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Apresentação

Crises não são novidade no ambiente de negócios. Preparar-se para enfrentá-las sempre foi prática
necessária, mas a realidade atual requer cuidados ainda maiores. Nesta era da exposição total
em que vivemos, os eventos adversos ganham rapidamente as redes e uma dinâmica própria de
disseminação, exigindo das organizações esforços redobrados para atuar com agilidade
e transparência.
Olhando para o futuro, é possível antever que as crises se tornarão mais complexas e difíceis de
conter. Se por um lado isso aumenta o desafio, por outro, ter uma estratégia capaz de detectá-las em
seus primeiros sinais, minimizar impactos e reverter expectativas poderá ser um diferencial.
Neste estudo, levantamos as experiências de organizações que passaram por situações de crise.
Comparamos os dados das que disseram ter emergido mais fortes de sua pior crise com os daquelas
que não se saíram tão bem. Analisando os dados, pudemos identificar as melhores práticas na
gestão desses eventos críticos.
Ao publicar este relatório, esperamos contribuir para que as organizações reflitam sobre seus
próprios planos de enfrentamento de crises e promovam mudanças no que for necessário.
Estamos certos de que, bem preparadas, elas poderão sair mais fortes e mais competitivas dessas
situações adversas.
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Sócio-presidente
PwC Brasil
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Conversamos com mais de 2.000 empresas sobre
suas piores crises para que você não tenha que fazê-lo
2.084

entrevistados
De 43

150

países

deles no Brasil

25 indústrias

representadas

64%

são
líderes executivos

36%

são chefes
de departamentos

Apresentamos a primeira Pesquisa Global de
Crises da PwC, o mais abrangente repositório
de dados de crise corporativa já feito. Ouvimos
2.084 altos executivos – provenientes de
organizações de todos os tamanhos, 25 setores
e 43 países, entre os quais o Brasil. Ao todo,
1.430 dos participantes sofreram pelo menos
uma crise nos últimos cinco anos, em um
universo de 4.515 casos. O que descobrimos
é revelador.
Ao nos aprofundarmos em experiências reais de empresas
como a sua, fizemos descobertas surpreendentes, que
mudam totalmente a perspectiva que temos das crises e
da gestão desses eventos.
Em vez de apenas reconhecer a existência de um
problema, usamos os dados coletados como ponto de
partida para formular uma resposta eficaz para essas
crises. Voltamos nossa atenção para as empresas que
alegaram ter emergido mais fortes de suas piores crises
e as comparamos com aquelas que não se saíram tão
bem. O que essas organizações fizeram de diferente?
Que medidas essenciais adotaram para atingir resultados
positivos? Uma crise pode ser uma experiência positiva,
capaz de gerar uma vantagem competitiva?
Sim, pode. E você não precisa passar por uma
para aprender como.
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1
Cinco dicas do mais abrangente repositório
de dados sobre crise corporativa já feito
O que é crise? E o que significa trabalhar
dentro dessa nova realidade?
Para esta pesquisa, definimos crise como uma situação que:
•

É desencadeada por fatores internos e/ou externos significativos ou
pelo agravamento de incidente(s) menor(es).

•

Tem impacto em vários departamentos de toda a empresa.

•

Interfere nas operações comerciais normais.

•

Pode prejudicar a reputação da empresa.
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1
A questão não é se vai acontecer ou não, mas quando
vai acontecer: ninguém está imune a crises.
Quase 8 em cada 10 (77%) líderes brasileiros enfrentaram pelo
menos uma crise corporativa nos últimos 5 anos. O percentual
está acima da média mundial de 69%.
Além disso, o risco de crise aumenta
com o porte da empresa: em todo o
mundo, organizações com mais de
5 mil funcionários tendem a registrar
mais de cinco crises no período – em
média uma por ano.
O grande número de crises relatadas
impressiona, considerando a
nossa definição do fenômeno: uma
perturbação em várias funções da
empresa, capaz de prejudicar
sua reputação.
Sem dúvida, a crise é uma realidade.
Quase todos os entrevistados (95%) –
inclusive aqueles que não vivenciaram
uma crise – acreditam que serão
atingidos por uma no futuro. Os

