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Quando escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de dois
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(John Kennedy)
A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países,
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RESUMO
Enfrentar uma crise empresarial não é fácil. Preparar-se para a gestão de riscos e crises
envolve ações pontuais, por meio do conhecimento adquirido pelo homem, contando com os
avanços da tecnologia e da comunicação e de todo o ferramental que essas potências oferecem
ao novo cenário corporativo. Enfrentar a mídia, a opinião pública, o clima organizacional
fragmentado, acionistas descontentes, situações previsíveis e imprevisíveis, entre outros
eventos resultantes de riscos mal gerenciados ou não gerenciados, por não ter um
planejamento adequado, é uma experiência pela qual as empresas não desejam passar ou
acham que nunca irão passar. A gestão desse processo não depende apenas de ter ferramentas,
mas de pessoas hábeis no seu manuseio e manutenção. Centra-se aí a proposta deste trabalho,
com base em um referencial teórico acerca do tema “Gestão de Risco e Gestão de Crise”,
ilustrado pelo “Case: Shopping Center Norte”, analisar o cenário sob as práticas de gestão de
risco e crise.
Palavras-chave: Risco. Crise. Gestão. Comunicação. Shopping Center. Shopping Center
Norte.
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INTRODUÇÃO
Olhando para o passado, de modo a entender o presente e com visão de futuro, a
riqueza evolutiva da comunicação – da sua forma primitiva à era digital – mostra como as
pessoas, em meio a desafios, riscos, crises e oportunidades, ousaram e se desenvolveram no
intuito de compartilhar seu mundo com o mundo à sua volta e, com isso, suas necessidades e
desejos, descobertas, inovações, tentativas, acertos e erros e toda forma de expressão. Ou seja,
a comunicação está, desde sempre, presente em todos os atos das experiências e da natureza
humana, sejam elas positivas ou não.
Com os processos de evolução do homem e da comunicação, o mundo ampliou-se, e
hoje está hiperconectado – é a sociedade da informação –, na qual, as pessoas físicas e
jurídicas estão ainda mais expostas a riscos e crises, vivendo o ônus e o bônus de uma
evolução globalizada que não pára.
No universo corporativo, a história também mostra uma grande evolução em termos
de infraestrutura física e tecnológica, modelos de gestão, comunicação, planos estratégicos
integrados, envolvendo todas as áreas de negócios, capacitação e valorização de talentos,
planos de carreira, relacionamento e gerenciamento de clientes, mensuração de resultados,
entre outros processos internos e externos para atingir objetivos em todos os níveis.
As empresas, independente do porte e segmento, estão à mercê de oportunidades,
crescimento e desenvolvimento, assim como, de riscos e crises. Muitas delas passaram a
investir e integrar especialistas em seus quadros funcionais para, entre suas variadas
necessidades estratégicas, desenvolverem planejamentos de gestão de riscos e de crises, uma
vez que são possibilidades que podem ser desencadeadas por uma série de fatores internos e
externos, naturais ou provocados pelo homem, tais como: insatisfação, negligência,
interdição, falência, fraude, ofensa a princípios sustentáveis, preconceito, discriminação etc.;
situações prováveis e improváveis, geradas, motivadas ou disseminadas pela mídia e
principalmente na grande plataforma coletiva denominada redes sociais.
A partir deste cenário, o tema proposto para este trabalho de conclusão de curso
(TCC) é Gestão de Risco e Gestão de Crise, e para ilustrar o assunto, apresenta o case:
Shopping Center Norte.
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A crise anunciada em setembro de 2011, que colocou o grande centro comercial –
Shopping Center Norte – no rol das áreas críticas e contaminadas da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), promoveu um curto período de interdição
do empreendimento de 300 mil m2, sendo 117 mil m2 de área construída sobre um aterro
sanitário e inaugurado em 7 de abril de 1984. O caso foi divulgado em vários canais de
comunicação e expôs a imagem do Shopping devido a questões de segurança por escape de
gás metano em suas áreas internas, expondo a risco grande número de pessoas entre lojistas,
funcionários, fornecedores, clientes, circulantes, os vários empreendimentos ali instalados
(331 lojas de produtos e serviços), envolvendo também questões ambientais.
Considerando-se que normalmente o resultado de um risco não gerenciado ou mal
gerenciado é a crise, esta pesquisa procura responder aos seguintes problemas: Houve falha
na gestão de risco e de crise do empreendimento? Qual a postura adotada pela empresa
estudada diante de todos os atores do contexto? O que mantém uma organização viva numa
situação de crise?
Tais problemas remetem às seguintes hipóteses: Riscos bem administrados evitam
e/ou controlam melhor as crises; assim como, estar envolvido em pequenas ações cotidianas –
internas e externas – faz parte de um grande plano estratégico de comunicação. É preciso ter
um potente plano de gestão de risco para evitar ou minimizar crises.
Seguindo esta linha de raciocínio, o objetivo geral deste trabalho foca-se em
conhecer o processo de gestão de risco e de crise nos ambientes on-line e off-line.
Quanto aos objetivos específicos, busca-se entender o que é risco e o que é crise,
quais são suas características e como são geridos, se há oportunidades nas crises e quais
ferramentas estão disponíveis para a respectiva gestão; investigar o comportamento da
empresa estudada diante da questão de risco e crise; e qual foi seu posicionamento
comunicacional perante o seu público interno e externo ao longo da crise.
Com relação à metodologia empregada no desenvolvimento deste TCC, parte-se de
leitura de textos sobre comunicação organizacional, riscos, crises, gestão, redes e mídias
sociais, em publicações impressas e on-line; e o caso do Shopping Center Norte, que vem
reforçar e ilustrar o assunto tratado, por meio de material publicado em veículos variados,
uma vez que não se concretizou o contato pessoal com a empresa, como planejado
inicialmente.

13

Para explorar esse universo e discorrer sobre o tema proposto, este trabalho está
dividido em três capítulos, além das partes pré e pós-textuais.
O capítulo 1 explica o que é risco e crise – origem, natureza e tipos –, de modo a
entender os processos que circundam estas questões no cenário organizacional e sua gestão, o
que também envolve o uso de ferramentas básicas para a devida gestão e processo
comunicativo interno e externo, nas plataformas tradicionais e digitais (off-line e on-line).
Principalmente porque, hoje, notícias de todo porte são instantaneamente publicadas e
divulgadas nas plataformas sociais (on-line), ganhando o mundo em fração de segundos. Traz
o período pós-crise e as possíveis oportunidades, considerando-se a filosofia chinesa que diz
que crise e oportunidade compõem uma unidade.
O capítulo 2 elucida o case escolhido para este trabalho. Primeiramente apresenta um
pouco da história dos shopping centers e, em seguida, o panorama da recente crise do
Shopping Center Norte, expondo o conjunto dos fatos e circunstâncias do risco e da crise, o
posicionamento das partes envolvidas; e o cenário seis meses depois do ocorrido.
O capítulo 3 recapitula, brevemente, a cronologia dos fatos de modo a cruzar as
ocorrências com os tipos, níveis, origens de risco e crise, conforme descreve o capítulo 2,
verificando-se em que pontos convergem ou divergem os fatos em relação aos processos e
conceitos elencados no capítulo 1. Esta análise serve de aquecimento para as considerações
finais.
A bibliografia sobre o tema aqui abordado é um tanto restrita ainda, residindo aí a
relevância deste trabalho, pela possibilidade de também servir como fonte de consulta para o
entendimento das situações e gerenciamento de risco e crise que tanto impactam e ameaçam
as organizações.
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1 GESTÃO DE RISCO E DE CRISE
Em geral, quando se fala em crise, as pessoas remetem-se às crises financeiras, como
a crise imobiliária dos Estados Unidos da América (EUA), desencadeada a partir de 2008.
Porém, de maneira ampla, crises são situações de natureza variável, que vão além do âmbito
financeiro, ainda que tenham grande potencial para afetar profundamente o sujeito da crise em
termos financeiros.
Margarida Kunsch (2003) diz que a administração conflitos, controvérsias e outras
questões, pressupõem o estabelecimento e a implementação de um planejamento e o
gerenciamento de programas de ações. Ou seja, as empresas precisam não apenas entender o
que são crises e achar que é o suficiente apenas saber, mas primeiramente devem assimilar o
que é risco; levantar quais são os riscos previsíveis de seu negócio, em maior ou menor escala
e preparar-se segundo as práticas e ferramentas adequadas, para enfrentar possíveis
ocorrências, como explicado na seção 1.5.
Diante deste cenário, este capítulo visa esclarecer o que é risco e o que é crise antes
de falar em gestão, ferramentas, pós-crise e oportunidades.
1.1 Conceito de risco
O termo risco provém do latim risicu ou riscu, que significa ousar. Mas
normalmente, quando se pensa em risco, em primeiro lugar vem o receio de que algo pode
não dar certo, desencadeando a incerteza, o medo de fazer por conta do medo de perder, e por
último a ousadia, a qual pode ser que nem flua.
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2007, p. 11) explica que
tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas estão suscetíveis a riscos – ou seja, qualquer
atividade é passível de riscos, seja na vida pessoal, profissional e as organizações, que são
formadas por pessoas.
O professor Carlos Diego Calvacanti, membro da Comissão de Gestão de Riscos da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) explica:
A definição mais comumente utilizada aborda riscos como ‘ameaça de que um
evento ou ação (interno ou externo) possa afetar negativa ou positivamente o
ambiente no qual se está inserido’. Do ponto de vista corporativo, o conceito de
risco considera como esses eventos de mapeamento de riscos; análise de riscos;
controle de riscos emergenciais; sanar crises e imprevistos; e incertezas podem
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comprometer ou aperfeiçoar capacidade da empresa de operar, executar sua
atividade fim e gerar valor. (CAVALCANTI, 2009, p. 5-6, grifo nosso)

Os riscos, quando não administrados ou mal administrados, consequentemente, não
prevenidos, são capazes de gerar crises com dimensões, às vezes, incalculáveis. Podem
arranhar ou ferir profundamente uma marca, transtornar o clima organizacional, afetar a saúde
financeira da empresa, seus investimentos, sua produção, colocando em questão a ética e,
entre outros impactos, o seu patrimônio maior, que é a confiança. O nível pode ser de brando
a catastrófico.
A dimensão da origem, natureza e tipo de risco a que estão sujeitas as organizações
estão descritos a seguir.
1.1.1 Origem dos riscos
De acordo com o Caderno de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC, 2007), os riscos (ou eventos, como denominado no referido
Caderno) podem ter origem interna e externa:
a) Origem externa: são eventos vinculados ao ambiente macroeconômico político,
social, tecnológico, meio ambiente, natural ou setorial de atuação das
organizações.
Exemplos: aquecimento global, catástrofes ambientais,

desenvolvimento

sustentável, saúde pública, mercado financeiro, comércio eletrônico, tecnologias
emergentes, comportamento do consumidor, cidadania corporativa, entre outros.
Nesse âmbito, as organizações não exercem poder de intervenção, mas sim de
prevenção – devem preparar-se para possíveis ações reativas em função do seu
negócio.
b) Origem interna: são eventos que têm origem na estrutura da própria
organização, em seus processos, em relação a seus colaboradores – em sua
infraestrutura física, humana, estratégica e tecnológica.
Exemplos: Disponibilidade de bens, acesso ao capital, capacidade dos
empregados, atividades fraudulentas, saúde e segurança, integridade de dados,
alocação, manutenção, entre outros. Nesse âmbito, as organizações detêm total
poder e capacidade para gerenciar, interagir e reverter situações.
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1.1.2 Natureza dos riscos
Saber a natureza dos riscos e sua origem é indispensável para que se possa atuar de
maneira organizada e pontual, de modo a obter êxito em cada ação. Neste sentido, o
Caderno de Governança Corporativa do IBGC (2007) explica que os riscos, em sua natureza,
podem ser:
a) Estratégicos: referem-se à tomada de decisão com riscos de perdas financeiras,
que afete o valor econômico da empresa; à má gestão que, por exemplo, pode
levar a fraudes nos demonstrativos financeiros, diminuição da produção etc.
b) Operacionais: referem-se à possibilidade de ocorrência de perdas por falhas,
deficiências, inadequações de processos, sistemas, pessoas e até a eventos
externos (greves, catástrofes, prejuízo ao meio ambiente etc.), podendo levar a
prejuízos diversos, tais como a interrupção total ou parcial das atividades,
impactando a reputação da organização, entre outros.
c) Financeiros: referem-se às operações financeiras da empresa, ao seu fluxo de
caixa, captação, transações e aplicações diversas; administração financeira
inadequada, contração de dívidas, entre outras operações financeiras mal
conduzidas.
1.1.3 Tipos de risco
Quanto à tipificação de riscos, o Caderno de Governança Corporativa do IBGC
(2007), assim enquadra:
a) Tecnológico:

implicam

em

falhas,

indisponibilidade,

inadequação

de

equipamentos e instalações, conforme o negócio da organização; bem como os
sistemas de controle, logística, operacional, administrativo, entre outros que
possam interferir no andamento regular do negócio e prejudicar sua cadeia de
valor (clientes, fornecedores etc.); podendo ter algum vínculo não apenas com
fraudes internas, mas também externas.
b) Ambiental: neste tipo, enquadra-se a falta de gestão para a sustentabilidade, ou
gestão inadequada, promovendo efeitos como: aquecimento global, contaminação
do solo, ar, água; resíduos dispostos inadequadamente, vazamentos de produtos
tóxicos; vetando a empresa ao direito de continuidade do negócio por danos
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ambientais; levando a empresa a ter de arcar com multas e providências
emergenciais para reparar danos/prejuízos à comunidade etc.
c) Conformidade: é a falta de habilidade no cumprimento da legislação vigente em
relação ao negócio da organização; cabendo a aplicação da legislação no âmbito
trabalhista, tributário, fiscal, prestação de serviços, responsabilidade civil,
criminal, entre outras.
1.1.4 Gestão de risco
Com base no que se viu até aqui, entende-se que os riscos afetam a sinergia e o valor
empresarial, ou seja, podem comprometer de maneira crítica e acentuada a reputação de uma
organização, os quais desembocam numa crise, quando mal gerenciados. Tornam-se públicos.
Vale mencionar que o impacto negativo de um risco para uma empresa, pode significar um
impacto proporcionalmente positivo para outras, a concorrência, por exemplo.
Ainda nesta linha de pensamento, assumir o risco é um processo que tem dois polos:
o positivo, que pode significar um diferencial; e o negativo, que pode ser um total fracasso.
Todavia, é um processo que pode ser plenamente gerenciado.
A gestão de risco favorece os gestores na tomada de decisão, na definição de
indicadores de desempenho; visa melhorar o desempenho da organização como um todo, para
o cumprimento dos procedimentos operacionais de todos os setores da empresa, de modo que
ela atinja seus objetivos, evitando-se situações de crises dos mais variados portes e uma
disseminação catastrófica.
É um processo que carrega em si a necessidade de preparar-se para possíveis crises,
antes que elas eclodam e se instalem.
Ainda em linha com o Caderno de Governança Corporativa do IBGC (2007), vale
frisar que os especialistas devem saber qual é o grau de risco e exposição a que estão
submetidas as empresas que representam, quais as probabilidades tangíveis e intangíveis dos
possíveis riscos, simples ou múltiplos, quantitativos e qualitativos, e em que áreas os riscos
podem ocorrer em maior ou menor escala, para que se possa estabelecer um plano de ação,
monitoramento e exploração e, assim, tentar reverter crises em oportunidades.
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Uma primeira abordagem para o gerenciamento de riscos pode adotar uma visão
mais qualitativa sobre os objetivos estratégicos da organização e os impactos dos
eventos de riscos sobre eles (avaliação aproximada da ‘exposição’ alta, média ou
baixa) [...]. Entretanto, uma vez definido o direcionamento estratégico da
organização, este pode ser traduzido em termos quantitativos (objetivos,
indicadores de desempenho e metas financeiras) que orientarão o seu
planejamento (projeção do orçamento e do plano plurianual). (IBGC, 2007, p. 2,
grifo nosso)

