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Crisis Management

Crises são para todos, 
mas alguns podem estar 
mais bem preparados
Numa era de alta volatilidade não existe fórmula perfeita 
para enfrentar crises. O melhor remédio é estruturar 
processos e ações para solucionar os problemas
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É 
ingênuo acreditar na existência 
de uma fórmula perfeita 
para combater uma crise. A 
diferença entre enfrentá-la 

com uma boa gestão ou se valendo 
de ações desestruturadas é a 
preparação prévia. O mundo atual 
é conectado, volátil e não permite 
amadorismos. O enfrentamento de 
crises deve ser parte relevante do 
modelo de negócio das empresas. 
Situações como funcionários 
insatisfeitos, consumidores mal 
atendidos, fornecedores com 
problemas reputacionais e processos 
internos ineficientes ou mal 
controlados, quando vêm a público 
amplificadas por plataformas de redes 
sociais, se transformam em gatilhos 
para uma crise. Prevenir custa menos 
que remediar. 

Nesse aspecto, a empresa tem 
dois caminhos. Ela pode se preparar 
para quando o problema chegar e 
enfrentá-lo de forma organizada e 
com cenários construídos, ou não 
fazê-lo e ter todos os inconvenientes 
e prejuízos diante de uma crise 
instalada. 

A criação de sistemas de controle 
e de gerenciamento de riscos, a 
elaboração e atualização de planos 
de continuidade do negócio e a 
constituição de comitês e criação de 
manuais de crise são meios de se 
preparar para enfrentar problemas 
dessa natureza. Assim, é de enorme 
importância o envolvimento não 
apenas dos líderes internos, mas 
de terceiros qualificados capazes de 
trazer ideias e propostas do mundo 
externo.

Mapear os potenciais gatilhos 
de uma crise é crucial. Esse 
procedimento deve começar com 
um debate entre os principais 
líderes da empresa, que permita 
elaborar um mapa de potenciais 
crises. Essa tarefa é facilitada 
quando existe uma gestão de risco 
madura, que dará insumos para 
a construção desse roteiro pré-
estabelecido para gerenciamento 
da crise. Além disso, a criação de 
um sistema de controle interno 
eficaz, com mecanismos tais 
como investigação de fraude, 
cyber security, auditoria interna 
e programas de controle de 
qualidade, e monitorar todas 
as áreas críticas e estabelecer 
uma política firme de gestão e 
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Crisis Management

compliance é uma parte significativa 
da etapa de preparação.

O próximo passo é estruturar 
os planos de enfrentamento para 
cada um desses gatilhos, que 
devem incluir ações estratégicas 
de continuidade do negócio e o seu 
alinhamento tático com os processos 
de comunicação. É de extrema 
importância para os gestores da 
crise entender que ela não é apenas 
reputacional e pode, sim, afetar de 
maneira substancial a essência do 
negócio e suas operações. 

Com a crise instalada e a empresa 
preparada, a natureza do problema 
definirá quem será o profissional 
qualificado para assumir a liderança 
da gestão da crise e que fará uso 
de todos os elementos criados 
nas etapas de preparação. Esse 
especialista será o responsável por 
estruturar uma narrativa tecnicamente 
bem embasada, consistente, livre 

de contradições. É a regra: uma 
voz, um comando. 

Outro ponto crucial é o 
envolvimento e a conscientização, 
quando existir, dos integrantes 
do Conselho de Administração. 
Pela sua experiência e pelo seu 
entendimento sobre o modelo de 
negócios da empresa, seus riscos 
e a sua cultura corporativa, eles 
podem contribuir enormemente 
tanto para o delineamento 
conjunto de estratégias 
preventivas, como na atuação 
em conjunto com a gestão numa 
eventual crise.

Ignorar esses passos é uma 
opção de negócio, mas, como 
consequência, as dores e os 
desdobramentos de uma crise e 
os seus consequentes prejuízos 
financeiros, de reputação e de 
imagem para a empresa serão 
mais profundos e duradores. n

Um sistema eficaz de 
controle interno deve 
englobar investigação 
de fraude, auditoria 
interna, cyber security 
e programas de 
qualidade
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