromisso dos colaboradores com o tema; 

 c. Definir e implantar o plano de continuidade do negócio, que as empresas podem aplicar 

como padrão técnico na construção e implantação do seu plano de continuidade. 

 

 No contexto geral, ao realizar o estudo de caso qualitativo positivista, é possível 

estabelecer algumas propostas de melhorias nos processos de gestão de crises. 

 No caso analisado foi possível identificar que quatro empresas não possuem um 

processo maduro de gestão de risco, sendo os principais riscos cenário de mercado, estratégias 

de gestão, modelo de negócios, segurança cibernética, anticorrupção, reputação corporativa, 

riscos ambientais, entre outros.  

 Com base nas contribuições dos entrevistados, revisão de literatura, dados coletados e 

documentações, é notória a necessidade de adotar melhorias nas organizações e órgãos. 

 Aqui será proposto algumas ações que envolverão a própria organização, entidades 

externas e melhorias nos processos, divididas em sete pilares:  

 

 Entidades de Classe 

 Entidades de classe do setor empresarial como Fiesp, Sebrae e outras demonstram estar 

mais próximas das empresas promovendo ações voltadas à minimização da crise e seus 

impactos. Percebe-se a necessidade de realizar um movimento de reforço nas mídias sociais, 

sobre as iniciativas e mobilizações das entidades em relação às empresas e seus representantes 

sobre os projetos e programas que possuem voltados à gestão eficaz das crises. 

 

 Entidades Independentes Certificadoras   

 Ao pesquisar sobre gestão de crises é possível afirmar que, no Brasil, existem diversas 

empresas de consultoria especializadas no processo de gestão de riscos e crises, contudo não 

está evidente a existência de entidade independente que atue com responsabilidade e 
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compromisso com as empresas brasileiras, como por exemplo: o Institute for Crisis 

Management (ICM), que protagoniza ações voltadas ao desenvolvimento de conhecimento, 

workshops e iniciativas para preparar os colaboradores, gestores e as empresas para o 

enfrentamento da crise. 

 Neste caso, a proposta é a criação de uma entidade ligada à academia e ao setor 

empresarial, composta por especialistas que possam dar suporte e consultoria para as empresas 

associadas, com a missão de elevar a maturidade e cultura das empresas quanto à gestão de 

crises, partindo do princípio básico voltado ao gerenciamento eficaz dos riscos e a uma gestão 

de crises assertiva. 

 Ao estabelecer a entidade, adotar ferramentas digitais, inovadoras, agile, a criação de 

APP, entre outras ações, para que as empresas parceiras ou associadas possam ter acesso a 

instrumentos norteadores para assegurar uma gestão efetiva e adequada diante do cenário de 

crises. 

 Organizações  

 Pearson e Mitroffi (1993) propõem, em 1993, uma série de requisitos necessários para 

serem avaliados no processo de gestão de crises, sendo estes ainda bem atuais. Devido aos 

avanços tecnológicos e à relação do homem com a natureza, devem ser levados em 

consideração outros riscos, como cibernéticos, ataques de hackers a sistemas informatizados, 

assim como a gestão de dados pessoais e sensíveis, como classifica a Lei Geral de Proteção de 

Dados.  

 As empresas demonstram possuir uma variação entre o nível de maturidade, por conta 

do tipo de negócio e cultura, promovendo algumas ações:  

a) Mapear todos os riscos associados ao negócio e definir as medidas de controle; 

b) Implantar um processo de gestão de riscos estruturado, com protocolos, matriz de 

risco e a definição estruturada das ações de mitigação ou neutralização do risco, de 

acordo com os seus potenciais impactos e/ou a consequente crise; 

c) Adotar ferramentas que poderão guiar na estruturação e mapeamento dos riscos ao 

negócio, como normas de gestão que estabelecem a necessidade da gestão dos 

riscos e outros requisitos que auxiliarão as organizações no seu processo de gestão, 

como por exemplo algumas normas técnicas listadas abaixo:  

o ABNT NBR ISO 31000:2018- Gestão de Riscos ― Diretrizes; 

o PAS 200:2011– Gestão de Crises – Orientação e boas práticas; 

o ABNT NBR ISO 9001: 2015 – Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ); 



93 
 

o ABNT  ISO 45001: 2018 – Sistemas de Gestão de Segurança e 

Saúde no Trabalho; 

o ABNT NBR ISO 14001: 2015 – Sistema de Gestão Ambiental; 

o ABNT NBR ISO 22313: 2020 Segurança e resiliência — Sistemas de gestão 

de continuidade de negócios. 

d) Revisar a cultura e política da empresa e inserir preceitos voltados à gestão de risco 

e gestão de crises, além de um programa de desenvolvimento dos colaboradores e 

gestores dos diversos níveis sobre o assunto; 

e) Estrutura Organizacional: 

 No estudo realizado sobre a estrutura organizacional das empresas no processo de gestão 

de crises, existe um cenário comum a todas quanto à existência de um comitê de gestão de 

crises, embora o organograma seja de acordo com a estrutura organizacional de cada negócio, 

com uma atuação ligada ao organograma e modelo de negócio, o que tem demonstrado ser 

efetivo na gestão das crises; 

f) Governança: 

 A governança tem um papel fundamental na estrutura organizacional referente à gestão 

de crises.  