O IBGC também explica que o tratamento dos riscos, ou sua gestão, deve ser
estabelecido após a identificação, avaliação e mensuração dos eventos, das probabilidades,
para que se possa atuar pontual e prontamente; entretanto, a sua eliminação em 100% é
praticamente impossível. O Instituto recomenda um mapeamento de riscos de modo a
direcionar esforços em projetos e planos estratégicos, de ação, combativos; o estabelecimento
de um planejamento que construa uma estrutura alinhada aos objetivos estratégicos da
empresa, com sua missão, visão e valores.
Como exemplo, o IBGC (2007, p. 23) cita a possibilidade de se evitar ou aceitar um
risco, ou seja, ao evitar, toma-se a “decisão de não se envolver ou agir de forma a se retirar de
uma situação de risco”, no caso da aceitação “apresentam-se quatro alternativas: reter, reduzir,
transferir/compartilhar ou explorar o risco”, baseando-se na avaliação dos impactos e nos
indicadores de desempenho, envolvendo custos e a imagem da organização.
Melhor explicando cada alternativa:
a) Retenção: o risco é mantido no seu nível presente de impacto e probabilidade,
sem investimentos em melhorias, assumindo-se perdas e danos, de modo
consciente, aceitável e controlado.
b) Redução: investe-se numa medida apropriada para reduzir a probabilidade de
risco e também de seu impacto.
c) Transferência ou compartilhamento: aplicação de ações que reduzam a
probabilidade de riscos e impactos relativos por meio de transferência ou
compartilhamento de uma parte do risco. Em outras palavras, podem ser
seguramente transferidos os riscos categorizados como catastróficos, de alta
severidade, de alta e/ou baixa frequência, aqueles que podem provocar perdas
relevantes e cujos custos de transferência sejam inferiores ao de retenção. Porém,
transferir ou compartilhar não elimina perdas.
d) Exploração: se o risco possibilitar alguma vantagem competitiva, pode ser que
valha a pena expor-se ao risco. Antes, porém, deve-se explorar as informações do
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mercado, as desvantagens e vantagens do risco. Uma possível vantagem
competitiva pode transformar o risco em oportunidade de negócio.
A cada evento uma resposta, que as organizações deverão avaliar e monitorar em
termos dos impactos positivos e negativos (IBGC, 2007, p. 24), considerando:
a) Risco inerente ou “risco natural”: quando não há ações (tomada de decisão) que
mudem o contexto, que interfiram na probabilidade da ocorrência ou do impacto.
b) Risco residual: este risco consigna-se também ao processo de tomada de decisão
quanto aos controles internos, resulta da “resposta da organização ao risco”.
Como se pode perceber, os riscos são passíveis de redução ou controle pela
prevenção, diminuição de probabilidades de ocorrência, de impacto, e também pela postura
adotada após a ocorrência. Sob tais aspectos, a organização deve estar preparada para lidar
com qualquer tipo de risco, para que seja capaz de identificá-lo e antecipar-se a ele; mensurar
e monitorar pontualmente, de modo a torná-lo menos intenso. É preciso ter não apenas
processos eficientes e eficazes, mas também um capital intelectual preparado para isso,
profissionais que sejam mentores desses processos, executores, gestores, líderes, todos
capazes de perceber possíveis lacunas nas equipes, treinar, capacitar os colaboradores para
assegurar um gerenciamento eficaz.
No tocante à comunicação, deve-se ter agilidade e transparência em relação a todos
os envolvidos direta e indiretamente. A comunicação – interna e externa – a respeito dos
riscos aos quais a organização está exposta, ou vivenciando, reflete a política da empresa, a
sua cultura, missão, visão e os seus valores. Deve-se ter em mente, de maneira muito clara, o
que é risco e como funciona a gestão de risco e passar aos colaboradores a importância dessa
função e da participação efetiva de todos nos processos, criar uma cultura de gerenciamento
de riscos na organização, com a qual todos estejam conectados, internalizados, pelo seu senso
de comprometimento e pertencimento.
Quanto à comunicação externa, o IBGC (2007, p.26) ressalta que “[...] o aumento da
transparência para o mercado sobre os mecanismos de gerenciamento de riscos adotados [...]
constitui-se num diferencial, mesmo quando se trata de uma obrigação legal”.
Cada organização é uma realidade, portanto, cada qual deve construir sua estrutura
gerencial de riscos, de acordo com seu perfil. Seus gestores devem ter função ativa nesse
processo, que muitas vezes pode carecer de tomadas de decisões delicadas, difíceis e
complexas. Um risco pode embaraçar todas as áreas operacionais de uma empresa e,
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independentemente do seu porte, se mal gerenciado, ou não prevenido, pode causar um boom,
nos diversos veículos de comunicação. E, a partir daí, como será noticiado, propagado,
interpretado, comentado e compartilhado é impossível de se avaliar, principalmente quando
não se está preparado para encarar uma crise e capacitado para gerenciá-la.
O Brasil, representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi
um dos participantes e colaboradores para a formulação da Norma ISO 310001, que trata de:
Gestão de Riscos, Princípios e Diretrizes, aprovada em 2008 e lançada no Brasil em 30 de
novembro de 2009 (IBGC, 2007).
A ISO 31000 norteia, com reconhecimento internacional, a gestão de riscos, com
transparência e credibilidade em qualquer contexto; oferece parâmetros para a gestão de risco
em organizações de qualquer porte, de qualquer natureza e segmento.
Para uma gestão de risco eficaz, a organização, em todos os níveis, deve atender a
uma série de princípios da gestão de riscos, segundo a ISO 31000:
a) A gestão de riscos cria e protege valor: [...] contribui para a realização
demonstrável dos objetivos e para a melhoria do desempenho referente, por
exemplo, à segurança e saúde das pessoas, à segurança, à conformidade legal e
regulatória, à aceitação pública, à proteção do meio ambiente, à qualidade do
produto, ao gerenciamento de projetos, à eficiência nas operações, à governança e à
reputação.
b) A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais:
[...] não é uma atividade autônoma separada das principais atividades e processos da
organização [...] faz parte das responsabilidades da administração e é parte
integrante de todos os processos organizacionais, incluindo o planejamento
estratégico e todos os processos de gestão de projetos e gestão de mudanças.
c) A gestão de riscos é parte da tomada de decisões: [...] auxilia os tomadores de
decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar ações e distinguir entre formas
alternativas de ação.
d) A gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza: [...] explicitamente leva
em consideração a incerteza, a natureza dessa incerteza, e como ela pode ser tratada.
e) A gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna: uma abordagem
sistemática, oportuna e estruturada para a gestão de riscos contribui para a eficiência
e para os resultados consistentes, comparáveis e confiáveis.
f) A gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis: as entradas
para o processo de gerenciar riscos são baseadas em fontes de informação, tais
como: dados históricos, experiências, retroalimentação das partes interessadas,
observações, previsões e opiniões de especialistas. Entretanto, convém que os
tomadores de decisão se informem e levem em consideração quaisquer limitações
dos dados ou modelagem utilizados, ou a possibilidade de divergências entre
especialistas.

1

Também referenciada como: ABNT NBR ISO 31000.
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g) A gestão de riscos é feita sob medida: [...] está alinhada com o contexto interno
e externo da organização e com o perfil do risco.
h) A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais: [...] reconhece as
capacidades, percepções e intenções do pessoal interno e externo que podem facilitar
ou dificultar a realização dos objetivos da organização.
i) A gestão de riscos é transparente e inclusiva: o envolvimento apropriado e
oportuno de partes interessadas e, em particular, dos tomadores de decisão em todos
os níveis da organização assegura que a gestão de riscos permaneça pertinente e
atualizada. O envolvimento também permite que as partes interessadas sejam
devidamente representadas e terem suas opiniões levadas em consideração na
determinação dos critérios de risco.
j) A gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças: a
gestão de riscos continuamente percebe e reage às mudanças. Na medida em que
acontecem eventos externos e internos, o contexto e o conhecimento modificam-se,
o monitoramento e a análise crítica de riscos são realizados, novos riscos surgem,
alguns se modificam e outros desaparecem.
k) A gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização: convém que as
organizações desenvolvam e implementem estratégias para melhorar a sua
maturidade na gestão de riscos juntamente com todos os demais aspectos da sua
organização. (TOTAL QUALIDADE, 2010, s/p, grifo do autor)

Enfim, gerenciar riscos equivale a proteger a marca, o capital, as pessoas, o meio
ambiente entre outros valores; gerenciar riscos aumenta as possibilidades de atingir objetivos,
a rentabilidade, manter-se no mercado e evitar crises.
1.2 Conceito de crise
Antes de apresentar os conceitos sobre crise, vale mencionar que crise é diferente de
problema. O problema é uma situação que, independente de seu porte, pode ser resolvido
internamente – restringe-se ao ambiente interno. A crise tem o poder de alcance maior que o
problema, é capaz de atingir não apenas o ambiente interno, mas também o externo à
empresa, portanto, sua arena pode ter o tamanho do mundo.
Etimologicamente, o termo “crise” possui variações mínimas em muitos idiomas. Do
grego krísis e latim crisis, significa separação, conflito. Cada crise tem suas especificidades,
seu risco antecedente, exigindo análise e reflexão única, porque, em geral, exige soluções sob
medida. Mas apesar de representar um conflito, especialistas afirmam que a crise embute
alguma oportunidade em seu contexto.
Nos dicionários impressos e eletrônicos, a palavra crise é explicada como sendo uma:
Mudança brusca que se produz no estado de um doente e que se deve à luta entre o
agente agressor infeccioso e as forças de defesa do organismo. Período de
manifestação aguda de uma afecção: crise de apendicite. Manifestação violenta,
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repentina e breve de um sentimento, entusiasmo ou afeto; acesso: crise de
gargalhadas; crise de arrependimento. (Fig.) Momento perigoso ou difícil de uma
evolução ou de um processo; período de desordem acompanhado de busca
penosa de uma solução: a adolescência é uma crise necessária. Conflito, tensão:
crise familiar. Ausência, carência, falta, penúria, deficiência: crise de mão de obra.
Decadência; queda; enfraquecimento: crise de moralidade. Crise econômica,
ruptura periódica do equilíbrio entre produção e consumo, que traz como
consequências desemprego generalizado, falências, alterações dos preços e
depreciação dos valores circulantes. Crise ministerial, período intermediário entre a
dissolução de um governo e a formação de outro em regimes parlamentares.
(DICIONÁRIO WEB, 5/1/2012, grifo nosso)

A Revista Dealer, da Fenabrave, em sua edição de junho-julho de 2009, traz o
“Gerenciamento de Crise” como matéria de capa. Nela, especialistas da área de riscos e
gestão de projetos, de negócios e de crises conceituam a respeito. O professor Álvaro
Camargo2, por exemplo, conceitua a crise como:
[...] uma ocorrência com potencial de afetar negativamente os produtos,
serviços, clientes e o nome de uma empresa. É uma condição instável envolvendo
uma alteração abrupta e decisiva na situação de uma empresa. ‘[...] há duas visões
em relação às crises. Uma diz que este tipo de situação pode destruir a corporação.
Outra mostra que a crise é um momento decisivo e, se a empresa estiver
preparada, poderá reverter a situação a seu favor. A ordem é aproveitar as
oportunidades geradas pela crise’. É essa visão que as empresas devem ter das
crises. Mas essa não é a visão mais comum. A maioria das corporações só enxerga
a crise quando ela acontece. E aí já é tarde. [...] A ordem das prioridades ao se
tratar de eventos de crise, é o cuidado com as pessoas, com o planeta e, por
último, com o lucro da empresa. Se esta ordem for invertida, pode ter certeza
de que mais problemas surgirão. (apud FENABRAVE, 2009, p. 15, grifo nosso)

As crises podem ocorrer com qualquer empresa, independente do seu porte e
segmento – ninguém é imune a elas. Porém, ao mesmo tempo em que elas podem significar o
caos, também podem gerar oportunidades.
Nos conceitos e práticas da gestão empresarial, segundo o ideograma chinês,
independente de sua origem, natureza e tipo, a crise é igual a risco e oportunidade.
1.2.1 Origem da crise
Como já explicado, a crise desencadeia-se a partir riscos não gerenciados ou mal
gerenciados, cujas origens, natureza e tipos são variados.
As crises podem ter origem:
a) Social: acidentes de trabalho, violação de leis, assédio, corrupção etc.

2

Professor convidado dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas e especialista na área de gestão de
projetos e negócios no Brasil, Estados Unidos, Japão, Peru e Angola.
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b) Produto: defeito, prazos não cumpridos, recall, manutenção etc.
c) Financeira: aquisições, fusões, pedido de falência etc.
1.2.2 Tipos de crises
A jornalista Claudia Boff (2007, s/p), que também é especialista em Gestão
Estratégica da Comunicação Empresarial diz que “Os tipos de crise [...] variam conforme a
realidade de cada organização. Eles dependem dos valores cultivados por seus indivíduos e
estão intrinsecamente relacionados à origem do acontecimento e suas características”. Em
complemento, Gonçalves (2005, p. 26-28) oferece exemplos de uma tipologia diversificada de
modo a classificá-las:
a) As crises podem estar relacionadas a produtos ou serviços, podendo envolver
violações contratuais, ou ao código de defesa do consumidor, insatisfação,
problemas de relacionamento, ou qualidade de atendimento a consumidores,
clientes e usuários.
b) As crises podem se concentrar no público interno, isto é, podem ocorrer com
relação aos interesses dos empregados e de seus familiares, sendo eles vítimas ou
agentes, em casos de acidente de trabalho, demissão em massa, desrespeito à
legislação trabalhista e aos direitos humanos, preconceito, discriminação, assédio
moral, assédio sexual etc.
c) As crises também podem abranger os interesses dos investidores, os acionistas,
os investimentos e dividendos, por meio de resultados abaixo da expectativa;
fusões e aquisições; brigas ou perdas de poder; roubos, furtos, desapropriações,
má

administração,

fraudes,

sonegação

fiscal,

ações

judiciais,

multas,

indenizações, falência, concordata; e penalidades dos mais variados portes.
d) As crises também podem acometer a comunidade, ou seja, podem estar
relacionadas aos interesses de comunidades em geral ou específicas, no que se
refere ao meio ambiente, tais como: vazamentos de todo gênero, destruição da
camada de ozônio, contaminações do ar, água e solo, tratamento inadequado do
lixo, poluição de todo gênero, desmatamentos, desvios de rios, alagamentos,
aterros, atos predadores, riscos de explosão, demolição, remoção; conflitos com a
comunidade e segmentos, envolvendo a mídia, etnias, as minorias, opções
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religiosas, partidos políticos, comunidades geográficas, acadêmicas e científicas,
sindicatos e ONGs.
e) A ordem jurídica e institucional, ou seja, o poder público, também apresenta um
rol de crises geradas por meio da violação de leis e regulamentos, municipais,
estaduais e federais – legislação fiscal, leis de defesa do consumidor, leis
ambientais, crimes de colarinho branco, concorrência desleal, publicidade
abusiva, descontinuação de negócios entre outros.
Para ilustrar ainda mais o âmbito da crise quanto à tipologia, vale citar Lerbinger
(apud KUNSCH, 2003, p. 115), que classifica a crise em sete tipos diferentes, subdivididos
em três categorias:
a) Mundo físico (crises naturais e tecnológicas): fenômenos da natureza, sem culpa
humana, fatalidades (furacão, tornado, inundação, tsunami etc.) são exemplos de crises
naturais; e as causadas pelo homem, pela manipulação de recursos tecnológicos – a crise
tecnológica, por exemplo, que é promovida pelo homem que se desenvolve e trabalha pelo
avanço da tecnologia, que pode ao mesmo tempo trazer muitos benefícios para a sociedade e
representar riscos dos mais variados portes, tais como: as usinas nucleares, a emissão de
carbono do uso de internet, acidentes aéreos, industriais, problemas com medicamentos,
vazamentos, contaminação, poluição sonora, visual, desmatamento e destruição do meio
ambiente etc.
b) Clima humano (crises de confronto, malevolência e distorção de valores
administrativos): as crises de confronto envolvem a atuação de ONGs, movimentos
ambientalistas, de consumidores e grupos variados que se unem em prol de interesses comuns
– agem de modo a mobilizar a opinião pública e, para isso, utilizam a imprensa; promovem
passeatas etc.; grupos ou indivíduos que se utilizam de atividades ilícitas, de maldade, com o
objetivo de causar danos à imagem de uma empresa; assim como terrorismo, atentado,
falsificação, boatos, espionagem industrial, são alguns tipos de ataques relacionados à crise
de malevolência; há também a crise de distorção de valores administrativos, ainda no
âmbito da categoria “clima humano”, que ocorre quando a empresa se preocupa com o
interesse de um de seus públicos em detrimento dos demais, sem considerar que o que é bom
para uns pode não ser para outros, satisfaz o interesse de uns e subtrai o de outros – por
exemplo: uma empresa que quer aumentar o lucro aos acionistas e para isso demitem
funcionários, cortam benefícios – o que pode gerar uma crise interna com grande repercussão
externa.
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c) Falha administrativa ou fracasso gerencial (crises de decepção e de má
administração ou conduta gerencial): quando um consumidor adquire um produto ou serviço
que foi anunciado de uma forma e da realidade, do adquirido, ferindo expectativas, não
satisfazendo ao seu interesse ou necessidade; a empresa ignora a repercussão negativa de seu
produto ou serviço, oculta/omite informações, advindo daí a crise de decepção; e, por fim, a
crise de má administração ou de conduta gerencial que ocorre com a falta de ética, por atos
ilícitos, comportamentos criminosos e corruptos.
Como apresentado, as empresas estão sujeitas a uma vasta catalogação de tipos de
crises, cujas origens e naturezas ou tipos podem ser os mesmos, parcial ou totalmente, com
nomenclaturas diferentes, mas independentemente disso, podem causar sérios transtornos e
perdurarem por um período de curto, médio ou longo prazo, por vezes destruir, parcial ou
totalmente, uma organização. Para não chegar nesse ponto, é preciso que a empresa tenha um
plano estratégico conduzido por uma eficiente gestão de risco e também de crise, como
apresentado a seguir.
1.2.3 Gestão de crise
Gerir crise é uma função que implica em saber como lidar com todos os elementos
que a compõem: origem, nível, posicionamento, análise, comunicação, gerenciamento
contínuo, liderança e também habilidade para conseguir transformar a crise em oportunidade.
Estar preparado para a crise não significa estar imune a ela. Como apresentado nos
itens anteriores, há um grande leque de possibilidades, podendo acometer a empresa de
maneira repentina, sem que ela esteja preparada para riscos previstos / anunciados.
Nessa linha, de acordo com o consultor de estratégias de comunicação e marketing,
professor Mario Persona:
O melhor gerenciamento é aquele que tem caráter preventivo. Isso funciona, por
exemplo, dentro da filosofia da prevenção de acidentes numa empresa, quando se
procura identificar as situações de risco e tenta-se evitá-los além de, antemão,
fazer um levantamento dos procedimentos a serem adotados, caso o acidente
ocorra. [...] Eles [gestores] devem estar envolvidos no traçado das diretrizes
principais de gerenciamento de crises. Os diferentes setores contribuem com a
sintonia fina do plano, aprontando pontos críticos e sugerindo abordagens
específicas. É neste ponto que se torna fundamental definir responsabilidades,
pois, de nada adianta prever a crise se não ficar decidido antes quem cuidará de
cada aspecto, caso ela ocorra. (apud FENABRAVE, 2009, p. 15, grifo nosso)

Todo tipo de empreendimento está exposto a prejuízos por conta de crises. Diante de
tal fato, Kunsch (2003) alerta sobre a necessidade de as empresas, independente do ramo e
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porte, terem estratégias de prevenção e solução eficientes, uma vez que as crises, entre outros
fatores, tendem a afetar a imagem, a marca e o clima interno e externo.
A jornalista Fátima Tucci (apud FENABRAVE, 2009) diz que algumas empresas
nascem com um alto índice de risco, como as indústrias químicas, petrolíferas, aeronáutica
etc. Logo, em paralelo à sua constituição, não se deve pautar apenas por cuidados jurídicos,
deve nascer com um plano estratégico para a gestão de riscos e crises. Ainda que as empresas
tenham um potente plano de gerenciamento inicial, a vivência, o dia a dia, pode ser diferente,
ou seja, a cada ação, uma reação, que precisa ser avaliada e trabalhada. Diante disso, Tucci
ressalta que a crise nunca deve ser vista pela consequência, mas sim pela causa. Aliás, deve-se
colocar em primeiro plano as partes envolvidas diretamente – o lado humano é o fator
principal – corroborando o citado conceito de crise do professor Álvaro Camargo, quando diz
que as prioridades, pela ordem, são: pessoas, planeta e lucro da empresa.
Não dá para esperar que a empresa saia totalmente ilesa de uma crise. Só o tempo
diminui o arranhão na imagem. [...] Em situações de crise, três elementos são
essenciais: honestidade, transparência e demonstrar consternação. O porta-voz
deve ser a pessoa mais envolvida com o problema e tem, de fato, que demonstrar
que está chocado. (TUCCI apud FENABRAVE, 2009, p. 17, grifo nosso)

