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“ ...por saber de antemão (o que é dado a um homem prudente fazer) os demônios que estão 
se formando, esses são facilmente curáveis. Mas quando, por falta desse conhecimento, 
permite-se que estes demônios cresçam até o ponto em que todos possam reconhecê-los, não 
há mais remédio para ser encontrado.”  
Nicollo Machiavelli - 1513 
 
 

A Realidade Hoje 

  
Se as empresas desenvolveram processos para entender e avaliar as tendências 

futuras de negócios e atuar positivamente no mercado em constante mutação - em sua 

maioria já avançaram de modo significativo nesse sentido - uma boa parte delas ainda 

não se ateve a uma outra realidade concreta que as colocam em risco permanente. 

 

Nos momentos atuais, já não basta ter a melhor tecnologia ou qualidade superior, nem 

as melhores ações de marketing, porque a percepção dos stakeholders atinge níveis de 

exigência acima desses atributos e qualidades.  

 

Todos estão atentos para os movimentos do mercado e tudo é associado à 

concorrência, competitividade, sucesso, permanência e crescimento.  

 

Os concorrentes globais estão alertas e prontos para a ação. Os clientes, os 

consumidores, as lideranças de mercado e os formadores de opinião estão de plantão 

para defenderem seus direitos e conquistar benefícios próprios.  

 

A imprensa está alerta e pronta para divulgar todas as ações que julgar negativas, as 

mazelas do mercado e prejuízos dos cidadãos.    

 



As redes sociais ampliaram infinitamente a exposição das empresas e focam nos 

posicionamentos e resultados que apresentam, em geral figuram mais nos aspectos 

negativos. E não adianta imaginar que pode estar fora dela, pois mesmo sem ter 

iniciado uma ação sequer, a empresa já faz parte das redes. O que você tem que fazer 

é saber se posicionar.  

 

Todos exigem transparência, prestação de contas e serviços impecáveis.  

 

A melhor postura é estar presente, atuando nesses segmentos do mercado e estar 

preparada para atuar preventivamente e de modo rápido, com precisão, quando uma 

situação de crise se manifestar. 

 

Crise é caracterizada como um processo de transformação, positivo ou negativo, 

repentino ou contínuo, que pode ser previsto, antecipado, controlado e até mesmo 

evitado.  

 

Emergência é uma situação nova e inesperada, que coloca em risco a estabilidade da 

empresa e pode produzir danos irreparáveis para sua reputação, conceito, imagem e 

negócio da empresa.  

 

A preparação prévia de um plano permite observar indícios e antecipar acontecimentos, 

assumir o controle e administrar as ocorrências de maneira completamente favorável. 

 

A melhor conduta organizacional é estar preparada com um plano de ação preventivo e 

de tomada de decisão imediata. Porém, decisão mais sábia ainda é aquela que leva em 

consideração todo e qualquer indício, seja ele significativo ou não.  

 

O fator “antecipação” é primordial e estratégico. Os funcionários e, especialmente, 

todos os envolvidos no treinamento de administração de crise devem, por força da 

obrigação e por conduta profissional e moral, considerar todo tipo de indício. 

 



Não respeitar esse princípio poderá colocar toda a organização em risco concreto e, 

mais do que isso, colocar a empresa numa situação de desastre, imputando, muitas 

vezes, prejuízos financeiros sérios e afetando a imagem pública da empresa 

seriamente. Quase sempre irreversível.  

 

Não existe indício insignificante. Todos eles devem ser tratados com seriedade e 

avaliados da maneira correta para que não se transformem em um incidente ou 

acidente evoluindo para uma crise ou emergência. 

 

Quando a comunicação falha a emergência se espalha e a empresa perde o controle 

da situação.  

 

Ter o controle da situação é fundamental. 

 

Antecipar é preciso. 