outros 5%, que esperam não vir a
enfrentar uma crise, talvez se sintam
“imunizados” pela experiência recente
ou estão apenas expressando um
desejo irreal, ou ambos.
As crises atingem quaisquer tipos
de negócios, sem discriminação.
Assim como as próprias empresas,
elas surgem em todas as formas e
tamanhos, e não há pessoa, entidade
ou região que seja imune aos seus
efeitos. Sua própria definição varia
conforme o setor. Uma tempestade de
vento, por exemplo, seria inofensiva
para uma empresa de serviços
financeiros, porém, ela é capaz de
causar uma catástrofe para uma
concessionária de serviços essenciais,
como água e luz.

Figura 1: Crises vividas nos últimos 5 anos

45%

77%

Mais de 5

29%

dos brasileiros viveram uma
crise nos últimos
5 anos

3%
4%

2–5
Uma
Nenhuma
Não sabem

19%

Entre os participantes que passaram por
mais de 5 crises nos últimos 5 anos
Brasil - Média: 7 Mediana: 7
Mundo - Média: 9 Mediana: 8
Intervalo: 6–29

Fonte: Pesquisa Global de Crises PwC. Entrevistados: 2.084 no mundo, 150 deles no Brasil
Obs.: Os percentuais nos gráficos deste relatório podem não somar 100% por questões de arredondamento.
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A natureza diversa das crises mantém as empresas na incerteza
Para alcançar o nível
de detalhe necessário a
um estudo deste porte,
identificamos 19 possíveis
fatores de crise.
Em seguida, classificamos
esses fatores em sete grandes
categorias – operacional,
tecnológica, humanitária,
financeira, jurídica, capital
humano e reputação – para
facilitar uma análise
mais ampla.
Mais da metade dos entrevistados
(56% no Brasil e 53% no mundo)
diz que pelo menos uma das crises
vividas foi de natureza operacional,
incluindo: pane nas atividades,
problemas na cadeia de suprimentos,
perda de competitividade e vários
tipos de falha de produto. Trata-se
de uma estatística consistente, dado
o caráter essencial das operações
para assegurar a vitalidade de
uma empresa. Crises financeiras
envolvendo problemas de liquidez e
ativismo de acionistas vieram logo
depois na lista dos brasileiros, com
45% (28% no mundo), seguidas pelas
relacionadas à tecnologia (falhas e/
ou crimes cibernéticos), questões
humanitárias e aspectos legais
(ver Figura 2).
Qual a realidade para as empresas
maiores? No mundo, organizações
com 5 mil funcionários ou mais
tendem a vivenciar um número
maior de crises relacionadas a
crimes cibernéticos (26%),
catástrofes naturais (22%), liderança
(17%) ou falta de ética (16%),
incluindo fraude, corrupção e
desonestidade corporativa.

Figura 2: Tipos/fatores de crise vivenciados
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Fonte: Pesquisa Global de Crises PwC. Entrevistados: 2.084 no mundo, 150 deles no Brasil
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As crises mais graves não necessariamente são as que recebem mais atenção
do público
As empresas brasileiras
apontam questões de
liquidez, falhas operacionais
e crimes cibernéticos como
as principais crises que
enfrentaram, mas nem todos
esses problemas costumam
ocupar as manchetes
dos jornais.

Sabemos por experiência que crises
de liquidez financeira geralmente
são desencadeadas por outras
interferências nos negócios. Nossos
dados sugerem que as empresas
menores tendem a ver as crises
financeiras como um gatilho,
enquanto as grandes as enxergam
como o impacto do gatilho de outra
crise desestabilizadora.

Duas dessas categorias de
eventos coincidem com as maiores
preocupações futuras dos executivos
no Brasil: questões de liquidez (41%)
e crimes cibernéticos (37%). No
entanto, no topo da lista está um tipo
de crise que só aparece em quarto
lugar em termos de gravidade: as
disrupções no mercado (43%).
Dessa forma, os líderes estão sujeitos
ao risco de concentrar seus esforços
para combater as ameaças mais
difundidas na mídia, apesar de as
evidências indicarem ameaças mais
relevantes a serem combatidas. Esse
fato indica um possível ponto cego na
preparação da empresa para enfrentar
momentos adversos.