Quanto à veiculação de uma crise, a mídia tanto pode ter postura esclarecedora
como sensacionalista, superdimensionando as razões das crises, e mesmo sem a devida
apuração do caso. Algumas crises aparecem, duram horas ou alguns dias e somem
rapidamente, como se nada tivesse acontecido, por conta de inconsistências e erros, por um
enfoque equivocado, ou outros motivos desconhecidos, não evidenciados. Outras podem durar
semanas, meses e anos. Por essas e outras razões, com maior ou menor agravante, a
Fenabrave considera fundamental o papel da assessoria jurídica na tomada de decisões
estratégicas, no gerenciamento de crises, como descreve o especialista em Direito Penal
Empresarial, Dr. Jair Jaloreto:
Alguns escândalos advindos, por exemplo, de operações policiais, cinematográficas,
por vezes têm o poder de destruir reputações de grandes empresas e seus dirigentes.
Profissionais nacionalmente reconhecidos ou celebridades envoltos em escândalos
também podem ver sua imagem maculada de forma irreversível. Outro exemplo que
pode destruir a imagem de uma empresa ou organização é a ocorrência de
tragédias, como por exemplo, o desabamento do Metrô de SP, e o recente
desmoronamento da Igreja Renascer em Cristo, que ceifou diversas vidas, e expôs
algumas irregularidades administrativas na condução daquela organização.
Algumas empresas e organizações públicas e particulares atravessam [...]
momentos que requerem acompanhamento de especialistas no Gerenciamento
de Crises. Nesses momentos, a função do advogado é assessorar a empresa,
acionistas e gestores, preservando sua imagem perante o mercado e a
sociedade, alinhando a defesa técnica à necessidade de dar uma satisfação
coerente à opinião pública. [...] É fundamental o estabelecimento de uma
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estratégia de comunicação, com o objetivo de preservar a normalidade do
negócio. A empresa ou organização envolvida em uma situação como essas deve
ser proativa, confortando e tranquilizando seus funcionários e ao mercado, até
que a crise se dissipe. Afinal de contas, as crises vêm e vão, mas a empresa fica.
(JALORETO in FENABRAVE, 2009, p. 18, grifo nosso)

As crises dependem do grau de risco e do plano estratégico empresarial,
principalmente de uma gestão eficiente e eficaz; elas podem ser previsíveis ou imprevisíveis.
Muitas das quais já estão na raiz da empresa, como bem define Fátima Tucci (apud
FENABRAVE, 2009) – em pleno processo de gestação, as crises são “filhas” de riscos
latentes, que nascem com as empresas, se concentram “à flor da pele” das organizações, e ali
ficam – prontas para eclodirem, de uma hora para outra.
No sentido da eclosão, um canal potencial para expor pessoas físicas e jurídicas à
propagação das crises são as redes sociais. E é justamente essa propagação pela Internet – o
cenário on-line – o grande desafio atual das organizações, inclusive em termos de gestão de
riscos e crises nessa plataforma colaborativa, sem fronteiras.
1.3 Cenário on-line de riscos e crises
Ao contrário das publicações em veículos impressos, na Internet, pela falta de
controle e regras, por ser um espaço global, aberto 24 horas por dia, e pela sua amplitude, as
informações espalham-se rapidamente e em tempo real. As redes sociais permitem a qualquer
pessoa expressar sua opinião, elogio, recomendar, reclamar, criticar, promover movimentos
de diversos portes, expor sua satisfação e, principalmente sua insatisfação com relação a
produtos e serviços, a tudo que não satisfaça aos seus interesses e necessidades pessoais,
profissionais, sociais, ambientais, econômico-financeiras, saúde, educação, qualidade de vida,
em todos os sentidos, direitos e deveres.
Alessandro Barbosa Lima, diretor executivo da E.Life, empresa líder na monitoração
da mídia gerada pelo consumidor na América Latina e Portugal, analisou mais de 2 milhões
de depoimentos nas redes sociais, e afirma:
Não é possível uma empresa, em pleno século XXI, se definir apenas de fora para
dentro, sem levar em consideração como ela é, atualmente, vista pelas comunidades
que impacta. Nas estratégias táticas e operacionais, nas campanhas publicitárias
e nos lançamentos de produtos é cada vez maior o impacto das mídias sociais.
[...] Diversas empresas sequer têm o acesso interno desbloqueado [...] às redes
sociais. Isso em áreas estratégicas como Marketing e Comunicação. Se a empresa
não adquire a cultura das redes sociais, como pode colocar a monitoração e a
compreensão deste novo desafio no seu dia a dia? (LIMA apud FENABRAVE,
2009, p.18, grifo nosso)
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O quadro 1 mostra algumas das várias crises que marcaram presença nas redes
sociais em 2011:
Empresa
Brastemp

Dados resumidos das crises noticiadas em vários veículos de comunicação
Data: Janeiro de 2011.
Segmento: Eletrodomésticos
Crise: As críticas de um consumidor contra a fabricante de eletrodomésticos Brastemp
levaram o nome da empresa a figurar entre os mais discutidos no Twitter e YouTube.
O Sr. Borelli (consumidor) expôs sua indignação num vídeo mostrando falhas no
serviço de pós-venda.

Arezzo

Data: Abril de 2011.
Segmento: Moda (calçados e acessórios femininos)
Crise: Em plena era da sustentabilidade, a Arezzo anunciou uma coleção com o nome
“Pelemania”. Trata-se de peças feitas com peles de coelhos e raposas, além de couro
de cobra. A reação nas redes sociais foi imediata e de grandes proporções.

Zara

Data: Agosto de 2011.
Segmento: Moda (roupas)
Crise: Pessoas submetidas a condições precárias de trabalho, produzindo peças de
roupas da marca internacional Zara, do grupo espanhol Inditex. Milhares de
internautas criticaram a marca, os inúmeros comentários associando a marca ao
trabalho escravo repercutiram rápida e intensamente.

Shopping Center
Norte

Data: Setembro de 2011.
Segmento: Centro comercial
Crise: O shopping entra para a lista de áreas contaminadas críticas da Cetesb. As
notícias de contaminação por gás metano e consequente risco de explosões no Center
Norte repercutiram de modo a arranhar sua imagem. O shopping sentiu o reflexo da
crise pela forte queda nas vendas.

Pepsico

Data: Setembro de 2011.
Segmento: Alimentos e bebidas
Crise: O achocolatado Toddynho, da Pepsi, foi contaminado por produtos químicos
(como soda cáustica e água sanitária), prejudicando a saúde de crianças e adultos com
feridas e irritações na mucosa da boca. O fato ocorreu em Porto Alegre. Nas redes
sociais, a marca de achocolatado passou a ser alvo de piadas, associando o produto a
detergente e veneno.

Chevron

Data: Novembro de 2011.
Segmento: Petrolífero/Refino/comercialização de produtos de energia
Crise: O vazamento de petróleo na Bacia de Campos, no Rio, acabou respingando no
perfil da petrolífera Chevron, principalmente no Facebook. O mural virtual da empresa
foi inundado por postagens cobrando esclarecimentos sobre o desastre ecológico.

Fonte: Compilação de dados pesquisados na Internet, em vários sites.
Quadro 1 – Empresas que sofreram crises nas redes sociais em 2011.

Algumas das empresas elencadas no Quadro 1 foram sinalizadas como Trending
Topics, ou seja, assuntos mais comentados na rede – Twitter, Facebook, Orkut, Blogs, entre
outros, rendendo grande indignação por parte das pessoas físicas e jurídicas, diretamente ou
indiretamente envolvidas, e diversas matérias na imprensa. O que reforça o fato de que as
redes alteraram e continuam alterando o cenário on-line de riscos e crises.
Tempos atrás, as crises ocorriam e ficavam restritas ao seu ambiente ou a poucos, era
compartilhada num mesmo território. Hoje, não há mais essa restrição geográfica. Com a
internet, a vida pessoal e profissional é virtualizada, em tempo real.
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As especialistas em comunicação, Patrícia Pérsigo e Maria Ivete Trevisan
Fossá, dizem que as notícias são captadas e divulgadas pelos seus produtores, e cada qual tem
sua forma de ver, entender, interpretar, abordar, repassar e compartilhar, “[...] com foco no
que é, com a apuração devida, ou com certo toque de sensacionalismo, sem o devido cuidado
apurativo. A banalização e a mercadorização voltam-se para o sensacional, para o espetáculo
e para a espetacularização da notícia”. Ao público é transmitido um cenário audiovisualmente
articulado, até com certo “apelo psicológico, que acaba desencadeando e valorizando o
entretenimento, muitas vezes, relegando o fato a segundo plano”. É importante não esquecer
que “a mídia não é exclusiva produtora de conteúdo na internet, há muitos amadores e leigos
divulgando casos e fatos de maneira incorreta e desordenada, confundindo o entendimento de
alguns leitores”. (PÉRSIGO; FOSSÁ, 7/4/2012)
Neste panorama de veiculação de notícias estão profissionais éticos, antiéticos e
todos ávidos por pautas, há muitos curiosos, assim como especuladores, concorrentes, entre
outros. É uma realidade. Este é um indicador para que as organizações tenham suas áreas de
comunicação interna, comunicação com o mercado, comunicação corporativa, assessoria de
imprensa, marketing, relações públicas, enfim, áreas que tratem do assunto com conhecimento
e profissionalismo; que sejam produtoras de suas notícias oficiais, que mantenham uma
relação saudável e estratégica com a mídia, já que os riscos e as crises organizacionais
passaram a ganhar espaço, principalmente nas plataformas sociais. Evitando-se, ao máximo,
que boatos, contradições e conflitos tomem corpo, que a crise alcance um volume
incontrolável, pois a sociedade, ao mesmo tempo em que recebe a notícia de uma crise, ela
quer saber cada vez mais, conhecer todos os lados da questão, espera a verdade, que o assunto
seja transmitido com transparência e agilidade e se isso não ocorre, a omissão e/ou o silêncio
tendem a aumentar a tensão, a especulação, a espetacularização, o sensacionalismo, advindo
daí o boom na mídia e os problemas pela falta de gestão.
É indispensável que a organização potencialize seu planejamento estratégico de
gestão de risco e de crise e também de comunicação, por meio de ações diárias e pontuais,
preservando sua imagem. Deve-se trabalhar internamente de modo a manter um clima
organizacional saudável. Algumas organizações não conseguem se recuperar do estrago
proporcionado pela crise, assim com há outras que conseguem se refazer e até encontram
oportunidades.
E, como dizem Pérsigo e Fossá (7/4/2012), muitas empresas já passaram por crises,
sofreram, mas sobreviveram a elas, porque “O que as manteve vivas foi a força de sua
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credibilidade traduzida como a imagem organizacional obtida pelo trabalho constante de
comunicação perante os públicos de interesse”.
1.4 A função estratégica da comunicação em todos os processos de gestão
Como a abordagem deste trabalho é de fundo corporativo em termos de gestão de
risco e de crise, ressalta-se a necessidade de um entendimento hierarquizado da comunicação
– de onde saímos para onde vamos; de risco e crise e a devida comunicação de tais situações.
E, a partir desse entendimento, resgatar conceitos e ferramentas para tecer uma análise a
respeito do case proposto, inclusive porque tudo o que acontece no universo corporativo, que
venha a causar danos à sociedade, aos públicos interno e externo, acaba se tornando notícia
em todos os veículos de comunicação.
A comunicação faz parte de todo e qualquer momento da vida desde o surgimento do
homem sobre a Terra. A evolução da comunicação, da sua forma primitiva à era digital, em
paralelo à evolução humana, mostra a necessidade do homem de comunicar-se – por meio de
sons, gestos, desenhos, fumaça, sinais, o desenvolvimento da fala e da escrita, o surgimento
do papel, da prensa, da tinta, do satélite, dos sistemas tecnológicos integrados, circuitos,
telégrafo, telefone, rádio, fotografia, máquina de escrever, cinema, TV, Internet, chip,
computador de mesa, notebook, netbook, celular, telas, teclados, ipad, ipod, tablet, 3G,
Android – estes são, entre uma grande variedade de formas e ferramentas, inovações
desenvolvidas pelo homem e colocadas à disposição do homem através dos tempos, e é um
processo contínuo.
A evolução da comunicação mostra a capacidade do homem em fazer-se presente, de
fazer valer as suas ideias, sentimentos, crenças, intenção, necessidades e desejos, as suas
descobertas, as suas tentativas, mediantes erros e acertos, suas satisfações e insatisfações,
entre outros porquês, a sua necessidade de comunicação com o outro. Aliás, segundo Ana
Maria Córdova Wels (2005, s/p), doutora em Comunicação Social, a comunicação está em
todos os atos e experiências humanas. E algo que não se pode esquecer é que as empresas são
formadas por pessoas.
Margarida Kunsch (1997, p. 55) explica que “as empresas e instituições começaram
a entender melhor a necessidade de serem transparentes e que suas relações com a sociedade
devem se dar pelas vias democráticas”.
Complementando esta citação, Torquato (in: KUNSCH, 2009, p. 8) diz:
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No final da década de 1960, na esteira da industrialização do sudeste brasileiro,
descortinava-se o panorama da comunicação organizacional pela fresta do nicho que
designei ‘jornalismo empresarial’. As empresas iniciavam um processo profissional
de interlocução com seus públicos. Davam-se conta da necessidade de uma
forte relação com os consumidores. Percebiam que o ato da compra de produtos e
bens pela clientela deveria embutir a ‘compra’ do conceito, da identidade, do
renome, da fama da empresa. Ao adquirir um relógio, o comprador supunha
adicionar à compra o valor da marca. O vendedor argumentava que os produtos
adquiridos pelo consumidor eram de boa qualidade. E as empresas abriam o leque
expressivo para se dizerem honestas e merecedoras de confiança.

Quem atua em ambientes corporativos sabe que a interação é cada vez maior. Hoje,
comunica-se mais que no passado – interna e externamente. Portanto, é preciso que as
empresas tenham um plano de comunicação abrangente e integrado – tradicional e digital ou
off-line e on-line; que tenham em seus quadros funcionais profissionais capacitados, que
entendam de comunicação e dos processos da comunicação humana, de modo a
desenvolverem gestão e apoio estratégico/tático – do plano presencial ao digital.
Hoje, o sistema de comunicação organizacional no Brasil, que vê consolidadas suas
estruturas, sua linguagem, seus veículos, suas estratégias, seus programas externos e
internos e, ainda a profissionalização dos quadros. A atividade do setor se sofisticou,
ampliando o raio de ação. Nos últimos tempos, a comunicação se fortaleceu no
âmbito das administrações públicas – nos níveis municipal, estadual e federal – e na
área política. Esse avanço ocorre na esteira do surgimento de um novo espírito de
cidadania, nascido de uma sociedade civil mais organizada e consciente de seus
direitos e deveres. (TORQUATO in KUNSCH, 2009, p. 28)

Em se tratando de risco e de crise, a comunicação tem uma posição estratégica em
todos os momentos desses processos de gestão. Hoje, pela sua reconhecida importância, a
comunicação passou a ser uma área de negócio em muitas empresas.
Para Margarida Kunsch (2009), a comunicação organizacional é uma disciplina que
estuda e analisa o fenômeno da comunicação dentro das organizações no que diz respeito à
sociedade global – como funciona o processo comunicacional entre as organizações e seus
diversos públicos. É um processo que envolve todas as áreas de uma empresa (administração,
recursos humanos, vendas, marketing, assessoria de imprensa, relações públicas, entre outras),
independente do tipo (pública, privada, sem fins lucrativos, ONGs, fundações etc.), uma vez
que, em nome de um objetivo comum, visa manter sua imagem diante de seu público interno
e da sociedade (colaboradores, acionistas, stakeholders), integra atividades (comunicação
integrada que se traduz em convergência e sinergia), nos âmbitos: institucional (imagem da
empresa – ações de assessoria de imprensa, marketing sociocultural, relações públicas,
outros), mercadológico (comunicação externa, ações de vendas e marketing, merchandising,
outros), interno e administrativo (comunicação com os funcionários – em todos os setores e
níveis; fluxos de informações, planejamentos e resultados etc.).
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[...] comunicação organizacional é um metassistema social e tecnológico – que tem
como objeto de estudo os processos comunicacionais, no âmbito das empresas e das
instituições, suas redes de relacionamento e sociedade – definido dinamicamente a
partir de suas inter-relações com os conhecimentos e as práticas das Ciências
Sociais, das Ciências Humanas, das Ciências Exatas e das Ciências Biológicas.
(NASSAR in KUNSCH, 2008, p. 73)

Por meio da comunicação organizacional, de maneira integrada, se dá o
relacionamento da empresa com os stakeholders. Para isso, é necessário que se tenha um
planejamento de ações confluentes, ferramentas comunicacionais adequadas de modo a
abranger todos os departamentos e funções, para a construção e manutenção de sua imagem
corporativa, considerando-se que hoje, com as redes sociais, as marcas ficam ainda mais
expostas à propagação dos efeitos positivos e negativos, de riscos e crises, em termos de
imagem instantânea, em tempo real.
Com relação à comunicação integrada, Kunsch (2009, p. 79) diz que ela “configura
as diferentes modalidades comunicacionais que a permeiam, compreendendo, dessa forma, a
comunicação institucional, a mercadológica, a interna e a administrativa”, deixando de ter
uma função tática e passa a ter uma função estratégica.
De acordo com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – ABERJE
(2/11/2011), a comunicação organizacional:
[...] fundamenta-se no princípio de que organizações são agentes sociais
responsáveis. Por este motivo, estabelecem relacionamentos baseados em diálogo
com seus públicos e fornecem informações relevantes e dirigidas, entendendo suas
necessidades específicas. Estas organizações atuam com foco na informação de
interesse público, para além da informação comercial, utilizando a
comunicação excelente como forma de construir relações significativas e
prevenir conflitos. (Grifo nosso)