 Independentemente de as empresas instituírem uma área ou processos de gestão de 

crises, é de suma importância que haja a definição de ações que sejam parte integrante dos 

objetivos estratégicos, procedimentos orgânicos, cultura, processos de gestão dos seus 

colaboradores e prestadores de serviços e as relações com os stakeholders, proporcionando a 

todos uma visão sustentável e estratégica no negócio. Para contribuir no processo de 

governança, as empresas podem estabelecer parcerias com o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa, que poderá contribuir com ferramentas, consultoria, capacitações para a 

consolidação das estratégias e a governança nos negócios. 

 

 Comunicação  

 O maior desafio do mundo e das empresas está voltado à comunicação: o que comunicar, 

como comunicar, quando comunicar e como gerenciar a informação, com a finalidade de levar 

conhecimento às partes interessadas no momento certo. 

 Devido ao desafio, nota-se a existência de diversos artigos, consultorias e materiais 

sobre comunicação na gestão de crises. Ainda percebe-se que a qualidade da comunicação e a 
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assertividade estão diretamente relacionadas à maturidade, cultura e estratégia de gestão da 

empresa. Portanto, as empresas que ainda estão com baixa maturidade na forma de se comunicar 

nas situações de crises possuem oportunidades para revisar seus protocolos e forma de 

condução associada à cultura e estratégia, com o desafio de estabelecer um plano de 

comunicação que faça parte do processo de gestão de crises. 

 

 Desenvolvimento   

 Embora as crises já façam parte do dia a dia do ser humano, foi identificado que existe 

uma carência de informações e conhecimentos sobre a gestão de crises. Sugere-se a inserção de 

temas sobre gestão de riscos e crises na grade de formação dos alunos a partir do ensino de 

nível médio no Brasil. 

 Atualmente, no Brasil, são poucas instituições de ensino de nível superior que possuem 

cursos específicos voltados à gestão de crises. Portanto, com a formação de pessoas 

conhecedoras do processo de gestão de crises, tal ação contribuirá para a formação de uma 

consciência coletiva e elevação da maturidade da sociedade e dos colaboradores que atuam nas 

empresas, passando a gerar uma cultura efetiva de prevenção e gestão de crises. 

 

 Tecnologia e Inovação   

 Ao analisar as empresas que contribuíram com a  pesquisa, é possível afirmar a  baixa 

aderência às ferramentas digitais e tecnologias. Tal afirmação está associada às informações 

obtidas durante o ciclo de entrevistas, ou seja, constata-se a oportunidade de evolução quanto 

ao estudo de parcerias com consultorias, startups para o desenvolvimento de ferramentas 

digitais que contemplem o perfil e cultura, entre outros agentes que compõem a estrutura 

organizacional da empresa. Quanto à definição e implantação de recursos digitais com 

inteligência artificial, que poderá contribuir no processo de prevenção e gestão de crises com 

maior eficácia, este tema ainda está embrionário na maioria das empresas participantes deste 

trabalho. Partindo desta condição, a tecnologia proporcionará ganhos efetivos no processo de 

gestão, assegurando uma gestão com maior assertividade e eficácia em todas as etapas de um 

evento, partindo de um incidente até a condição pós crise. Tal iniciativa com o engajamento 

dos colaboradores contribuirá para a consolidação de uma cultura e elevação da maturidade 

sobre prevenção e gestão de crises em todos os níveis da organização. 

 

 A pandemia da COVID-19 está colocando em prova a estrutura organizacional das 

empresas e desafiando as estratégias de gestão. Os comitês de gestão de crises devem definir 
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ações com o compromisso com a responsabilidade legal, assegurar a continuidade do negócio, 

não comprometer as finanças, o meio ambiente, gerar o menor custo, melhorar a imagem, gerar 

credibilidade aos seus colaboradores, clientes e à sociedade com eficácia. Diante deste cenário, 

torna-se necessária a criatividade, a busca da melhoria contínua, a contratação de especialista. 

Os comitês estão se reinventando para superarem as crises.  

 No processo de gestão de crises está sendo possível reconhecer que existem as 

necessidades identificadas pelos participantes dos comitês quanto às habilidades da liderança, 

quais podem ser supridas e referenciadas pelas Publicly Available Specification -PAS 200:2011 

e pela ABNT NBR ISO 22313:2015. 

 No cômputo geral, todas as recomendações e propostas das empresas para o 

enfrentamento das crises através dos comitês de gestão desencadearão ações preventivas e 

mitigadoras em prol da minimização das consequências resultantes de uma crise, devendo 

adotar os seguintes: 

 

a. Implantar um processo estratégico e robusto sobre gestão dos riscos, de acordo com cada 

negócio e análise crítica utilizando como base o PDCA; 

b. Inserir na cultura da empresa ferramentas que contribuam para o desenvolvimento dos 

colaboradores com papéis, responsabilidades e compromisso com o tema; 

c. Manter os comitês  de gestão de crises permanentes e criar subcomitês de acordo com o nível 

dos incidentes ou situações de risco. As opiniões propostas pelas empresas são agregadoras 

para o processo de gestão, contudo torna-se necessário que as empresas profissionalizem e 

desenvolvam continuamente todos os seus colaboradores que participam e atuam nos comitês 

de gestão de crises, e proporcionem estrutura como sistemas e equipamentos para que os 

profissionais possam atuar com maior eficácia no processo.  

 

 