Os tipos de crise vividos variaram
bastante conforme a região. Enquanto
observamos falhas tecnológicas ou
operacionais com mais frequência
na Europa Ocidental, Austrália, Índia
e Japão, problemas de liquidez
financeira ocorreram, sobretudo, no
restante da Ásia e na Europa Central
e Oriental; e catástrofes naturais e
crimes cibernéticos se manifestaram
principalmente nos Estados Unidos.

Figura 3
Crise mais grave enfrentada
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Fonte: Pesquisa Global de Crises PwC. Entrevistados: 2.084 no mundo, 150 deles no Brasil
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Figura 4: As 3 crises mais disruptivas conforme o território

Brasil
1.

Problema financeiro/liquidez (35%)

2.

Pane/falha operacional (9%)

3.

Pane/falha tecnológica, competitividade/tensão no
mercado, falta de ética e troca de liderança (6%)

Canadá
1.

Pane/falha tecnológica (20%)

2.
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3.

Problemas legais e regulatórios (9%)

EUA
1.

Pane/falha tecnológica (20%)

2.
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3.

Problemas legais e regulatórios (9%)

México

CEE

1.

Pane/falha tecnológica (16%)

1.

Problema financeiro/liquidez (15%)

2.

Problema financeiro/liquidez (14%)		

2.

Disrupções competitivas ou no mercado (10%)

3.

Desastre natural/ambiental (9%)

3.

Pane/falha tecnológica e problemas legais
e regulatórios (10%)

Reino Unido

Oriente Médio (Base baixa, 23)

1.
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1.

Tensão geopolítica (36%)

2.

Problema financeiro/liquidez (12%)

2.

3.
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Crime cibernético, desastre natural/ambiental
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Europa
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Fonte: Pesquisa Global de Crises PwC. Entrevistados: 2.084 no mundo, 150 deles no Brasil
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Índia

Coreia do Sul

1.

Pane/falha tecnológica (14%)

1.

Problema financeiro/liquidez (27%)

2.

Problema financeiro/liquidez (13%)

2.

Disrupções competitivas ou no mercado (12%)

3.

Problemas legais e regulatórios (10%)

3.

Problemas legais e regulatórios (10%)

China – Hong Kong

Austrália

1.

Problema financeiro/liquidez (18%)

1.

Pane/Falha tecnológica (18%)

2.

Disrupções competitivas ou no mercado (16%)

2.

Crime cibernético (11%)

3.

Falha de produto (12%)

3.

Problema financeiro/liquidez e improbidade
da liderança (10%)

Japão

Sudeste da Ásia

1.

Pane/falha tecnológica (14%)

1.

Problema financeiro/liquidez (14%)

2.

Problema financeiro/liquidez (12%)

2.

Disrupções competitivas ou no mercado (12%)

3.

Falha de produto (11%)

3.

Pane/falha tecnológica (11%)
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Preparação para crise

4
Quem é responsável pela gestão de crise?
Todos – e ninguém
Quando se trata de
identificar “o dono” da crise,
a questão se complica.
Curiosamente, desde os
representantes do conselho
e CEOs aos membros dos
departamentos Jurídico,
de Risco e de TI, todos
assumem a responsabilidade
por várias funções em uma
crise – prontidão, resposta,
recuperação, gestão de
riscos, comunicações. Isso
nos mostra que a maioria dos
líderes executivos quer ajudar
suas empresas a se preparar
e a responder à crise, o que é
um sinal positivo.

Embora nossos resultados mostrem
que as empresas não chegaram a
um consenso sobre qual função
deveria arcar exclusivamente com
a responsabilidade pela resposta à
crise, constatamos que os líderes
executivos tendem mais a assumir
tarefas envolvendo essa questão do
que os demais executivos. O dado
mostra como a gestão de crise está
se tornando uma função necessária
à alta liderança da empresa para
Preparação para crise
alcançar o sucesso nessa
nova realidade.
Dito isso, o “mapa de
responsabilidade em crises”
revela a sobreposição de papéis
e responsabilidades, o que pode

gerar preocupação, em vista da
necessidade de coordenação
eficiente, boa comunicação e
capacidade de decisão em meio a
momentos
de tensão.Demais
Tal aspecto
é
executivos
Líderes executivos
ressaltado pelos entrevistados, que
classificaram a habilidade de tomar
decisões oportunas e calculadas
como um dos pontos de maior
vulnerabilidade quando enfrentaram
Resposta à crise
sua pior crise.