A organização deve gerar e manter canais de comunicação que permitam
relacionamentos internos e externos, capazes de promover a construção de confiança, que
fortaleçam sua identidade, missão, visão, valores, diretrizes, princípios e responsabilidades, e
que envolvam todos os seus stakeholders, uma vez que estes atores podem afetar a imagem de
uma organização, mobilizar a opinião pública positiva ou negativamente (LUPETTI, 2007),
ou seja, pessoas também representam riscos e crises às empresas.
Às empresas cabe, portanto, manter uma comunicação permanente, transparente e
ágil com cada um desses atores do cenário corporativo, seja por meio de uma comunicação
off-line ou on-line; colocar sua missão e visão em prática, saber e dizer em que patamar está e
aonde quer chegar; precisa dar rumo, inspirar e motivar continuamente; ter seus objetivos
alinhados à sua missão; conhecer suas forças e fraquezas; e estar preparado, com um plano
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estratégico bem alinhado, para agir com rapidez em possíveis surpresas ao longo desse
caminho – que podem ser positivas, mas também, negativas, são as ameaças e oportunidades
do mercado. E contar com profissionais capacitados para a manutenção do posicionamento da
empresa, que conheçam seu mercado, seu consumidor e sua concorrência, para que possam
atuar com eficácia e eficiência em todos os sentidos.
Nenhuma empresa pública, privada, de pequeno, médio ou grande porte, nova,
antiga, tradicional, moderna, arrojada etc., nenhuma delas está imune à crise. E quando
eclode, não se limita às paredes da organização; e, dependendo da abrangência, provoca uma
imensa cobertura midiática.
Se tanto a mídia quanto as organizações orientarem seus relacionamentos a valores
como credibilidade, ética e respeito para com todos os atores envolvidos nessas
situações, teremos a cobertura de crises organizacionais menos dramatizadas e
espetacularizadas. Também se faz necessário o entendimento por ambas as partes –
mídia e organização – de que vivemos em um mundo com abundância de
informações, mas com carência de compreensão. Logo, não serão as constantes
manifestações ‘vazias’ de uma organização as responsáveis pela preservação de sua
imagem e reputação. […] na atualidade, as organizações ainda necessitam
conscientizar-se de que não se pode controlar as diversas manifestações que ocorrem
em uma situação de crise. Sendo assim, a organização pode e deve fornecer
informações, providenciar medidas e avaliações que demonstrem sua
habilidade e disposição em resolver ou amenizar os impactos causados pela
crise, através de procedimentos e políticas efetivas de gestão e comunicação.
(PÉRSIGO; FOSSÁ, 7/4/2012, grifo nosso)

1.5 Ferramentas básicas para a gestão de riscos e crises
As ferramentas para a gestão definem quais ações podem ser tomadas em relação a
cada situação de risco e crise – o que e como fazer. O planejamento de risco e crise deve ter
regras claras quanto aos valores que ditarão o passo a passo em quaisquer ocorrências em
curso ou como evitá-las.
As empresas produzem seus manuais para gestão e também comunicação, como
comportar-se com relação às mídias de modo que a ação reverbere em prol de um clima
organizacional equilibrado e coeso, transmite segurança interna e essa situação acaba sendo
externalizada. Sua posição deve ser clara e transparente em vários canais: jornais, boletins,
revistas, cartas, quadros de avisos, reuniões com funcionários, vídeos e outros materiais
institucionais, campanhas etc. Devem tomar o devido cuidado para não serem desconexas em
suas ações estratégicas e comunicacionais, pois um pequeno desalinho poderá contradizer o
que se procura transmitir.
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1.5.1 Plano de comunicação
Como mencionado, a comunicação é estratégica em todos os processos de gestão,
pois, deixou de ser unilateral e passou a ser multilateral e participativa. Hoje, o receptor não é
o passivo de antes. A comunicação é uma via de mão dupla, que em termos corporativos
reflete a imagem que o receptor tem da empresa. Aí está a razão para o desenvolvimento e
implantação dos planos de comunicação e manter-se atento a todos os canais.
Quando uma empresa faz um plano de Comunicação ela se dispõe a olhar para
ela mesma, os concorrentes e o contexto em que atua. Com o tempo, sob a
pressão dos concorrentes e as exigências do público, ela se torna outra empresa para
si mesma. Isso é que irá determinar sua renovação ou envelhecimento. (VIANA,
2001, p. 73, grifo nosso)

De acordo com esta citação do jornalista e especialista em gestão de crise
empresarial, Francisco Viana, entende-se que um plano de comunicação é capaz de transmitir
ao público interno e externo a missão, reforçar os valores e, assim, fortalecer a imagem da
empresa. Porém, a questão de mudar, inovar e renovar encaixa-se no sentido de acompanhar
os avanços, as exigências do mercado, sem, contudo, perder sua identidade. Inclusive, que a
auditoria de opinião e imagem é uma forte aliada no planejamento de comunicação.
Viana também ressalta a questão do elemento surpresa, que pode levar a empresa a
cometer algum erro, a se autoinduzir a erro, a algum tipo de caos pelo fato de não saber como
lidar com a mídia, não saber manusear a propagação dos impactos e nem saber como agir
diante da opinião pública, o que potencializa a crise.
É elementar que haja coerência entre discurso e prática. O processo deve ser
conduzido com transparência e ética, em relação a todos os envolvidos, direta ou
indiretamente ligados ao fato, seja no ambiente off e/ou on-line.
A dimensão de um acontecimento de crise (interna ou externa) passa a tomar corpo
na mídia na medida em que os meios de comunicação o fazem existir – seja como notícia,
pura e simplesmente, ou como um espetáculo, isto é, não apenas um conjunto de imagens e
uma explicação, mas ao promover o relacionamento interpessoal dos espectadores, com base
nas imagens, no que é retratado.
Alguns profissionais e veículos de comunicação optam pela espetacularização, com
imagens chocantes, polêmicas, propositalmente editadas de modo sensacionalista, com o
intuito de fomentar, alimentar e propagar o espetáculo, acentuando a curiosidade popular,
aumentando a venda de jornais e revistas e a audiência das emissoras de televisão e rádio e os
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acessos a vários sites e redes da Internet – a notícia é a mercadoria, como prega Guy Debord
em “A Sociedade do Espetáculo” (1967), e quem a produz quer ganhar com ela:
(4) O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre
pessoas, mediatizada por imagens.
(35) Neste movimento essencial do espetáculo — que consiste em ingerir tudo o que
existe na atividade humana em estado fluido para depois vomitá-lo em estado
coagulado, para que as coisas assumam seu valor exclusivamente pela formulação
em negativo do valor vivido — nós reconhecemos a nossa velha inimiga que embora
pareça trivial à primeira vista é intensamente complexa e cheia de sutilezas
metafísicas, a mercadoria.

Sobre a questão da comunicação no contexto da midiatização da sociedade e das
novas possibilidades de interação, Barichello (in KUNSCH, 2009, p. 349) diz:
[...] Na sociedade de ambiência midiatizada, a proposta da instituição pode ser
modificada tanto pelos sujeitos quanto pela emergência de novos espaços de
interação, especialmente nos suportes digitais e na internet, que ampliam as
possibilidades de resposta e a interpretação desses sujeitos. Mais do que isso, as
tecnologias digitais possibilitam o aumento das proposições do público, pois não
se trata apenas de um sujeito receptor, mas também de um sujeito capaz de
construir seus próprios espaços de atuação. As práticas de comunicação são
constituintes da vida social, justificando a centralidade que a mídia ocupa na
construção da sociabilidade contemporânea. Nesse sentido, entender a cultura do
nosso tempo requer a compreensão da maneira como as comunicações
tecnológicas afetam os modos de vida e as subjetividades dos indivíduos. [...] A
informação em tempo real, oferece instantaneidade temporal sem precedentes a
acontecimentos sociais e expressões culturais, minimizando as barreiras do tempo.
Castells denomina essa nova lógica espacial como o espaço de fluxos, o qual é
apresentado em oposição à organização espacial historicamente enraizada na nossa
experiência, o espaço de lugares. De acordo com essa proposição, o espaço de
fluxos substitui o espaço de lugares e, dessa forma, passado, presente e futuro
podem interagir na mesma mensagem, caracterizando um tempo intemporal.
(Grifo nosso)

O plano de comunicação deve pensar em algumas fases ou situações, como citam
diversos especialistas em gestão de crise, tais como: aguda, crônica, recuperação; assim como
a alguns estágios da crise, explicado por Rosa (2001) como teoria da vidraça, comportando: o
arranhão, a pedrada, o estilhaço, o conserto, a normalidade e a referência passado, presente e
futuro. Como explicado a seguir:
▪

Fase aguda: causada pelos veículos de comunicação, pela espetacularização,
pela forma como a mídia trata a informação e transmite, perdurando por horas,
dias, semanas etc.

▪

Fase crônica: ocorre no momento de enfrentamento de consequências
administrativas, corporativas e jurídicas, advindas de uma série de possibilidades
de conflitos.
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▪

Fase de recuperação: é a do reequilíbrio, quando a empresa procura um ponto
anterior à crise para sintonizar-se.

Em se tratando de recuperação e reequilíbrio empresarial, tendo como referência um
estado anterior à crise eclodida, Rosa (2001) diz que a imagem de uma empresa pode sofrer
um arranhão; ou levar uma pedrada, como algo bombástico, que chama atenção para saber o
que aconteceu; o estilhaço, que seria o barulho, ou ruído depois da pedrada, é a repercussão
do ocorrido; consertar estragos, evita a recorrência; o retorno à normalidade, depois de
vencida a fase de conserto, aproveita o período para reavaliação, tenta buscar oportunidade na
crise, rever pontos de melhoria etc.; e, por fim, ter a consciência de que dependendo do
estrago, será algo sempre a ser lembrado, mas que com um trabalho acentuado e muito bem
direcionado, a recuperação da imagem é certa e o ocorrido pode até cair em esquecimento.
Sendo este um bom panorama, para reforçar a necessidade de um plano de comunicação de
gerenciamento de crise.
Concluindo esta seção, o conceito de mídia social se refere a um meio, uma
ferramenta para se comunicar, e o de rede social a uma comunidade. A partir dessa nova
configuração da comunicação sem fronteiras, diante da dimensão da disseminação de todo e
qualquer acontecimento, em tempo real nas redes sociais, a questão de riscos, crises e gestão,
a que todas as organizações estão sujeitas tornam-se importantes focos na construção ou
desconstrução da imagem das organizações, empreendimentos dos mais variados portes e
segmentos, nos meios de comunicação off e on-line, como abordados a seguir.
1.5.2 A comunicação off-line e on-line
Hoje, há uma grande preocupação das organizações quanto à integração dos seus
meios de comunicação off-line e on-line, ou seja, do meio tradicional com o digital, e esse
alinhamento tem proporcionado às empresas um relacionamento mais abrangente, maior
interatividade, possibilidades de compartilhamento e engajamento com seu público interno e
externo.
Além dos meios tradicionais ou off-line – mídia impressa (jornais, revistas), quadros
de avisos, boletins, reuniões com funcionários etc. –, o universo corporativo tem abraçado
cada vez mais a ruptura do tempo e espaço para ampliar suas ferramentas de comunicação;
tem ido além das redes internas, de suas intranets, de seus circuitos fechados, as empresas já
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partiram para as mídias e redes sociais, passando a ter e dar voz às pessoas e a disseminar seus
valores, sua imagem, sua identidade, também no ambiente on-line.
A Profa. Dra. Carolina Frazon Terra3 (2010), especialista em gestão da comunicação
digital, salienta:
Cabe à comunicação organizacional potencializada pelas tecnologias digitais
assumir o papel de integrar discursos e complexificar processos sempre pautando-se
pelo planejamento sistemático para o seu sucesso. Em tempos de tecnologias e
ferramentas da web 2.0, a comunicação em redes sociais presume mais simetria
entre emissores e receptores e constante troca de papéis entre eles, além da
aceitação de diálogos, conversações e colaborações. Tudo isso obriga a
organização a se posicionar estrategicamente em termo de comunicação, primando
por uma comunicação on e off-line sistematizadas e sabendo que suas ações terão
desdobramentos (podendo ser alvo de manifestações de usuários, consumidores,
stakeholders em geral), sejam eles no meio físico ou digital. (Grifo nosso)

Nos meios on-line, ou digitais, as organizações criam perfis, anunciam, fazem
promoções segmentadas, se relacionam com clientes, capturam informações sobre o públicoalvo, compartilham e monitoram os conteúdos, inclusive os gerados pelos usuários, o poder
de escolha e também a concorrência, entre outros usos. Elas próprias se expõem e,
automaticamente, acabam sendo cobradas por essa exposição.
Especialistas dizem, em diversas publicações na Internet, que as mídias e as redes
são hoje um fenômeno, relativamente novo, e que os usuários ainda não sabem do seu
potencial.
O planejamento em comunicação digital para as redes é tão ou mais importante que
o planejamento em comunicação que envolve as outras áreas. Isso por que as redes
sociais trabalham com a instantaneidade e muitas empresas ainda não
aprenderam a lidar com isso, sobretudo, no momento de reação. Outro ponto
não menos importante é que a produção de informação não é mais primazia dos
veículos de imprensa, que antes detinham o epíteto de ‘formadores de opinião’.
Entidades e pessoas transformaram-se, da noite para o dia, em emissoras e
receptoras de conteúdo. Assim, as assessorias de imprensa estão tendo que se
adaptar à força a esse fluxo contínuo e gigantesco de informação, pois ficaram
mais vulneráveis, à mercê de boatos e ataques de concorrentes. Nessa guerra de
informação a única arma eficaz é adotar uma comunicação em tempo real. As
empresas que ainda não perceberam as mudanças estão fadadas ao fracasso,
pois o mercado segue a lógica da evolução darwinista. As espécies que não se
adaptam ao meio são fadadas à extinção. (BLOG MÍDIA, 2011, grifo nosso)

Às ferramentas e formas de comunicação acrescentam-se as redes internacionais de
comunicação virtual, o ciberespeaço4 que se intensifica com os avanços da tecnologia. E, com
isso, “enquanto os veículos de comunicação representam um centro transmissor e

3

Professora, doutora, mestre e pesquisadora na temática das novas tecnologias em comunicação organizacional,
especialista em gestão da comunicação digital.
4
Ciberespaço é o espaço eletrônico onde as informações da internet circulam.
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retransmissor, a Internet propicia uma forma de comunicação que ultrapassa barreiras de
tempo e de distância para chegar ao seu destino” (WELS, 2005, s/p).
A comunicação organizacional está cada vez mais exigindo planejamentos
estratégicos para o alcance de melhores resultados.
A comunicação digital, na definição da Profa. Dra. Elizabeth Saad Correa5 (apud
SANT’ANNA; FERNANDES, 2008, p. 2) consiste:
[...] no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TIC's), e de
todas as ferramentas delas decorrentes, para facilitar e dinamizar a construção de
qualquer processo de comunicação integrada nas organizações. [...] é a escolha
daquelas opções tecnológicas disponíveis no ambiente ou em desenvolvimento, cujo
uso e aplicação é o mais adequado para uma empresa específica e respectivos
públicos específicos.

Quanto à associação – comunicação organizacional e Internet – a Profa. Dra.
Carolina Frazon Terra (apud SANT’ANNA; FERNANDES, 2008, p. 2) diz:
Independentemente da ferramenta de comunicação digital a ser utilizada pelo
comunicador ou levada em consideração em um planejamento diretor de
comunicação organizacional, observamos algumas características comuns a todas
elas. Consideramos atributos comuns a comunicação segmentada; de relevância para
o usuário; bidirecional; interativa; que permita a participação e a construção
coletivas; direta, ágil, de rápida disseminação (capacidade viral) e pode ser gerada
pelo consumidor.

Grande parte das empresas já aderiu à ruptura total ou parcial com métodos antigos,
de modo a manter-se no mercado, ser competitiva e integrar resultados. E é neste sentido que
a comunicação vai além do modo tradicional (off-line). Hoje, a comunicação é também online, o que agrega valor às empresas, em seu caminhar pela sociedade da informação. Mas
ainda há resistências, mesmo com toda a (re)evolução digital, que promoveu mudanças nos
conceitos de comunicação.
A comunicação digital encurtou distâncias, rompeu a geografia, aproximou culturas,
negócios, pessoas, o mundo todo. Ganhou-se tempo, logo, dinheiro, fazendo uma conexão
com a tão conhecida frase: Tempo é dinheiro. E isso é muito claro com a agilidade com que as
informações vão e vêm em segundos, não importando de onde para onde.
As empresas estão na Internet, seus portais mostram seus valores ao mundo, ao seu
público, e buscam um diferencial competitivo ao gerarem maior interação com ele. Mas é
preciso ter cuidado ao manusear as ferramentas digitais, pois comunicar-se adequadamente e
com transparência pode fazer toda diferença entre o céu e o inferno, um deslize pode eclodir

5

Jornalista e pesquisadora nas áreas de comunicação digital e jornalismo digital
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em crise de imagem nas redes sociais, assim como essas crises podem ocorrer fora do
ambiente on-line e migrarem para ele em segundos, afinal, o mundo está hiperconectado e
nele tudo acontece instantaneamente, em tempo real.
1.5.3 Manual de crise
Por serem vulneráveis a riscos e crises, cabe às empresas a elaboração de um manual
de crise para balizar ações e respostas a ocorrências previsíveis, inclusive não previsíveis, de
modo a minimizar os efeitos negativos e potencializar decisões, a comunicação, entre outras
providências combativas. Antecipar-se é uma das medidas para manter-se inteiro no mercado.
Como diz Rosa (2001, p.24): "[...] as crises só existem porque vivemos num mundo
tão interligado que um problema que, em princípio, diria respeito apenas a uma empresa ou a
uma comunidade distante pode adquirir imediatamente uma dimensão muito maior [...]",
inclusive, lembrando que as crises também são “alimentos” das pautas diárias da mídia. Por
isso, o manual de crise é uma ferramenta pontencial para as empresas. Vincula-se ao plano de
gestão de risco, ao plano de comunicação interna e com o mercado.
As empresas mais bem preparadas administram melhor seus riscos e crises, não
permitem que fatos e boatos coloquem sua reputação em xeque. Estão cada vez mais bem
estruturadas e amparadas por profissionais, especialistas e potentes ferramentas para eventos
previsíveis e imprevisíveis.
O manual de crise deve ser um instrumento prático, com o objetivo de padronizar
ações previstas em relação a riscos e crises, e estabelecer ações gerais para atuar inclusive na
imprevisibilidade, direcionando, assim, ações preventivas, emergenciais e corretivas, ao longo
do processo de crise e pós-crise. Pois, com todas as informações descritas neste trabalho, vêse que a falta de padronização, de ações em linha com o negócio da empresa, com o segmento
em que atua, com o seu público-alvo, com a sociedade entre outros setores passíveis de serem
atingidos direta ou indiretamente, pode gerar informação ou atitudes desconexas, levando à
potencialização da crise e, muitas vezes, a danos irreversíveis à imagem das pessoas físicas
e/ou jurídicas envolvidas.
Após diversos levantamentos sobre manuais de crise, experiência profissional da
autora deste trabalho, pesquisa, interação e troca de ideias com especialistas, os itens básicos
que um manual deve contemplar são:
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▪

Oferecer informações objetivas para gestores, líderes e demais colaboradoreschave para agir interna e externamente à empresa. Para atuação em relação às
suas equipes de trabalho.

▪

Explanar o conceito de risco e crise didaticamente, para que todos entendam o
que é. Aprender e apreender de modo a externalizar por meio de ações focadas,
de preventivas e evitar erros em momentos de crise.

▪

Conter dados dos membros do comitê de crises, tais como: nome completo, cargo
na companhia, endereço eletrônico na empresa e particular, números de telefones
comercial, residencial, celular, recados, por exemplo.

▪

Conter contatos de interessados / afetados pela crise: bombeiros, polícia,
políticos, sindicatos, fornecedores, clientes, seguradoras, meios de comunicação,
associações civis etc.

▪

Detalhar, o máximo possível, as variáveis de risco com seus respectivos fluxos de
atuação.

▪

Dispor de modelos de documentos: cartas, e-mail, comunicados de imprensa,
telegrama, entre outros.

1.5.4 Comitê de risco e crise
Além do manual de crise, do planejamento estratégico, entre outros, muitas empresas
criam um comitê de crise, formado por líderes, para gerenciamento em situações de eclosão.
Esses líderes têm a função de trabalhar na raiz da empresa, na sua cultura, uma vez que o
processo envolve a todos numa organização.
Os integrantes do comitê precisam ter conhecimento prévio e aprofundado a respeito
do que é risco e crise, devem estar totalmente ajustados à missão, visão e valores da empresa,
ao seu planejamento integrado e estratégico, para que possam atuar em todos os níveis.
Terem, além do conhecimento, a habilidade necessária para a implantação dos procedimentos
operacionais relativos.
Em geral, os comitês são formados por profissionais das diferentes áreas da
empresa, para que se tenha ampla visão do todo e contribuições das mais variadas áreas do
conhecimento. Deve ter um coordenador geral e os facilitadores da gestão, os executivos
devem estar engajados também, para que a filosofia seja totalmente incorporada. O comitê
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avalia pontos vulneráveis e define objetivos estratégicos e táticas em termos de administração,
comunicação, marketing, recursos humanos, operações, segurança, saúde, financeiro, jurídico,
qualidade, entre outros objetos das suas diversas áreas operacionais.
Para administrar situações críticas, as empresas instituíram comitês de crise, grupos
de pessoas ligados à diretoria, com o poder de decisão, acionados tão logo ocorra
algum acontecimento capaz de ameaçar a imagem da empresa ou provocar
repercussão negativa na opinião pública. (FORNI in DUARTE, 2002, p. 374)

Estes profissionais, geralmente escolhidos conforme o perfil da organização,
precisam estar muito bem entrosados para uma atuação direta e indireta com as partes
envolvidas.
“Crise é uma ruptura da normalidade. A consequência da quebra do bom andamento
pode ser uma ameaça à reputação da empresa”, explica João José Forni, especialista em
comunicação empresarial6 (in DANIEL, 2011, p. 50). Segundo Forni, é mandatório atuar
rápida e prontamente e, por isso, a empresa deve nomear uma liderança para a crise, um portavoz que tenha o controle do fluxo de informação a respeito da crise, controle da comunicação
com a imprensa, para que se tenha uniformidade, coesão entre fatos e atos.
O porta-voz pode ser um participante do comitê, para que se tenha afinação e rapidez
nas ações. Deve ter credibilidade, domínio técnico, ser equilibrado porque será a “cara” da
empresa nos momentos em que aparecer para representá-la.
1.5.5 Auditoria de risco, treinamento e simulações
A auditoria interna é uma atividade-suporte para enfrentar uma crise. A formação de
uma auditoria de risco e uma simulação de eventos entre os porta-vozes são providências que
ajudam a treinar pessoas para que saibam “caminhar” em situações de crise, ou seja, seu papel
é revisar as variáveis que possam desembocar numa crise, e atuar em linha com o manual de
crise em conjunto com a equipe de gestão de riscos.
A equipe de auditores internos é formada por pessoas especialmente treinadas para
atuação interna e serem porta-vozes dentro do processo.

6

João José Forni é jornalista e professor especialista em Comunicação Empresarial. Executivo da área de
Comunicação Institucional do Banco do Brasil e da Infraero, além de ter sido assessor especial da Presidência da
República entre 2005 e 2007.
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Esses auditores atuam em treinamentos e simulações para manter vivo o espírito
colaborativo – de comprometimento e pertencimento – e combativo de crises, entre os
colaboradores. Reforçando os valores da empresa, sua missão e visão.
Há diversas ferramentas gerenciais. As mencionadas neste trabalho são as
ferramentas-base, que alavancam um grande plano de gestão de risco e crise. Conforme o
negócio da empresa deve-se analisar o grau de risco a que está sujeita. O plano deve ser
focado e local, mas com a preocupação global, de modo a atuar off-line e on-line.
No primeiro estágio da crise, acontece a simplificação do boato. Uma grande
história resumida. No segundo estágio ocorre o exagero. Os detalhes mais agudos
são aumentados e a história ganha dramaticidade. No terceiro estágio, a opinião
pública interpreta o boato de acordo com a sua visão de mundo, com os seus valores.
Nesse momento, se não se gerenciou a crise, os efeitos podem ser devastadores.
(CALDINI apud RODRIGUES, 22/5/2012)

Vale mencionar também que o cenário corporativo conta com cursos de
especialização em gestão de risco e crise, empresas especializadas para treinar funcionários,
assessorar empresas na comunicação, determinando ações e formatos de comunicação
conforme a situação e o veículo (notas, cartas, circulares, boletins, declarações públicas,
oficiais e extraoficiais, releases, assembleias, reuniões, entrevistas individuais, coletivas,
comunicação on e off-line em geral); avaliação do negócio e aconselhamento; identificar,
analisar e priorizar riscos potenciais; selecionar métodos / ferramentas para prevenir perdas;
propor planos; implantar os melhores métodos e ferramentas; arquitetura estratégica da
implantação dos processos operacionais; treinar, capacitar equipes; monitorar os resultados,
revisar processos operacionais periodicamente, e ajudar na identificação e oportunidades nas
crises, entre outras necessidades e possibilidades. (ORDUÑA, 2004, s/p)
1.6 Pós-crise e possíveis oportunidades
A crise tanto pode ressaltar debilidades quanto qualidades, vantagens e
oportunidades no pós-crise. Logo, é importante mencionar esse momento inevitável que é o
pós-crise.
No pós-crise, é importante ter a dimensão do ocorrido, por meio de enquete,
pesquisa, por exemplo. A empresa deve estabelecer contato com seu público, gerenciar a
situação, fazer uso de alguma ferramenta de mensuração para saber o quanto a crise foi capaz
de afetar e desgastar a imagem e a reputação da empresa; e não só dela, mas de todos os que
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tiveram alguma participação direta ou indireta no processo, se há oportunidades e, a partir daí,
redirecionar esforços para os novos tempos – a reconstrução.
O processo deve ser avaliado detalhadamente, de modo a detectar pontos falhos de
planejamento e gestão entre outros, e corrigi-los pontualmente; gerenciar conflitos, perdas e
danos; manter atentos e ativos todos os canais de comunicação, empreender esforços em
planejamentos comunicacionais eficazes em todos os meios. Deve-se (re)criar valor e seu
(re)posicionamento no mercado, principalmente porque o consumidor, independente do
segmento, sabe muito bem o que quer e principalmente o que não quer do mercado.
As crises afetam cada instituição de uma forma. Reconstruir-se após uma crise requer
um investimento de tempo, recursos humanos, capital, criatividade e inovação para elaborar
um plano pós-crise que atue pontualmente nos elementos levantados como propulsores da
crise.
Riscos e crises exigem previamente, como já abordado, um planejamento que
contemple inúmeros aspectos de toda operação empresarial, de dentro para fora e de fora para
dentro, e mais, é indispensável a presença de profissionais, especialistas, preparados para
atuar pontualmente, caso a caso, considerando-se que cada risco/crise tem suas
especificidades. Estes profissionais devem ser capazes de entender a arquitetura desse
processo, rever conceitos e enxergar o todo com perspectiva, sem perder a transparência e a
objetividade, e ter habilidade para transformar o até então negativo em positivo, isto é,
reverter crises em oportunidades.
1.6.1 Oportunidades na crise
Amália Sina (2005) diz que em chinês e nos negócios, crise e oportunidade são uma
palavra só. Ou seja, a autora se baseia na milenar sabedoria chinesa para contar que toda crise
traz em si uma oportunidade. Vivenciá-la pode representar uma oportunidade para fazer
correto da próxima vez, porque riscos e crises em geral forçam a busca por soluções, por
respostas que antes não eram percebidas. Esta experiência pode fazer fluir ideias não
semeadas anteriormente, promover insights capazes de mudar um contexto por inteiro e
descobrir talentos antes desconhecidos.
As oportunidades surgem de onde menos se espera. O ‘desespero é desperdiçar
as oportunidades’, dizia Richard Bach, autor de ‘Fernão Capelo Gaivota’. As
oportunidades que surgem são fruto de nosso empenho, talento, motivação e
capacidade de agir e ir à luta. Valorize suas conquistas e não superdimensione os
obstáculos e as dificuldades. (HORPACZKY, 7/4/2012, grifo nosso)
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A crise pode se transformar em oportunidade, como diz Amália Sina e Horpaczky,
para isso, é preciso ter discernimento para separar as crises reais das imaginárias e distinguir o
foco da mudança, ou seja, o ‘simplesmente mudar’ do ‘mudar para melhor’, e isso envolve ser
flexível para absorver o aprendizado; saber que arriscar exige certa dose de ousadia e
coragem,

isso

promove

domínio

da

situação

e

contraria

a

acomodação;

é preciso colocar em prática o potencial criativo para inovar, fazer diferente e, assim, evoluir.
O empreender está vinculado a ter objetivo e vencer o medo, potencializando a ousadia, a
coragem e a confiança.
Uma empresa pode sofrer uma calúnia, um acidente grave, com perdas de vida, um
acidente natural, pode enfrentar uma greve, experimentar uma crise financeira, pode
ainda sofrer um abalo por um escândalo financeiro, entre tantas outras crises [...].
Cada tipo de crise pede um plano específico e um comportamento adequado
para o seu gerenciamento [...]. Quando algo ruim ocorre para alguém ou para a
empresa, o primeiro impulso é tentar negar que aquilo está ocorrendo, e buscar uma
solução branda, ou seja, ignorar o problema. Isso transfere para o futuro a
solução da crise, além de agravar ainda o nível de urgência da solução. (SINA,
2005, p. 63, grifo nosso)

Finalizando este capítulo, pode-se dizer que gerenciar riscos configura-se no
“enfoque estruturado de alinhamento entre – estratégia, processos, pessoas, conhecimento
organizacional e tecnologia, com o objetivo de avaliar e controlar as incertezas inerentes com
as quais as empresas se deparam, de forma a possibilitar a geração de valor.”
(CAVALCANTI, 2009, s/p)
Dentre as seis empresas destacadas no quadro 1 deste trabalho, que compõem parte
do elenco de crises eclodidas em 2011, disseminadas na internet e outros veículos de
comunicação, foi escolhido para estudo nesta monografia o caso do Shopping Center Norte,
apresentado e analisado no próximo capítulo.
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2 CASE: SHOPPING CENTER NORTE
Vale iniciar este capítulo contando um pouco do cenário destes centros comerciais
que dão espaço ao exercício de vários segmentos do mercado, que contam com uma grande
circulação de pessoas diariamente, denominados Shopping Centers.
2.1 O surgimento do centro comercial: shopping center
Não há uma exatidão quanto ao surgimento dos centros comerciais. Os dados
publicados assumem como marco o século X a.C., com o Grande Bazaar, um grande espaço
de comércio coberto, no Irã. Outro registro data de 1777, na Inglaterra, com o Oxford
Covered Market ou Mercado Coberto de Oxford, que existe até hoje. Apenas em 1828, é
construído o primeiro Shopping Center, nos Estados Unidos, um conceito mais aproximado
dos moldes recentes (BRASIL ESCOLA, 21/3/2012).
Desse período aos dias atuais, este segmento foi se ampliando e aprimorando,
valendo-se dos avanços tecnológicos de modo a satisfazer o nível de exigência dos
consumidores, para, entre outros fatores, alcançar um diferencial superior aos dos
concorrentes e oferecer cada vez mais recursos, conforto, segurança e uma grande variedade
de produtos e serviços com qualidade. Enfim, todos os recursos capazes de transformar esse
parque num perfeito templo de consumo – da mercadoria pela mercadoria.
Praticamente desde o início da civilização, organizamos nosso mundo em parte, em
torno da função do comércio. Até as sociedades agrárias mais simples precisavam de
locais para expor e vender suas mercadorias, e desse impulso veio todo o resto –
mercados, povoados, cidades. O shopping é, em seu âmago, simplesmente um
princípio organizacional que ainda não perdeu a utilidade. (UNDERHILL, 2004
apud COSTA, 2007, p. 17, grifo nosso)

Segundo Valquíria Padilha, doutora em Ciências Sociais:
Os shopping centers refletem, hoje, a cultura de consumo norte-americano, mas
suas raízes históricas estão nas lojas de departamento da Europa do século 19.
Foi entre 1822 e 1832 que surgiram as primeiras galerias em Paris. A cultura de
consumo, que se instalou no Ocidente a partir do final do século 18, torna-se reflexo
da razão de ser do capitalismo quando realiza a transposição da utilidade das
mercadorias para outros valores que elas passam a ter na sociedade (marca de
distinção social, por exemplo). A cultura de consumo que se estabelece transforma
os hábitos cotidianos, as relações entre as pessoas, as percepções dos espaços e os
significados dos objetos. (PADILHA, 2007, p. 32, grifo nosso)

De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE,
21/3/2012), o Iguatemi é o primeiro shopping center brasileiro, inaugurado em 1966, em São
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Paulo. A partir dele, outros centros comerciais foram construídos, abrindo espaço para novos
empreendimentos, empregando muitas pessoas, concentrando produtos e serviços variados
num mesmo lugar, tornando-se um grande atrativo para compras e lazer.
A Abrasce aponta números expressivos, atualizados em janeiro de 2012. A previsão
é de aumento nas vendas em torno de 12% para 2012, conta também com a inauguração de 43
shoppings7 e 30 novos malls8 até o final de 2013.
Com uma média mensal de 376 milhões de visitas, os shoppings brasileiros
atingiram a marca de R$ 108 bilhões em faturamento em 2011. Nesse mesmo ano, o país
contou com a abertura de 22 malls em grandes capitais e nas cidades do interior, que somaram
mais de 560 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL9); e uma média mensal de 376
milhões de visitas.
A partir de 1990-1991 os shoppings brasileiros passaram a se readequar em
tecnologia,

layout,

arquitetura

e

sustentabilidade,

tornando-se

propulsores

de

desenvolvimento, crescimento urbano, valorização imobiliária, geração de empregos, espaço
cultural e lazer, além do comércio de produtos e serviços variados.
A Abrasce computa hoje, no Brasil, 431 centros de compras, que juntos empregam
mais de 775 mil pessoas, como mostram as tabelas 1, 2 e 3, a seguir:

Fonte: Abrasce (21/3/2012)
Tabela 1 – Shopping Centers – Brasil (2006-2011)

7

Shopping: "shopping center" ou "shopping mall" (prédio que contém várias lojas).
Mall: é um prédio ou série de prédios que contém várias lojas ("shops") é o mesmo que "shopping center"
(usada nos EUA) ou "shopping centre" (mesma pronúncia de "center", usada no UK) ou "shopping mall".
9
ABL: Área Bruta Locável, que corresponde ao somatório de todas as áreas disponíveis para a locação nos
shopping centers.
8
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Fonte: Abrasce (21/3/2012)
Tabela 2 – Shopping Centers – Participação por região (2012)

Fonte: Abrasce (21/3/2012)
Tabela 3 – Shopping Centers – Brasil (em março/2012)
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O mercado de Shopping Centers é responsável por 18,3% do varejo nacional e por
2% do PIB. Esses números comprovam a importância do setor, que entre 2006 e
2008 cresceu 28%. Esses resultados são reflexos também de ações como os
investimentos de grupos internacionais no mercado nacional, abertura de capital na
bolsa de valores e excelente gestão de seus administradores. (ABRASCE,
21/3/2012)

Resumindo os dados da Abrasce, o Brasil registra 431 shopping centers por várias
regiões e ao final deste ano estima-se o total de 473 centros comerciais. No Estado de São
Paulo estão 161 shoppings – destes, 53 estão distribuídos em várias regiões da capital
paulista, entre eles, na zona norte, está o Shopping Center Norte, utilizado como case nesta
monografia.
2.2 Shopping Center Norte: histórico
Toda informação a seguir foram extraídas do Portal do Shopping Center Norte
(www.centernorte.com.br) para traçar sua ficha técnica, apresentar a cronologia de sua
implantação até o seu momento atual10.
O Shopping Center Norte, instalado em São Paulo em 7 de abril de 1984, está numa
área de 300 mil m², sendo 117 mil m² de área construída. Foi o primeiro empreendimento
deste segmento na zona norte da capital paulista, possuindo hoje um mix de 331 lojas, entre
hipermercado, cinemas, bancos, corretoras, agências de viagens, laboratórios, floriculturas,
cabelereiros, farmácias, lojas de roupas, calçados, joias e acessórios das mais variadas grifes
femininas, masculinas, jovens e infantis, livrarias, papelarias, móveis, aparelhos elétricos e
eletrônicos, decoração, artesanato, presentes, produtos nacionais, importados, restaurantes,
fast-foods, lazer, entre outros tantos fornecedores de produtos e serviços, além de um
estacionamento com 7 mil vagas e manobrista. O quadro funcional do Shopping é composto
por cerca de 7.500 funcionários.
O Center Norte é uma das joias da holding Baumgart Participações, que tem
faturamento anual estimado em 600 milhões de reais. Além dos centros de compras,
o grupo possui empreendimentos espalhados por áreas diversas, da agropecuária à
hotelaria. Somente os shoppings empregam atualmente 7.500 pessoas. (VEJA
ONLINE, 12/10/2011b)

O Lar Center, faz parte do complexo Center Norte, e é o primeiro shopping temático
de decoração do Brasil, 45 mil m², e conta com um total de 120 lojas. Inaugurado em 12 de
junho de 1987, hoje tem 25 anos.