42%

Outro aspecto importante é o
planejamento. Apenas 27% das
empresas brasileiras (44% das
globais) afirmam ter um plano de
resposta a crises atualizado há menos
de um ano. Outras 20% (18% no
mundo) sequer elaboraram um plano.

Líderes executivos
Líderes executivos

Demais executivos

Figura 5: Grau de envolvimento em áreas de gestão de crise
(Amostra global)

42%

Resposta à crise

Preparação para crise

Líderes executivos

42%

25%

Demais executivos

25%

Líderes executivos

41%

25%

41%

Demais executivos

24%

Comunicação com stakeholders

Demais executivos

24%

Resposta à crise
Fonte: Pesquisa Global de Crises PwC. Entrevistados: 2.084 no mundo
Comunicação com stakeholders

Líderes executivos

39%

Demais executivos

20%
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Equilibrar o desejo de ajuda com
a confusão gerada pelo excesso
de “caciques” é um fator crítico no
planejamento e na resposta às crises.
No final, não importa quem seja o
responsável pela crise - desde que
alguém assuma essa função e os
papéis fiquem definidos.
Outro sinal de que as empresas estão
se sofisticando e ficando mais atentas
a essa questão é que a grande maioria
dos participantes (67% no Brasil e
74% no mundo) buscou ajuda externa
durante ou após sua crise mais grave.
Além disso, 87% revisaram seus

planos de resposta a crises em algum
nível após o evento e 69% (65% no
mundo) realizaram mudanças após
essa avaliação.
Ao mesmo tempo, menos de um
terço (24% no Brasil e 29% no
mundo) afirma não dispor de pessoal
dedicado à preparação ou resposta
a crises. Essa busca por recursos
internos e externos mostra como a
gestão de crise está se tornando um
programa essencial para proteger a
estratégia corporativa traçada nos
mais altos escalões da organização.

Mais de dois terços das
empresas brasileiras

67%

buscaram ajuda externa durante
ou após sua crise mais séria.

12 | PwC

5
Empresas que saem mais fortes de uma crise tomam medidas específicas
Entre as 1.400 empresas participantes que já
enfrentaram uma crise grave, 42% disseram
que ficaram “em uma posição melhor” depois
da fase crítica. No Brasil, esse percentual é
ainda maior: 57%. Algumas chegaram até a
relatar um aumento de receita como resultado
da gestão de crise.

Qual o segredo delas? Nosso relatório descreve as
medidas específicas de preparação para crises que essas
empresas adotaram para emergir em situação melhor que
a de seus pares. São medidas que todas as organizações
podem tomar agora, a fim de saírem mais fortes de uma
crise que, convenhamos, talvez nos atinja quando
menos esperarmos.

Figura 6: Cenário pós-crise

57%

Brasil

Mundo

Em uma posição melhor

28%
Em uma posição semelhante
à pré-crise

16%
Em uma posição pior
Brasil

Mundo

42%
Em uma posição melhor

39%
Em uma posição semelhante
à pré-crise

19%
Em uma posição pior

Fonte: Pesquisa Global de Crises PwC. Entrevistados: 2.084 no mundo, 150 deles no Brasil
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2
A reação em cadeia da crise
As ondas de choque de uma crise
podem atravessar longas distâncias
e voltar. Como conter os danos?
As crises atingem a todos sem discriminação –
penetram todas as camadas da organização e afetam
stakeholders internos e externos de maneiras únicas.
Nossos dados confirmam que os
impactos decorrentes de uma crise
têm natureza variada. Eles afetam
as relações comerciais, as finanças,
questões operacionais, a reputação,
questões legais, a motivação dos
trabalhadores, entre outras questões.
Como resultado de sua pior crise, as

empresas também citaram impactos
externos, como prejuízos econômicos,
mudanças políticas, novas leis
e regulações, consequências
ambientais, danos a propriedades e
prejuízos à saúde ou físicos
(ver figura a seguir).
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Figura 7: Impactos da crise
Impactos para o negócio