10

O Anexo I mostra a reportagem de inauguração.
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Com o objetivo de atrair novos negócios e investimentos, o empreendimento
ampliou-se, construindo o ExpoCenter Norte (inaugurado em 1993). Um centro de
convenções com uma versátil e moderna infraestrutura física e tecnológica, onde acontecem
inúmeras feiras, congressos e convenções nacionais e internacionais. São cinco pavilhões, em
98 mil m² de área construída e 75.758 m² de área para exposições, com padrão de qualidade
internacional.
Abrindo um pouco mais o leque de negócios deste empreendimento, foi construído o
Novotel São Paulo Center Norte, que dispõe de 363 suítes. É o primeiro hotel de categoria
superior localizado na zona norte da cidade. Inaugurado em 2000.
Todos esses espaços – Shopping Center Norte, Lar Center, ExpoCenter Norte e
Novotel São Paulo Center Norte, compõem hoje o que se conhece por “Cidade Center Norte”.
A Cidade Center Norte é um dos mais importantes complexos de negócios da
América Latina. Nasceu como um dos primeiros shopping centers de São Paulo e
hoje, além dele, possui um shopping temático de decoração, um hotel de alto padrão
e um centro de exposições e convenções de nível internacional. Ocupamos uma área
de 600.000 m2 no coração da zona norte, estamos próximos a estações de metrô,
terminal rodoviário, aeroporto internacional e rodovias. (SHOPPING CENTER
NORTE, 2012)

2.3 Entendendo o cenário da crise
Em 19 de setembro de 2011, o Shopping Center Norte entra para a lista de áreas
contaminadas críticas da Cetesb. As notícias de contaminação por gás metano e consequente
risco de explosões nesse centro comercial repercutiram em alguns veículos de comunicação.
O Center Norte é interditado pela Prefeitura de São Paulo sob a alegação de risco de explosão
devido à presença de gás metano no solo, tal determinação se deu pelo não cumprimento das
exigências impostas pela Cetesb. Por fim, o auto de interdição foi derrubado por uma liminar
judicial. E o Shopping volta à normalidade.
Esta seção traça uma cronologia macro do cenário da crise e, na sequência, apresenta
recortes que buscam ilustrar o posicionamento dos atores principais do caso: do Center Norte;
da Tecnohidro (empresa contratada pelo Center Norte para o Gerenciamento Ambiental da
área do Center Norte); da Cetesb e também da Prefeitura de São Paulo.
Vale mencionar que não foi possível obter informações diretamente do Shopping
Center Norte, como inicialmente pretendido pela autora deste trabalho. Embora contatos
tenham sido estabelecidos, o trato presencial da questão junto ao Center Norte não se
concretizou, por esta razão, as informações aqui contidas foram levantadas em diversas
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publicações, e conversas informais com frequentadores e lojistas. A cronologia do caso está
publicada no site da Cetesb11, que inclusive dispõe de um link, com informações específicas
do processo, para acesso público12.
Quanto à posição da Cetesb, houve um contato telefônico inicial, encaminhado um
questionário a um engenheiro da empresa, porém não houve retorno. Assim sendo, da mesma
forma que no caso do Center Norte, as várias publicações sobre o ocorrido foram extraídas de
matérias publicadas em sites de reputação reconhecida.
2.3.1 Panorama geral da crise
Buscando-se informações sobre o panorama geral do caso Center Norte em diversas
fontes, os dados são convergentes. O conteúdo a seguir está baseado em textos publicados no
site da Cetesb (15/3/2012) e também do Estadão on-line (6/10/2011) e Veja on-line
(12/10/2011a).
A área interditada, antes de ser ocupada desde 1984 pelo Shopping Center Norte, foi
um aterro de resíduos sólidos de origem desconhecida – industriais, domésticos, entulhos,
outros. Esses resíduos foram mantidos no local e foram aterrados, por conta da construção do
shopping no início dos anos 1980. Durante a construção, há relatos da instalação de respiros
devido à existência de gases subterrâneos, que apresentaram combustão durante a construção.
Abril de 2003: Houve uma CPI das Áreas Contaminadas e foram recebidas
denúncias de que a extensão onde se localiza o Center Norte era antes um lixão. A Cetesb foi
solicitada a investigar o caso. O trabalho de investigação só teve início 10 meses após a
solicitação dos vereadores/CPI, ou seja, em fevereiro de 2004.
2004: A Cetesb solicitou ao empreendimento os últimos relatórios de monitoramento
da presença de gases, incluindo a planta com a localização dos pontos de monitoramento e do
poço de explotação de água subterrânea que foi desativado. Ao que o Center Norte respondeu
apresentando o relatório denominado “Avaliação de Metano em Poços de Sondagens e Caixas
e Passagem”. O trabalho foi realizado por meio da coleta de amostras de ar em determinados
pontos possíveis de acumulação de gases e a referida análise química para o parâmetro do

11

As informações deste tópico estão parcialmente na íntegra, foram resumidas para efeito de ilustrar o cenário
estudado, não se tratando de plágio da publicação que pode ser lida, na íntegra em: <www.cetesb.sp.gov.br/
areas-contaminadas/relacoes-de-areas-contaminadas/20-shopping-center-norte>. Acesso em: 20/11/2011.
12
Link Cetesb para acesso ao processo do Center Norte: <www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/
rela%C3%A7%C3%B5es-de-%C3%A1reas-contaminadas/20-shopping-center-norte>. Acesso em: 20/11/2011.
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metano. Tais informações acabaram confirmando as suspeitas da existência de resíduos
orgânicos no local, sob o Center Norte e, posteriormente, do Lar Center. Os poucos dados
disponíveis levantados na investigação não habilitaram uma conclusão a respeito da
contaminação, tornando necessário um detalhamento aprofundado. Esse detalhamento da
investigação da área foi apresentado apenas em 2010, mas não abrangeu a área do Lar Center.
2007: Enquanto aguardava a finalização do relatório detalhado, o Center Norte
questionou a Cetesb sobre a sua responsabilidade na realização da investigação, sob a
alegação de que a responsabilidade seria da Prefeitura, pelo depósito de lixo naquela área. O
que gerou um processo.
2008: No mês de março, a conclusão do processo foi que a responsabilidade pela
investigação seria do Center Norte. Consta desse processo o número da matrícula do imóvel
junto ao 17º Cartório de Registro de Imóveis - 45.886, informando que o terreno foi vendido
por Curt Otto Baumgart para o Center Norte em fevereiro de 2004.
Fevereiro de 2009: Foi emitido um Auto de Imposição de Infração de Penalidade
Ambiental (AIIPA), sendo lavrado novo Auto em 2010.
Nesse ínterim, foi liberado o relatório da reinspeção, no qual constaram
concentrações de metano acima do limite inferior de inflamabilidade, caracterizando situação
de risco em diversas partes do Shopping, apresentando também a existência de grande
quantidade de lixo enterrada, com presença de geração de gás e chorume, que é um líquido
proveniente da decomposição da matéria orgânica que se encontra no lixo. Não sendo
encontrado solo natural até 10 metros de profundidade.
Dos 29 poços abertos, 22 apresentaram concentrações acima do limite inferior de
inflamabilidade (LII) do explosímetro. O ar acima do piso do Center Norte e do Carrefour,
das galerias pluviais e elétricas foi avaliado, foram detectadas concentrações de gás metano
nos corredores do Shopping, o que comprova, segundo o relatório, a intrusão de vapores em
função dos altos teores de metano medidos em superfície e logo abaixo do piso, evidenciando
o risco desses gases migrarem para espaços confinados e gerarem situações de risco. O
resultado das medições indicou um nível baixo, não constituindo garantias de que a intrusão
em ocorrência não representaria risco. A medição foi realizada apenas nos corredores e não
nas lojas, em espaços menores e menos ventilados, que poderiam concentrar tais gases.

52

2010: Foi apresentado um cronograma junto ao estudo da inspeção, no qual era
prevista a elaboração de um teste piloto, para fevereiro de 2011, e o início da instalação do
sistema de mitigação, em março de 2011 e início da operação no final de abril de 2011.
Março de 2011: A inspeção foi realizada e acompanhada pela equipe de atendimento
a emergências da Cetesb para avaliar possível situação de risco iminente, por infiltração dos
gases. Confirmando-se a existência da geração de gás metano no subsolo do Center Norte,
porém não se constatou, em nenhum momento, a migração desses gases para o interior das
lojas ou espaço confinados que pudessem caracterizar uma situação de risco iminente de
incêndio ou explosão nas áreas internas do Shopping; e que na galeria de esgoto continha uma
concentração de 3% do limite inferior de inflamabilidade, devendo ser limpa e monitorada.
Outra galeria de esgoto, situada em frente às Casas Bahia, apresentou alta concentração de
gás, sinalizando um estudo cauteloso, pois o percentual de concentração no local indicava alto
risco de incêndio ou explosão.
Maio de 2011: A área foi determinada como “área contaminada crítica”, tal
determinação foi comunicada em reunião com os responsáveis legais do empreendimento. Foi
discutido também que qualquer complementação da investigação solicitada deveria acontecer
paralelamente à elaboração e implantação de um projeto de mitigação da intrusão do metano.
Foi estabelecido um prazo de 10 dias para a entrega de planos de contingência, a ser
protocolado na Cetesb, Vigilância Sanitária Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros,
bem como um plano de comunicação e gerenciamento de crises, e um cronograma da
continuidade da investigação detalhada e implantação das medidas de intervenção.
Ainda em maio de 2011 foi emitido um Auto de Infração e Imposição de Penalidade
de Multa (AIIPM), no valor de 500 UFESPs. Os planos solicitados foram apresentados em 20
de maio, porém considerados incoerentes e inconsistentes, conforme Parecer Técnico de 4 de
julho, e comunicado ao interessado em 22 de julho, com as conclusões da reunião dos
gerentes envolvidos na condução do assunto, estabelecendo 10 dias de prazo para adequação
dos planos. O cronograma seria analisado posteriormente, após aprovação dos tais planos. De
acordo com o planejamento e cronograma, a previsão para a realização do teste piloto seria
junho de 2011 e a instalação do sistema, em março de 2012, com início previsto para a
operação em dezembro de 2012, mas estes prazos foram considerados muito longos.
Julho de 2011: O Center Norte comunicou à Cetesb a presença de metano em
concentração na loja 733 e que um sistema de exaustão havia sido instalado em seu interior.
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21/7/2011: A inspeção feita pelo setor de Atendimento a Emergências constatou a
presença de gás numa caixa de passagem de cabos elétricos no piso da referida loja. Como
medida, o Shopping comprometeu-se em substituir a caixa por uma tubulação blindada. A
Cetesb solicitou planilhas com as leituras de explosividades, nas quais constatou-se a leitura
de gás na loja. De acordo com este relato, o fato não foi comunicado pelo interessado
formalmente. Incluiu-se o pedido de implantação da operação de um sistema de remediação
emergencial na área da loja 733. O que foi contestado sob a alegação de que a leitura não
ocorreu, apesar desse documento ter sido entregue pelo próprio Center Norte ao técnico da
Cetesb. Apresentando também um plano intitulado “Sistema de Engenharia para Mitigação e
Controle de Vapores – Loja 733”, cuja implantação ocorreria a partir do dia 26 de julho.
4/8/2011: Durante uma reunião técnica com a Cetesb, foi comunicado que a empresa
Environ Arquipélago passaria a ser responsável pelas ações técnicas na área em substituição à
empresa Tecnohidro. E nessa data foi protocolado o relatório de avaliação preliminar no Lar
Center, que não acrescentou nenhuma informação ao caso.
5/8/2011: Foi realizada outra reunião para avaliação das ações dos responsáveis pelo
Shopping, concluindo-se pela aplicação de nova penalidade, uma multa no valor de 1.000
UFESPs, com prazo de 5 dias para apresentação dos planos. Também ficou decidido
comunicar às Secretarias Municipais de Habitação e do Verde e Meio Ambiente e publicar
material na página de áreas contaminadas críticas e averbar a contaminação na matrícula do
imóvel. Ainda em agosto, foi detectada também uma leitura de metano na loja 113,
demandando medidas adicionais e inclusão no monitoramento diário, reforçando a autuação e
o atendimento dos pareceres técnicos emitidos anteriormente, ressaltando a necessidade de
estender as medidas de intervenção para o Lar Center e Carrefour.
12/8/2011: A empresa foi autuada mais uma vez em 1000 UFESPs pelo não
cumprimento integral das exigências dos pareceres e autos de infração.
15/8/2011: Foi apresentado novo documento, denominado “Plano de Continuidade
dos Trabalhos”, no qual constaram algumas modificações dos planos anteriores, mas também
não atendeu ao que foi solicitado. Foi dado o despacho considerando o documento
inadequado, tendo em vista as exigências formalizadas.
17/8/2011: Foi comunicada novas medições nas lojas 113/227 e no quiosque 897.
19/8/2011: O Center norte encaminha um documento contestando o prazo de cinco
dias para atendimento das exigências, porém não foi apreciado.
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31/8/2011: É protocolado o Plano de Comunicação, de Gerenciamento de Riscos,
Ação de Emergência (PAE) e de monitoramento ambiental.
16/9/2011: O Center Norte recebe multa diária de R$ 17.450,00, correspondente a
1.000 UFESPs, pelo não atendimento às exigências de implantar um sistema emergencial de
drenos de extração de gases, medidas de intervenção necessárias para afastar o risco potencial
de explosão. Tal multa persistiria até que a direção do Shopping atendesse o que foi exigido
pela Cetesb, que consistia não apenas na implantação do sistema de extração dos gases, como
também em complementar a investigação detalhada e a avaliação de risco nas áreas do Center
Norte, Lar Center e Carrefour e implementar Planos de Monitoramento, de Comunicação de
Gerenciamento de Risco e Contingência.
27/9/2011: A prefeitura, embasada nos laudos da Cetesb, por meio das secretarias do
Verde e do Meio Ambiente e de Negócios Jurídicos, pede o fechamento do Center Norte em
até 72 horas, incluindo os estacionamentos, o Carrefour e o Lar Center.
29/9/2011: O Center Norte consegue liminar que suspende a interdição. O juiz
Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara de Fazenda Pública, considerou a medida “excesso de
cautela”.
3/10/2011: A Prefeitura recorre da decisão liminar, pedindo ao mesmo juiz a
reconsideração da sentença.
4/10/2011: Migliano Neto cassa a liminar que mantinha o Center Norte aberto.
5/10/2011: O Shopping amanhece fechado. Na madrugada de 4 para 5, as obras de
instalação dos drenos são aceleradas e concluídas.
6/10/2011: A Cetesb declina a respeito de riscos, alegando que as exigências
principais e emergenciais de instalação de um sistema de drenos foi atendida
satisfatoriamente; a multa diária foi suspensa; e o Center Norte foi liberado para reabrir as
portas ao público, além de ter sido concedido novo prazo de 120 dias para regularização geral
da situação.
2.3.2 Posicionamento do Center Norte
A direção do Center Norte contestou a questão ocorrida em 5 de outubro de 2011 e
tomou medidas legais e administrativas para evitá-la, pois interditar o centro comercial levaria
em prejuízo: lojistas, funcionários, consumidores e stakeholders em geral.
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O Center Norte, como se pode notar no cronograma apresentado, investigou,
apresentou relatórios, tomou algumas medidas, mas desde a sinalização do fato em 2004, os
dados indicam ações três anos depois, em 2007, que na verdade não foi uma ação para
solucionar o caso, mas para checar a responsabilidade do mesmo. Apenas em 2008 foi
definida a responsabilidade do Center Norte e somente em 2009 começam a aparecer
relatórios conforme solicitações da Cetesb.
Não foram encontrados registros de qualquer manifestação anterior à crise, com
relação ao público externo, a seguir, a íntegra de comunicados à imprensa, notas de
esclarecimento, comunicação a funcionários e lojistas e circular, para destacar o
posicionamento

do

Shopping

Center

Norte

a

partir

da

eclosão

da

crise

(COMUNICAÇÃO&CRISE, 18/10/2011):
Comunicados à imprensa divulgados pelo Center Norte a partir da crise:
Nota do dia 20/9/2011 │ Nota de Esclarecimento em virtude dos fatos noticiados
pela imprensa:
Em virtude dos fatos noticiados pela imprensa, referentes às condições ambientais
em sua área, o Shopping Center Norte, em respeito aos clientes, colaboradores,
lojistas e ao público em geral vem informar o que se segue:
1- O gás metano não é tóxico e, portanto, não oferece risco à saúde.
2- O Shopping Center Norte foi inaugurado há 27 anos sendo que jamais foi
registrado qualquer incidente associado a tal condição ambiental. Importante
ressaltar que esta área já não recebe mais quaisquer resíduos há mais de 37 anos.
3- O Shopping Center Norte, em conjunto com empresa especializada em Engenharia
Ambiental, já instalou sistema de remediação, que se encontra atualmente em
operação e tem se mostrado efetivo no controle de intrusão do metano. Sistemas
similares estão sendo instalados em outras áreas do Shopping.
4- De acordo com o plano de monitoramento já em andamento e apresentado à
CETESB, as medições diárias que estão sendo realizadas nas dependências do
Shopping Center Norte indicam a ausência de gás metano no interior do edifício.
5- Atendendo as determinações da CETESB, que também acompanhará diariamente
a execução desses trabalhos, o Shopping Center Norte com sua equipe de
especialistas está ampliando os estudos ambientais já realizados na área e dando
continuidade ao processo de remediação.
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6- Dentro de sua política de transparência, o Shopping Center Norte continuará a
prestar contas à CETESB de todas as ações que vem sendo tomadas para a imediata e
completa resolução da questão ambiental.
Direção do Shopping Center Norte
Nota do dia 29/9/2009 a funcionários e lojistas:
São Paulo, 29 de setembro de 2011.
Prezados Funcionários e Lojistas:
O Shopping Center Norte e o Lar Center estão abertos ao público e mantêm
normalmente suas atividades.
O Exmo. Sr. Juiz de Direito da 7 Vara da Fazenda da Capital concedeu liminar ao
mandado de segurança impetrado pelo Center Norte contra a decisão da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente de suspender as atividades dos empreendimentos.
O Shopping Center Norte continuará a executar as medidas de monitoramento diário
da área e da instalação dos drenos para a extração do metano do solo, conforme os
cronogramas previstos no Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o
Ministério Público do Estado de São Paulo e a Cetesb.
Ressaltamos que as medições realizadas pelo Shopping Center Norte indicam,
diariamente, ausência de metano no interior das lojas, fato que foi confirmado pela
CETESB em inspeção realizada no dia 20/9/2011.
O gás metano identificado no Shopping Center Norte está localizado abaixo do piso
do empreendimento (ou seja, na camada de terra abaixo do piso de concreto de até 70
cm), onde as condições para que ocorra uma explosão são remotas.
O gás metano não é tóxico e, portanto, não afeta a saúde das pessoas.
Em seus 27 anos de fundação, o Shopping jamais registrou qualquer incidente em
suas instalações relativo a questões ambientais.
Agradecemos a confiança de todos.
Grupo Center Norte S/A
Ricardo Afonso
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Comunicado dia 4/10/2011 │Comunicado à Imprensa:
O Shopping Center Norte concluirá, o mais rapidamente possível, as obras de
implantação de todo o sistema de mitigação dos gases, com a instalação de 10
drenos, um a mais que o exigido pelo Termo de Ajustamento de Conduta assinado
com o Ministério Público e a Cetesb.
Em virtude de decisão judicial de hoje, no entanto, o Shopping Center Norte não irá
abrir nesta quarta-feira, 5/10. O Juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública acatou o pedido
de reconsideração formulado pela Prefeitura de São Paulo e, por questões
eminentemente processuais, extinguiu o mandado de segurança proposto pelo
Shopping Center Norte, cassando a decisão liminar que garantia o seu
funcionamento.
É importante ressaltar que a decisão judicial não faz referência à existência de perigo
iminente de explosão.
Na liminar anteriormente concedida, a Justiça entendera que não havia necessidade
de paralisação do Shopping, porque o Center Norte está adotando todas as
providências para mitigação dos riscos potenciais associados ao gás metano, sempre
de acordo com as determinações da CETESB.
O Shopping continuará a tomar todas as medidas cabíveis para manter suas portas
abertas e funcionando regularmente. Desta forma, garante a plena segurança e o
conforto de seus clientes, lojistas, colaboradores e parceiros, atendendo às
determinações das autoridades competentes, entre elas a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, CETESB, Secretarias Municipais de São Paulo.
Inaugurado há 27 anos, o empreendimento oferece cerca de 6 mil empregos diretos e
nunca registrou qualquer incidente associado à questão ambiental.
Direção do Shopping Center Norte
Comunicado dia 5/10/2011:
O Shopping Center Norte permanecerá mais um dia com suas atividades comerciais
suspensas.
Conforme nota oficial da CETESB, o Shopping Center Norte completou a instalação
de 11 drenos para extração do gás metano do solo (abaixo do piso).