Impactos externos
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Moral da Transição
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Brasil

Mas as crises costumam acontecer em grupos. E uma crise
nunca é tão perigosa quanto outra capaz de gerar crises
adicionais, pois cada uma delas pode produzir seu próprio
ciclo de consequências, tanto internas quanto externas.
Entender como a dinâmica de uma crise afeta a empresa
– e tomar medidas para evitar ou, pelo menos, minimizar
seus efeitos secundários – é parte essencial da preparação
para esse cenário. É por isso que verificamos se crises
secundárias (ou aceleradoras) surgiram na esteira da crise
inicial vivida por nossos entrevistados.
Segundo os líderes com experiência nesses eventos,
independentemente da natureza da crise inicial, em
quase metade dos casos globais (47%) houve uma
crise adicional, de natureza operacional, que repercutiu,
sobretudo, na competitividade ou gerou disrupção no
mercado (20%). Além disso, mais de 25% dos líderes
enfrentaram problemas de reputação e 22%,
complicações legais.

72%

25%

21%

20%

20%

19%

14%

10%

9%

Prejuízos
Mudanças Novas leis e Consequências Danos a
Prejuízos à
econômicos políticas
regulações
ambientais propriedade saúde ou
físicos

Mundo

Para manter nosso objetivo de produzir uma pesquisa de
crises com recomendações práticas, aprofundamos os
dados coletados sobre 4.500 casos ao redor do mundo.
Criamos, então, uma ferramenta interativa para mapear
toda a gama de impactos e efeitos secundários resultantes
de uma crise. Agora, pela primeira vez, você poderá avaliar
a probabilidade de impactos específicos e adversidades
adicionais surgirem a partir de uma crise inicial.
A disrupção competitiva é a adversidade adicional mais
citada após a crise inicial: 34% dos brasileiros e 20%
dos participantes no mundo todo. Na amostra global,
no entanto, essa tensão é bem mais comum entre as
empresas que sofreram uma grave crise financeira
(35%). Tal dado sugere que um problema de liquidez
pode prejudicar seriamente a competitividade de uma
organização ao longo dos anos.
Crises de reputação são especialmente traiçoeiras.
Uma em cada quatro (24%) empresas no mundo relatou
pelo menos uma crise de reputação como um problema
subsequente, e uma em cada cinco (20%) informou que, a
partir dela, outras vieram como um efeito cascata, ligadas a
fraude ou falta de ética (20%) ou troca de liderança (14%).
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Não importa como, quando ou onde uma crise ocorre; ela
é sempre um teste de estresse para a empresa capaz de
tumultuar operações, tanto internas quanto externas. Além
disso, quando se manifesta, quase sempre ela distorce
a percepção que você tem do que está acontecendo e
retarda sua resposta, justamente quando você mais precisa
de fatos precisos para tomar as melhores decisões.
A “reação em cadeia” da crise pode causar danos ao longo
do tempo, mas também pode revelar falhas e deficiências
decorrentes do estresse da organização - sejam elas
multifuncionais ou culturais - que a tornaram mais
vulnerável desde o início. Esses são os pontos de partida
para uma defesa reforçada, preparação mais adequada e
melhores resultados no futuro.

Acesse www.pwc.com/
globalcrisissurvey para
ver todos os dados.
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3
Uma crise pode ser boa para você?
Algumas empresas saem mais fortes desses
eventos e até apresentam aumento de
receita, enquanto outras sobrevivem a duras
penas. Qual é o segredo?
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Como especialistas, sabemos que o dano potencial de uma crise – independentemente de
como você saia dela – não é tão controlado pela natureza do evento, e sim pela maneira
como você lida com a situação. Há três elementos fundamentais para uma gestão de crise
bem-sucedida: preparação, abordagem baseada em fatos e eficácia da comunicação entre
os stakeholders (todos!).

Em uma crise, obter os fatos de forma rápida e elaborar
uma resposta a partir deles é a chave para resultados
bem-sucedidos. Neste mundo em que textos e imagens
viralizam em frações de segundo, informações incorretas,
insuficientes ou enganosas (ou mesmo corretas, mas
espalhadas na hora errada ou de maneira equivocada)
podem aumentar sua exposição e ampliar a crise.

Figura 8: Áreas de vulnerabilidade e confiança
(Amostra global)

Há muito trabalho a fazer nessa frente. Embora 91% dos
brasileiros (87% no mundo) reconheçam a necessidade
de apontar os fatos com precisão, um terço deles
(37% no mundo) admite que não dispunha das informações
necessárias para elaborar uma resposta eficaz quando foi
afetado. Além disso, durante sua crise mais séria, 21%
dos participantes no Brasil (13% no mundo) reconhecem
que não conseguiram tomar decisões no momento
oportuno e 17% (23% no mundo) não se comunicaram
de forma adequada. Isso significa que as empresas têm a
oportunidade de aprender com os erros de seus pares e
procurar investir mais em levantar os fatos nos primeiros
dias de uma crise.
Também descobrimos um desequilíbrio entre os fluxos
de informação interna e externa. Embora os executivos
confiem em suas dinâmicas de comunicação interna, eles
se sentem inseguros na comunicação com stakeholders
externos. Quase 4 em cada 10 (38%) participantes no
mundo classificaram esse receio como um de seus
principais focos de vulnerabilidade.
Isso faz sentido, pois os líderes de negócios estão mais
familiarizados com as equipes internas, mas não faz
sentido se consideramos os riscos de uma resposta
pública imprecisa a uma crise, ou o fato de que o maior
risco possa surgir de um stakeholder – cliente, regulador,
acionista, mídia – mantido no escuro.

Capacidade de reunir informações relevantes com rapidez

41%
29%
Capacidade de tomada de decisões oportunas
e calculadas

40%
30%
Mais vulnerável

Mais confiante

Fonte: Pesquisa Global de Crises PwC. Entrevistados: 2.084 no mundo,
150 deles no Brasil
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Quando a crise pode ser boa para você?
Nossos dados globais revelam que as empresas que saíram
mais fortes de uma crise, e ainda criaram uma vantagem
competitiva em consequência da situação, tomaram as cinco
medidas a seguir:

1

Destinar orçamento para
gestão de crises – antes
de ser atingido por algum
evento adverso.

Mais de 4 em cada 10 (41%)
empresas que conquistaram uma
posição melhor após a crise haviam
destinado orçamento para a gestão
de crises antes de serem atingidas
por algum evento adverso. Além
disso, uma parcela quase idêntica
(39%) apresentou aumento de receita
em função dessa medida. O fato
reforça a importância de investir em
um programa sólido de governança e
resposta a crises.

2

Ter um plano – e testá-lo.

Quando uma crise atinge uma
empresa, nada melhor do que já
ter passado por algum treinamento
prévio. Por uma margem de quase
2 a 1 (54% vs. 30%), as organizações
que tinham em vigor um plano de
resposta a crises obtiveram melhores
resultados do que aquelas que não
agiram assim. Além disso, as que
mantêm seu plano de crise atualizado
e implementam as lições aprendidas
têm quatro vezes mais chances de se
sair bem. No entanto, estar preparado
não significa que você possa
antecipar todas as eventualidades.
Conheça os fatores que representam
riscos em sua indústria, mas
certifique-se de que seu plano de
resposta não esteja vinculado a
apenas um ou dois cenários. Crie
um plano holístico e flexível. Depois,
faça um teste para ver se ele funciona
e ajuste o que for necessário. Em
seguida, teste o plano de novo.
Assim, você poderá confiar nas suas
decisões durante uma crise, em vez
de apenas reagir de forma automática
na hora da dificuldade.
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3

Adotar uma abordagem
baseada em fatos e não
negligenciar os principais
stakeholders.