58

Hoje a CETESB realizou inspeção técnica nos drenos verticais instalados e medições
em 27 pontos de monitoramento, verificando que os drenos instalados estão em
operação.
Em função dessas ações, o Shopping Center Norte acredita estar em condições de,
em breve, retomar suas atividades normais.
Amanhã, às 17h, está confirmada a visita do Prefeito Gilberto Kassab e do Secretário
Bruno Covas ao Shopping Center Norte para constatação das informações
divulgadas.
Mais uma vez, agradecemos a compreensão, confiança e apoio que temos recebido
de todos.
Atenciosamente,
Grupo Center Norte S/A
Nota do Center Norte │ 7/10/2011│Circular Informativa nº 10:
Prezados Colaboradores e Lojistas,
Em primeiro lugar queremos agradecer a compreensão e o apoio que recebemos de
todos vocês nesses momentos difíceis que temos, juntos, enfrentado.
Gostaríamos de informar o andamento de nossas ações, que têm por objetivo o pleno
restabelecimento de nossas atividades.
Dia 5 de outubro, tivemos a vistoria técnica da Cetesb que constatou a instalação dos
11 drenos para extração do gás do solo (abaixo do piso), operando em sua totalidade.
No dia 6 de outubro, às 17 horas recebemos a visita do Secretário de Estado do Meio
Ambiente, Sr. Bruno Covas, do Sr. Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, Técnicos
da Cetesb e da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente que realizaram vistoria a
todas as obras realizadas em nossas instalações para atendimento das determinações
das autoridades.
O Shopping Center Norte recebeu autorização para a reabertura de suas atividades da
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em função de laudo emitido pela Cetesb,
que aprovou todas as obras realizadas com o objetivo de manter a segurança de todos
nós e dos frequentadores do Center Norte.
O trabalho complexo realizado pelo Shopping foi concluído em prazo inferior ao
determinado pelas autoridades.
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Shopping Center Norte continuará o monitoramento diário, a extração do gás metano
por meio dos drenos instalados e adotará todas as medidas necessárias para
segurança necessária de todos os seus frequentadores.
Mais uma vez, agradecemos a compreensão e o apoio que temos recebido de todos e
permanecemos inteiramente à disposição para quaisquer esclarecimentos que
julguem necessários.
Atenciosamente,
Grupo Center Norte S/A
Ricardo Afonso
2.3.3 Posicionamento da Tecnohidro (empresa contratada para gerenciamento
ambiental da área do Center Norte)
A Sra. Yara Baumgart, da família proprietária do Shopping, passou a criticar a
questão e dividir a responsabilidade da crise com terceiros. Nos mais variados veículos,
consta que a empresaria declarou que o rompimento do contrato com a empresa Tecnohidro,
indicada pela Cetesb, foi o motivo de a Cetesb endurecer em relação ao assunto e toda
ocorrência relatada. Não bastando tal declaração, passou também a criticar a imprensa, sob a
alegação de que esta supervalorizou a questão do fechamento do Shopping, deu muito
destaque ao caso. Dizendo: “Então, ou é a crise da Grécia ou o Shopping” (ESTADÃO
ONLINE, 6/10/2011).
A Tecnohidro Projetos Ambientais se posicionou publicamente, não aceitando a
posição da transferência para terceiros da responsabilidade dos administradores e
responsáveis legais do Center Norte, no caso de acúmulo de gás metano no subsolo, como a
posição da Sra. Yara Baumgart, mencionada acima.
A empresa declarou que atua há 12 anos no mercado de gerenciamento de áreas
contaminadas e relatou sua experiência neste segmento. Informou também que assinou em
agosto de 2009 um contrato com o Center Norte para o Gerenciamento Ambiental da área do
Shopping, conforme parecer da Cetesb, datado de 2011.
Deram prosseguimento à avaliação preliminar, seguida das investigações
confirmatórias, detalhadas, avaliação de risco e plano de intervenção, de acordo com um
Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas emitido pela Cetesb e também acatando as
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decisões desta, os relatórios de tais etapas foram entregues dentro dos prazos acordados, e
estabelecidos em cronograma formalizado com a equipe do Center Norte.
Declara ser verdade sua postura ética diante dos envolvidos e do trabalho realizado,
uma vez que há protocolos junto à Cetesb, inclusive porque os processos administrativos são
públicos (no caso, processo nº 29/00406/11) e, portanto, as datas protocoladas comprovam o
comprometimento da Tecnohidro. Ou seja, o cumprimento de todo plano de trabalho até a
elaboração do plano de intervenção também protocolado na Cetesb em 10 de dezembro de
2010, prevendo testes piloto em campo para dimensionamento do projeto executivo, controle
e mitigação de intrusão de vapores para toda a área do prédio Center Norte.
Por conta da declaração da Sra. Baumgart, a empresa Tecnohidro sentiu-se
denegrida, emitiu a declaração acima e colocou-se à disposição das autoridades e opinião
pública para esclarecer todos os aspectos relacionados ao contrato com o Center Norte. Este
posicionamento foi assinado e publicado em 6 de outubro de 2011 (TECNOHIDRO,
15/3/2012).
2.3.4 Posicionamento da Cetesb
O descritivo a seguir está embasado em pesquisas realizadas pela autora, e acesso ao
site da Cetesb, o qual disponibiliza um link sobre a inclusão do Center Norte em sua lista de
áreas de risco, e também no site do Estadão Online, como mencionado na introdução deste
capítulo.
A CPI na Câmara tem a informação de que o shopping foi construído numa área que
serviu de lixão por algum tempo e pede à Cetesb investigação. A área, na época (2003-2004)
foi considerada “área suspeita de risco”. Com o desenrolar do tempo, passou a ser classificada
como “área contaminada crítica” (em 2011).
A Cetesb investigou, detectou o evento e passou a alertar o Center Norte a respeito
dos riscos desde 2004. Há várias publicações relatando que a interdição foi pedida pelo não
cumprimento por parte do Center Norte, das determinações da Cetesb e órgãos competentes
sobre a questão do escape de gás metano do solo, como indicam as citações a seguir:
A Cetesb constatou gás metano na área das lojas, em índice que superou 5% da
composição do ar, nos dias 17, 21 e 22 de julho. Esse nível é suficiente para que haja
explosão. O órgão pediu medidas urgentes ao shopping, como a ventilação de
espaços fechados. Contudo, nenhuma providência foi tomada [...]
A Cetesb informou que no dia 31 de agosto, o shopping apresentou um plano
insatisfatório para drenagem do gás. A companhia afirma que o gás pode estar
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vazando por meio de trincas do piso. [...] Como a Cetesb não é responsável pelo
licenciamento do local, o órgão estadual comunicou ontem a situação de emergência
às Secretarias de Controle Urbano e do Verde e do Meio Ambiente e ao Ministério
Público Estadual, entre outros órgãos. (VEJA ONLINE, 17/9/2011)
Segundo a Cetesb (agência ambiental), a medida foi tomada por precaução, porque
havia risco no local. A entidade vem alertando o shopping sobre o problema desde
2004. Ele foi construído em 1984, sobre um antigo lixão que operava em uma área
de brejo nas margens do rio Tietê. O depósito de lixo, desativado em 1975, começou
a ser aterrado com os restos de construções implodidas em S. Paulo e escavações do
metrô. O Center Norte recebe em média de 100 a 120 mil pessoas por dia, em 300
lojas e oito salas de cinema. (COMUNICAÇÃO&CRISE, 18/10/2011)

De acordo com o site da Cetesb (16/3/2012), técnicos de seu Departamento de Áreas
Contaminadas, do Setor de Atendimento a Emergências e da Agência de Santana prestaram
vistoria no Center Norte, e foi constatado o não atendimento à exigência de instalação do
sistema de extração de gases que afastaria o risco potencial de explosão naquela área.
Decorrente disso, em 19 de setembro de 2011, aplicou ao Shopping a multa diária de R$
17.450,00, válida inicialmente pelo período de 30 dias, determinando-se que se estenderia até
que a direção do Shopping atendesse às exigências da Cetesb, que consistiam não só da
implantação do sistema de extração dos gases, como também na complementação da
investigação detalhada e da avaliação de risco nas áreas do Center Norte, Lar Center e
supermercado Carrefour, e, ainda, implementar os Planos de Monitoramento, de
Comunicação e Gerenciamento do Risco e Contingência.
Como publicado no site da Cetesb (20/3/2012), representantes da empresa contratada
pelo Shopping para a consultoria ambiental e advogados “[...], estiveram reunidos [...]
[19/9/2011] na sede da CETESB, para conversarem previamente sobre as medidas de
intervenção que ainda serão apresentadas para avaliação da agência ambiental.”
Depois de tantas idas e vindas de técnicos, relatórios, autos, laudos, testes,
indeferimentos, no dia 6 de outubro de 2011, a Cetesb declinou o risco de explosão e
suspendeu a multa diária de R$ 17.450,00 imposta ao estabelecimento desde o dia 19 de
setembro de 2011. Em sua vistoria, realizada no dia 5 de outubro de 2011, considerou
atendida a exigência principal e emergencial de instalação de um sistema de drenos para
extração do gás metano do subsolo. A interdição pela Prefeitura foi suspensa e o Center
Norte, ganhou prazo de 120 dias para regularização de sua situação (como nota abaixo):
Nota da Cetesb: A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB,
suspendeu a penalidade de multa diária de R$ 17.450,00 imposta, desde 19 de
setembro, ao Shopping Center Norte, por considerar que foi atendida exigência feita
pela agência para a instalação de um sistema emergencial de drenos destinado à
extração do gás metano confinado em bolsões no subsolo do empreendimento. Após
vistoria feita ontem (5/10), os técnicos da companhia ambiental constataram que o
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sistema de 10 drenos verticais estava operando em sua totalidade. Dos 27 poços
monitorados ontem, apenas 2 acusaram pressão suficiente para a migração do
metano ao ambiente interno do shopping. Os resultados permitiram avaliar que a
operação dos drenos gerou pressão negativa no interior de grande parte dos poços
situados nas imediações dos drenos, condição necessária para se prevenir a entrada
do gás para o interior do edifício. Ressalta-se, porém, que se trata de uma primeira
medição, sendo necessária sua continuidade para confirmar a eficiência e a eficácia
do sistema implantado. Apesar de atendida a exigência para a instalação dos drenos
nas áreas mais críticas e emergenciais, a CETESB continua determinando que o
Center Norte complemente as investigações em outras áreas do empreendimento, de
300 mil metros quadrados e 331 lojas, para se verificar a necessidade de ampliação
do sistema de exaustão do metano. Também terá que complementar as investigações
nas áreas do Lar Center e supermercado Carrefour. (UOL, 25/10/2011)

2.3.5 Posicionamento da Prefeitura de São Paulo
Em 26 de setembro de 2011, foi anunciada a interdição do Shopping Center Norte,
que na manhã de 27 de setembro de 2011 recebeu um auto de interdição da Prefeitura,
determinando o fechamento em 72 horas devido ao risco de explosão. Além da referida
suspensão de atividades e da multa diária, o Center Norte recebeu uma multa de R$ 2 milhões
pelo descumprimento do Artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais. O auto de interdição incluía
o complexo de estacionamentos, o hipermercado Carrefour e o Lar Center. (ESTADÃO
ONLINE, 27/11/2011)
A Prefeitura de São Paulo mantém a interdição e a suspensão total das atividades do
Shopping Center Norte, conforme decisão anunciada na última segunda-feira [26]. A
interdição é uma atitude preventiva que permitirá à administração do Shopping
Center Norte adotar com muito mais rapidez as exigências feitas pela CETESB.
(PORTAL PREFEITURA, 27/9/2011)
[...] ‘A Cetesb, depois de fazer alguns alertas, acendeu a luz amarela para vermelha,
para toda a cidade e inclusive à prefeitura. A prefeitura, assim que tomou
conhecimento da situação, decidiu fazer a suspensão das atividades [do Center
Norte].’ (VALOR ECONÔMICO, 6/10/2011, grifo nosso)

No dia 6 de outubro de 2011, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou a
desinterdição do Shopping Center Norte, Lar Center e Carrefour; e a multa diária deixou de
ser aplicada. Decorrente de laudos emitidos pela Cetesb, constatando que os 11 dutos
instalados para a extração do gás metano do subsolo da área contaminada estavam
funcionando satisfatoriamente, eliminando o risco iminente de explosão. Foi determinado pela
Cetesb o plantio de árvores e a retirada do pavimento em 30% do estacionamento.
A Prefeitura de São Paulo informou, em nota divulgada por volta de 20h20, que
suspendeu a interdição do shopping Center Norte, fechado desde ontem (5/10),
depois que o estabelecimento adotou medidas para controlar a medição de gás
metano no solo do shopping. Com a autorização, o Center Norte reabrirá nessa sexta
(7/10), segundo informou a assessoria do local. O Lar Center e o supermercado
Carrefour também abrem nessa sexta. A liberação foi realizada após o prefeito
Gilberto Kassab (PSD) ter visitado o local hoje junto com o secretário estadual de
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Meio Ambiente, Bruno Covas (PSDB), e técnicos da Cetesb (Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo). Na ocasião, o prefeito recebeu um laudo da Cetesb
atestando que o shopping implantou as medidas emergenciais solicitadas. Um grupo
formado por representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente, Controle
Urbano e Coordenação das Subprefeituras analisou o laudo da Cetesb e decidiu
liberar o funcionamento do shopping. (UOL, 25/10/2011)

Na citada vistoria, o prefeito declarou que o Center Norte “errou ao não acatar
imediatamente as instruções da Cetesb, que desde julho havia constatado o aumento da
presença do gás”, complementou dizendo estar convicto de que “foi feito o que era necessário
com a interdição, assim como o shopping acertou ao seguir a Cetesb” (VEJA ONLINE,
6/10/2011).
2.3.6 O cenário seis meses depois
O site da Veja (24/3/2012) fez um levantamento e publicou a situação do Center
Norte, seis meses depois, como descrito a seguir13, ou seja, após os 120 dias concedidos ao
Shopping para a regularização de sua situação, quando da desinterdição em outubro de 2011.
O Center Norte ficou fechado por dois dias e, por tabela, o caso teve uma extensão
tamanha a ponto de quase desalojar cerca de 5 mil moradores do Cingapura, um conjunto
habitacional da prefeitura que também está sobre solo contaminado, onde antes existiam
lagoas que foram aterradas para receber lixo e material orgânico. Embora, até o momento da
publicação pela Veja, não se registrava avaliação pontual pela Cetesb.
Os prazos estabelecidos na época para inspeção, avaliação e apresentação de
relatórios técnicos sobre a presença de gás no subsolo em áreas do entorno foram ampliados,
ainda sob o compromisso de entregar ao Ministério Público (MP) um relatório sobre a
situação da área.
Segundo o site da Veja, a assessoria de imprensa do Center Norte afirmou a entrega
dos estudos solicitados pela Cetesb, e que foram instalados sistemas de extração e metano não
apenas no Center Norte, mas também nos outros empreendimentos do grupo, implantados
naquela área.
Quando detectado o problema na área do Center Norte, e também no Cingapura, a
Cetesb foi solicitada formalmente numa audiência na Câmara Municipal, pela Comissão de

13

Várias fontes que resgataram o assunto, seis meses após o ocorrido. A Rede Globo resume bem o assunto
neste link: <//globotv.globo.com/rede-globo/sptv-1a-edicao/v/seis-meses-apos-ser-interditado-situacao-nocenter-norte-esta-controlada/1903685/>.Acesso em: 16/5/2012.
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Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal a realizar uma análise
de outras áreas do entorno.
A Cetesb informou que o levantamento das 13 áreas foi considerado, mas que para
um estudo mais direcionado, seriam necessários outros indícios de possibilidade de
contaminação por gás metano no subsolo. ‘Um desses indícios é a existência, no
passado, de lixões na área’, [...] Para isso, o órgão espera da prefeitura um
mapeamento dos locais à margem do Rio Tietê onde existiram depósitos de lixo
orgânico. (VEJA ONLINE, 24/3/2012)

As figuras a seguir (de 1 a 8) mostram a ocupação do solo contaminado, no período
de 1945 a 2012 (G1, 16/5/2012):

Figura 1 – 1945: A área hoje contaminada era apenas uma área alagada

Figura 2 – 1958: A área foi utilizada para depósito de terra e lixo doméstico.
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Figura 3 – 1968: Ocorre o aterramento da área, o lixão foi desativado em 1975

Figura 4 – Década de 80: Começa a instalação de favela no local

Figura 5 – 1984: O Center Norte construído no local
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Figura 6 – 2012: Shopping Center Norte atualmente.