Três quartos das empresas que se
saíram bem de uma crise reconhecem
a importância de entender os fatos
durante o evento. Essas empresas
dizem que, no meio da confusão,
conseguiram compreender os fatos
com precisão e rapidez – e usaram
as informações para fundamentar sua
estratégia de resposta.
No entanto, ao se concentrar na
busca dos fatos e na estratégia
de comunicação, evite voltar sua
atenção a apenas um ou dois grupos
de stakeholders. Aborde de forma
ampla as expectativas de todos os
envolvidos, tanto internos quanto
externos. E analise com cuidado as
necessidades e interesses desse
público, bem como os melhores

mecanismos para se comunicar
com cada um deles. Por fim,
certifique-se de que todas as bases
serão contempladas, caso seja
preciso passar informações em uma
emergência. Uma vantagem em
geral ignorada de uma postura de
transparência no relacionamento com
uma ampla base de stakeholders
é que ela pode levar os públicos
externos a se unirem em sua defesa
durante uma crise.

“

Falhar em se
preparar é se preparar
para falhar.
Benjamin Franklin
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4

Faça uma análise das
principais causas e monitore
esses fatores.

As empresas que conquistaram
uma posição melhor após uma crise
analisaram a forma de enfrentamento
de situações adversas, e 8 em cada
10 agiram com base nos resultados.
Um terço delas (33%) fez algumas
mudanças, um quarto (24%) definiu
projetos a serem concluídos e
outro quarto (24%) adotou medidas
importantes. Essas medidas se
resumiram a:
1.

Identificar e acompanhar
as principais iniciativas de
remediação para prevenir ou
reduzir o impacto do mesmo
tipo de crise;

2.

Assumir uma postura preventiva,
ou seja, identificar os principais
riscos e oportunidades
relacionados a crises em um
horizonte de longo prazo. A
maioria incorporou mudanças em
seus planos de resposta a crises
a partir das lições aprendidas.

5

Atuar como equipe e ser fiel
a seus valores

Nenhuma surpresa aqui: há uma forte
correlação entre um ótimo trabalho em
equipe e ótimos resultados. A maioria
das empresas que diz estar “em uma
posição melhor” (93%, incluindo
66% que afirmam isso enfaticamente)
confirma que atuou como uma
equipe em resposta à crise, e maioria
semelhante acrescenta que agiu com
integridade. Por outro lado, a falta
de harmonia pode dificultar a gestão
de crises. Entre aqueles que ficaram
em uma situação pior após a crise,
apenas 39% disseram que atuaram
como equipe. Use experiências de
crise – reais ou simuladas – como
oportunidade para incentivar a equipe
e fortalecer sua cultura interna.
A crise funciona como uma lente de
aumento. A experiência de passar
por um evento desse tipo pode trazer
à tona o melhor (ou o pior) da sua
empresa e do seu pessoal. Sobreviver
a uma crise como um grupo pode
vincular as pessoas umas às outras e
à organização de forma mais profunda
do que por códigos de conduta.
Por outro lado, uma resposta mal
planejada e executada pode levar uma
empresa ou equipe a uma derrocada
talvez irreversível.

A crise se apresenta não apenas
como ameaça, mas também como
oportunidade
As organizações que se saíram melhor do
evento estão mais propensas a compreender
os fatos com precisão.

73% x 54%

Juntos, esses resultados devem
proporcionar às organizações pausa
e esperança. A conclusão mais
importante não se refere ao número
de empresas que sofreram crises na
última meia década, e sim ao fato de
que uma crise constitui uma ameaça,
mas também uma oportunidade. Um
incidente bem gerido ajuda a reforçar
o sistema imunológico da organização
para assumir posições mais
arriscadas, com a certeza de que as
ameaças futuras serão identificadas e
resolvidas rapidamente. Essa é
a chave para uma vantagem
competitiva sustentável.
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4
A nova realidade da crise e da gestão de crises
O que as experiências das empresas
podem nos dizer sobre o futuro da crise?
Conversamos com 1.400 executivos para
poupar você desse trabalho.
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O que experiências
recentes nos dizem
sobre o futuro da crise?
Conversamos com
1.400 executivos que já
passaram por isso para
poupar você
desse trabalho.

A partir da análise desses dados – e da nossa experiência
ajudando as empresas a se preparar, reagir e aprender com
crises de todas as formas e tamanhos – fica claro que as crises
do futuro exigirão uma nova abordagem de gerenciamento.

Hoje, quase não há espaço para erros
e o custo de reagir de forma lenta
ou ineficaz aumenta a cada minuto.
Na esteira de crises corporativas
repetidas e altamente difundidas,
em um processo acelerado por
smartphones onipresentes e mídias
sociais frenéticas – o público se
tornou “conhecedor de crises”.
Adentramos a era da exposição total,
da denúncia escancarada, em que
anormalidades precisam ser expostas
e corrigidas de imediato, mesmo
quando todos os fatos ainda não
estão estabelecidos.
No futuro, os stakeholders externos
exigirão a hipertransparência.
Demandarão uma reação muito mais
rápida aos fatores desencadeadores
de crise e não hesitarão em punir
empresas e marcas cujas respostas
julgarem lentas ou ineficazes.

Seguem algumas orientações para
iniciar sua adaptação às crises
do futuro:
•

As crises serão mais complexas
e difíceis de conter. Quase
todos os entrevistados acreditam
que terão de enfrentar uma
crise operacional no futuro.
Mas, enquanto no passado eles
esperavam poder controlá-la,
as crises de hoje se espalham e
afetam toda a organização. Uma
grande crise cibernética hoje não
será contida apenas pela equipe
de TI/SI. Uma crise de reputação
desencadeada por um funcionário
desonesto, cuja ação for flagrada
por vários smartphones, pode
não ser remediada apenas com
uma demissão.

•

Parta do princípio de que todo
mundo está sempre olhando.
Com a vigilância redobrada
dos stakeholders externos – e
a crença segundo a qual a
denúncia é uma obrigação ética
– você precisará lidar com uma
crise de forma imediata e eficaz.

•

Você precisa de um líder na
crise. O futuro da gestão de crise
requer um plano de resposta
amplo, aprovado e pronto para
ser implantado no primeiro dia.
Mas isso não será possível
sem uma pessoa central, com
mandato e autoridade para
desenvolver um programa de
gestão de crise que envolva
todos os aspectos de preparação,
resposta e comunicação.

Em última análise, o perfeito
enfrentamento de uma crise será
esperado desde o primeiro dia –
embora os eventos sejam muito
mais confusos e destrutivos hoje em
comparação ao passado.
Esse futuro – o da crise e da gestão
de crises – já chegou. Produzimos
este estudo para ajudar você a se
antecipar a esse cenário, aprendendo
com experiências positivas e
negativas de terceiros. Isso dará a
você oportunidade de mudar não
apenas seu estado de prontidão como
também sua mentalidade.
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•

As expectativas culturais
estão convergindo. Ao longo
da história, culturas diferentes
responderam de formas
diferentes a uma crise. Hoje, as
normas e expectativas estão
convergindo, e você deve estar
ciente delas, não importa em qual
região atue.

•

A preparação para crise é mais
do que uma oportunidade: será
uma vantagem competitiva. Saber
se ajustar a uma crise tem um
valor enorme e vislumbramos
um futuro em que gestores e
investidores considerarão o
“índice de preparação para
crises” um indicador-chave de
desempenho.

•

A crise é e sempre será um
evento humano. É tentador
classificar a gestão de crise como
um elemento do gerenciamento
de risco. Mas o que diferencia
a gestão de crise das outras
funções no mundo dos negócios
é o profundo efeito que a
atividade tem sobre os seres
humanos – seja positivo ou
negativo. Apenas os seres
humanos podem gerenciar uma
crise de forma eficaz. Além disso,

os seres humanos (funcionários,
clientes, parceiros de negócios
e muito mais) são os mais
afetados pela sua ocorrência. As
necessidades e expectativas de
todos os stakeholders, internos
e externos, estão em constante
evolução, bem como sua
estratégia de comunicação.
•

É possível ser otimista em
meio a uma crise. Diante da
perspectiva de uma crise (algo
bastante provável de acontecer),
é fácil ser pego de surpresa e
ficar paralisado ou focar nas
demais crises sobre as quais
você ouviu falar, deixando de
se preparar para um evento
real que poderá atingi-lo. Em
vez disso, escolha ver a crise
como um elemento da estratégia
de risco: uma oportunidade
para amadurecer e estimular o
crescimento econômico.

Então, qual o futuro da crise? Existem
todos os motivos para acreditar que
a crise continuará a ter um impacto
fundamental nos negócios. E é por
esse motivo que a preparação para
esses momentos deve ser uma
estratégia prioritária nas empresas.
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