Figura 7 – Áreas a serem inspecionadas pela Cetesb, sob suspeita de contaminação do solo

Figura 8 – Fachada do Cingapura – Conjunto Habitacional também construído sobre solo contaminado
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O shopping voltou a funcionar normalmente e, segundo lojistas, o movimento da
clientela já está normalizado. Mas, o gerente de Áreas Contaminadas da Cetesb,
Elton Gloeden, diz que ainda há metano acumulado debaixo do terreno e não há
previsão para a retirada total do gás. Além de manter o trabalho de drenagem no
Center Norte, a Cetesb também vai monitorar outras áreas no entorno que
apresentam o mesmo problema. Os trabalhos terão a participação de uma comissão
da Câmara dos Vereadores, que vai mapear os locais com concentração de metano.
"O documento com os resultados deve ficar pronto ainda nesta semana", revela o
vereador Juscelino Gadelha. Após mapearem as áreas contaminadas, as autoridades
devem iniciar em abril os trabalhos de drenagem do gás metano. (RADIO
BANDEIRANTES ONLINE, 26/3/2012)
[...] Seis meses depois, a Prefeitura e a Cetesb dizem que a situação está controlada.
[...] A Cetesb diz que o nível de metano na região estão sob controle. [...] O
ministério público aguarda um relatório da Cetesb com a investigação completa da
contaminação do solo na região do Center Norte. ‘O Ministério Público está atento à
questão, as medidas que foram tomadas até o momento estão sendo suficientes para
diminuir e minimizar o risco para a população, mas o acompanhamento permanece
até que haja uma solução definitiva’, diz Washington Luiz Lincon, promotor de
justiça do Meio Ambiente. (G1, 16/5/2012)

Depois de conhecidos os conceitos de risco e crise, de gestão de risco e crise, suas
ferramentas e o cenário do caso escolhido para estudo nesta monografia, o próximo capítulo
dedica-se à análise, ou seja, ao cruzamento dos dados levantados (cronologia dos fatos), neste
capítulo, com os processos e conceitos elencados no capítulo 1, de modo a verificar em que
ponto convergem ou divergem, servindo de pré-aquecimento para as considerações finais.
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3 ANÁLISE
Este capítulo tem o objetivo resgatar os conceitos sobre risco e crise e seu respectivo
gerenciamento, tendo como caso o Shopping Center Norte para ilustrar a questão do processo
de gestão de risco e crise. A figura 9 traz um infográfico resumindo a situação aqui analisada.

Figura 9 – Infográfico do histórico de contaminação do solo onde está o Center Norte e outros empreendimentos.
Fonte: Salles (20/5/2012)
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Esse clima registrado no centro de compras, um dos maiores do Brasil, está ligado a
um problema detectado no local pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental de São Paulo (Cetesb). Em vistorias realizadas por ali nos últimos dias,
os técnicos da empresa encontraram uma grande concentração de gás metano no
subsolo, elemento que pode se tornar inflamável quando em contato com o
oxigênio. Desde que o fato veio a público, um clima de desconfiança paira sobre os
300.000 metros quadrados do complexo, que inclui também o Lar Center e o Expo
Center Norte, num total de 467 lojas. Os prédios estão em terreno que funcionava
como depósito de lixo. O fato, por si só, não é grave, desde que os responsáveis
pelos empreendimentos monitorem a substância produzida pela decomposição
da matéria orgânica e arranjem meios de dar vazão a ela. Segundo a
fiscalização, isso não está sendo feito adequadamente e há pontos nos quais o
vapor consegue passar para a superfície. Até agora, a constatação das
condições químicas de combustão aconteceu apenas onde a área era menos
sensível, pois não haveria pressão para o surgimento de fogo. Avalia-se, porém,
que é preciso atuar de imediato: afinal, se o metano chegou a esses lugares,
também poderia alcançar saletas fechadas que ficam perto de instalações
elétricas. [...] A Cetesb cobra medidas desde 2004 e considerou ineficazes todas
as soluções oferecidas pelo complexo. (VEJA ONLINE, 28/9/2011, grifo nosso)

Ou seja, como indicado no seguinte recorte da citação acima: “O fato, por si só, não é
grave, desde que os responsáveis pelos empreendimentos monitorem a substância produzida
pela decomposição da matéria orgânica e arranjem meios de dar vazão a ela”, o agravante está
na pronta ação, ou seja, na falta dela. É mandatório agir prontamente para solucionar o
problema crescente (o risco) e evitar maior alcance (crise).
Portanto, a primeira questão da análise foca-se na demora no processo de ação de
atendimento ao determinado pela Cetesb, ou seja: de 2004 a 2011 – são 7 anos, ao longo dos
quais, o problema vem se arrastando, ganhando volume e, somente agora, por conta do
assunto ter sido evidenciado pela mídia, tomou-se uma atitude para solucioná-lo.
Considerando o histórico, a construção tem 27 anos de atividades e somente agora se
deu o boom de um risco conhecido desde a implantação do projeto construtivo, enfatizado por
uma CPI em 2003 e repassado à Cetesb, que tomou medidas apenas em 2004 junto ao
Shopping.
A outra questão, além deste cenário de risco e crise, é o fator humano – que está
totalmente inserido no contexto. Milhares de pessoas circulam pelo Center Norte e
empreendimentos adjacentes. Pelo porte do empreendimento e tudo o que ele envolve no
espaço que ele próprio denomina “Cidade Center Norte”, torna-se questionável a falta de
prontidão na solução do problema, da gestão do risco.
Além da presença diária de lojistas, funcionários das lojas, funcionários do
Shopping, fornecedores, entregadores etc., o Shopping registra a circulação de 80 mil
pessoas/dia, 560 mil/semana, mais de 2,2 milhões/mês.
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Analisando-se pelo viés dos riscos, origem, natureza, tipo e gestão. O risco enquadrase em origem externa, porque vincula-se ao ambiente, em que seu poder de atuação é
interventivo e preventivo, ou seja, pode agir de modo a evitar ações reativas; o caso passa a
ser de origem interna, pelo potencial em causar danos às pessoas (lojistas, funcionários,
colaboradores, consumidores etc.), à infraestrutura física, estratégica entre outros. E, nesse
âmbito, o Center Norte detém o poder total e a capacidade para gerenciar, interagir e reverter
a situação. Se tiver um plano de gestão de risco, equipe preparada para atuar em todos os
setores.
Quanto à natureza, pode-se classificar como risco estratégico, por conta da má gestão
de risco, assim entendida pela demora quanto às respostas ao que foi pedido pela Cetesb, pelo
descumprimento de diretrizes formalizadas, prazos e por uma série de indeferimentos
conforme registrado na cronologia do caso. Envolve também a natureza operacional, porque
estes riscos referem-se a perdas por falhas, inadequações de processos, sistemas, pessoas e até
eventos externos, e tudo isso pode levar uma empresa à interrupção de atividades total ou
parcialmente, o que impacta diretamente na sua reputação – o que ocorreu, ainda que
brevemente com a interdição impetrada pela Prefeitura. Não se enquadra a natureza
financeira, porque não foi esse o fato principal, gerador do risco.
Quanto ao tipo, o evento inicia-se pelo ambiental, enquadra-se em falha de gestão
para a sustentabilidade. Ou seja, mesmo não tendo sido provocado pelo empreendimento, ao
instalar-se naquele terreno, era de seu conhecimento a questão da contaminação do solo,
sendo assim, não foi uma surpresa posterior, inclusive, na construção, foram instalados alguns
respiros, pois na época já haviam detectado gases subterrâneos, que apresentaram combustão
durante a construção. As construções, em geral, têm uma liberação oficial para uso do solo,
tem um engenheiro responsável, fiscalização, responsáveis técnicos e responsáveis legais. E,
ainda que questões ambientais naquela época não fossem tão difundidas como hoje, a
construção se deu sobre uma área de risco – isso é fato. Conforme dados publicados por
especialistas, este tipo de construção envolve questões estruturais e ambientais.
A Abrasce (2012) informa que a partir de 1990-1991 os shoppings brasileiros
passaram a se readequar em termos de tecnologia, layout, arquitetura e sustentabilidade,
tornando-se propulsores de desenvolvimento, crescimento urbano, valorização imobiliária,
geração de empregos, espaço cultural e lazer, além do comércio de produtos e serviços
variados. Portanto, com 10 a 12 anos de atividade, supõe-se que se o Center Norte tivesse bem
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estruturado quanto à gestão de risco, tomado as medidas cabíveis adequadas, talvez não
tivesse de passar pela crise de imagem aos seus 27 anos de existência.
Em relação à tipologia tecnológica, pode-se dizer que houve falhas em termos de
logística, o que resultou em prejuízo à cadeia de valor – locatários, funcionários, clientes,
fornecedores, mídia e outros atores deste cenário. No sentido da conformidade, enquadra-se
pelo não cumprimento do que foi determinado em legislação, sendo várias vezes multado por
isso.
No tocante à gestão de risco, pelo exposto, caracteriza-se como uma gestão
ineficiente – desde o início do processo e por conta da demora em suas ações e pelos vários
indeferimentos de relatórios. Os “esforços” empreendidos não se mostraram adequados ao
porte da questão. Não indica a adoção de medidas apropriadas para a redução da
probabilidade de riscos e também de seu impacto. Caracteriza-se por um risco residual, ou
seja, que consigna-se a um processo de tomada de decisão, uma pronta resposta da
organização diante do risco. E as respostas não foram tão ágeis e assertivas o quanto deveriam
ser.
Não se pode dizer que nada foi feito, mas pode-se notar pela cronologia dos fatos que
os passos do processo foram lentos e ineficientes se comparados à emergência do evento,
levando a crer que não houve uma gestão de risco eficiente (não se conseguiu o efeito
esperado) e eficaz (não foram bem realizadas e com a devida eficiência as tarefas cabíveis).
Os responsáveis pelo Shopping sabiam das condições locais, do solo, das
probabilidades de risco. Se as ações não foram adequadas, não foi por falta de consciência
exata da dimensão do problema ou outro motivo, não se sabe ao certo, mas a partir do
momento em que foi alertado formalmente, caracteriza-se uma obrigação de resolver. No
histórico constam medidas iniciais, quando o Shopping foi construído, mas depois disso,
cresceu, potencializou-se enquanto negócio, enquanto a gestão do risco correu a passos lentos.
Desde a época da construção, o fundador sabia da presença de gás metano no solo
do terreno (ao longo dos anos, a área foi ampliada com a compra de lotes vizinhos,
até atingir o tamanho atual, de 600.000 metros quadrados). ‘Por medida de
segurança, Curt mandou instalar respiradouros no estacionamento durante a obra’,
lembra Glorinha Baumgart. Alguns dos lojistas mais antigos também conheciam a
questão, mas nunca haviam imaginado que ela poderia se transformar num problema
grave. ‘Os donos do Center Norte sempre nos tranquilizaram sobre isso, e a vida
seguiu’, diz o empresário Renê Heiman Himmelhochs, proprietário há 27 anos do
quiosque Happy Balloon.
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A Cetesb começou a investigar a história ainda nos anos 90. O alerta foi a explosão
do Osasco Plaza Shopping, em 1996, quando uma falha no sistema de gás levou para
os ares parte da praça de alimentação e causou a morte de 42 pessoas, além de deixar
centenas de feridos. A administração do Center Norte diz que realizou nos últimos
anos uma série de testes para entender a extensão do problema e estudar possíveis
alternativas técnicas. ‘Esse trabalho sempre era feito sob a supervisão do Curt’, diz
Glorinha. A morte dele, no ano passado [2010], coincidiu com o aumento da pressão
da Cetesb para que os administradores tomassem medidas urgentes para acabar com
a ameaça do metano. (VEJA ONLINE, 12/10/2011b)

Apenas após a Cetesb ter dado o sinal vermelho, a Prefeitura ter tomado partido, a
imprensa e a opinião pública terem marcado presença, o risco foi acatado como emergência e
eclodiu a crise, já “anunciada” há anos e o Shopping tomou medidas rápidas para solução do
problema como solicitado pelos órgãos fiscalizadores envolvidos.
No âmbito da crise, implantada, pela origem e tipo, classifica-se pela extensão e
interesse da comunidade, geral ou específica, no que se refere às questões do meio ambiente,
ainda que o risco não tenha sido provocado pelo Center Norte, originalmente, por conta da
contaminação do solo, escape de gás metano e riscos de explosão decorrentes; e de ordem
jurídica institucional, porque a crise enquadra-se em artigos da legislação ambiental, o que
inclusive gerou multa ao Shopping – por conta de uma inadequada gestão para a
sustentabilidade, ou seja, não foi o ator principal da “ofensa” ao meio ambiente, mas com a
aquisição do solo nas condições em que estava, e ali instalou-se, passou a ter
responsabilidades. Adquiriu um terreno e com ele os problemas.
Há também a questão do clima humano na crise, provocada por confronto, distorção
de informações e valores, omissão. Faltou informação. Não se considerou sobre o fato de que
o pode ser bom para uns, nem sempre o é para outros. Não podem ser subtraídos os interesses
dos demais atores de um evento, afetando o clima organizacional, expectativas entre outros
prejuízos humanos, que colaboram e muito na repercussão negativa num momento de crise. E
quanto à subtração de interesses a forma como o processo foi conduzido nesta combinação
risco-crise, levou em prejuízo os negócios de vários lojistas, que mesmo apoiando o
empreendimento no tocante à recuperação, sentiram-se lesados a ponto de buscarem
ressarcimento.
Antes da lacração, a crise detonada pelos laudos da Cetesb já havia provocado
estragos severos no negócio, por onde chegavam a circular até 120.000 pessoas nos
fins de semana. A administração diz que a queda do movimento foi de 25%, mas
há lojistas que estimam uma redução quase três vezes maior. Alguns
comerciantes diminuíram a carga horária de funcionários e os estoques de
mercadorias.
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Apesar de a maioria dos lojistas apoiar a gestão (alguns têm circulado com a
camiseta ‘C.N. acreditamos em você’), há quem já pense em pedir indenização em
função desses problemas. ‘A dona da rede quer ser ressarcida dos prejuízos’, diz a
gerente de uma loja de calçados femininos que afirma ter vendido 50% menos nos
dias que antecederam a interdição. (VEJA ONLINE, 12/10/2011b, grifo nosso)

A gestão de crise envolve planos e ações pontuais e rápidas quando uma crise se
desencadeia. É imprescindível saber lidar com todos os elementos que a compõem – origem,
nível, posicionamento, análise, comunicação, gerenciamento contínuo, monitoração,
liderança; engloba a realização de procedimentos de contingência, de comunicação e uma
série de ações práticas para conter a crise em curso. Afinal, crise é resultado de risco não
gerenciado ou mal gerenciado; e se todo o processo de gestão for conduzido assertivamente, a
crise pode se transformar numa oportunidade.
A Fenabrave (2009) diz que o melhor gerenciamento de crise é ter antes realizado
um gerenciamento do risco de qualidade. Deve-se ter a consciência de que estar preparado
para uma crise, não significa dizer que ela não ocorrerá, como reforçam professores,
consultores e especialistas do mundo corporativo, pois antecipar-se à crise é ter planos
eficientes de gestão de risco e atuar prontamente e pontualmente caso a caso.
Pela importância do assunto e porque todos os negócios de pessoas físicas e jurídicas
estão expostos a riscos de portes variados, especialistas recomendam sobre a necessidade de
ter estratégias de prevenção. Tomando-se uma postura pela ordem de importância: pessoas,
planeta e lucro da empresa.
A gestão de risco é dinâmica para que não se permita chegar a uma crise. Não é
possível imaginar que um grande empreendimento não tenha um planejamento estratégico de
risco e crise. Mas se havia algum planejamento estratégico, este mostrou-se ineficiente, pela
série de indeferimentos, penalidades, demoras e falhas em atos requeridos, incluindo
comunicacionais.
Quanto a planos de comunicação, de acordo com as notícias levantadas, a interdição
ocorrida em 2011 surpreendeu a todos – lojistas e funcionários quando chegaram ao trabalho
e as portas estavam fechadas, assim como aos clientes e fornecedores, imprensa, entre outros,
exceto aos administradores do Center Norte. Segundo publicações, a interdição ocorreu sem
aviso prévio externo, porém na pauta administrativa do Shopping o assunto é antigo, eram
conhecidos os riscos, as causas e os efeitos; no dia da ocorrência, em setembro de 2011, não
havia um porta-voz para orientar as pessoas a respeito; o Shopping não delegou a nenhum
representante a missão de comunicar, explicar o ocorrido, atender a imprensa. Ou seja, diante
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de uma crise daquele porte, não houve posicionamento da empresa. Portanto, este pode ser
considerado um ato falho da gestão da comunicação de risco e crise.
Fechado no dia 5 de outubro, quando não havia mais recursos, lojistas e empregados
foram surpreendidos quando chegaram ao trabalho. A interdição foi marcada por
desinformação tanto para os empregados quanto para a imprensa. Os jornalistas que
se aglomeraram no local reclamaram não haver nenhum porta-voz que os orientasse.
Os funcionários, perdidos, chegavam ao trabalho e se deparavam com o shopping
interditado e repleto de policiais da Guarda Civil Metropolitana (GCM) nos acessos
ao estabelecimento.
De acordo com a reportagem da rádio Estadão-ESPN, no dia da interdição – uma
possibilidade real, porque a Prefeitura havia recorrido à Justiça - não havia ninguém
do setor de comunicação do Center Norte para atender à imprensa. A responsável
pela assessoria de imprensa do shopping chegou ao empreendimento por volta das
10h e, segundo a equipe, não ofereceu nenhuma orientação. Ou seja diante de uma
crise grave faltou, portanto, um eficiente sistema de comunicação da direção do
shopping e da prefeitura, para evitar os transtornos e até mesmo amenizar a crise
decorrente do fechamento. (COMUNICAÇÃO&CRISE, 18/10/2011, grifo nosso)

O comportamento do Center Norte contradiz o que a Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial (ABERJE, 2/11/2011) e outros autores dizem a respeito de assumir
a direção da ocorrência, de ter um plano de comunicação de crise, dispor de um porta-voz no
momento da crise para tomar as rédeas da situação, ter presença, agilidade e transparência em
relação a todos os envolvidos, estabelecer diálogos e outros procedimentos de modo a atuar
prontamente no foco do evento e evitar rumos indesejáveis, especulações, sensacionalismo e
outros efeitos.
A falha do Center Norte neste sentido respingou nos princípios básicos da gestão de
risco e de crise, pelas inconsistências e erros estratégicos.
Apenas depois de instalada a crise, o Center Norte, passa a emitir notas de
esclarecimento, comunicação a funcionários e lojistas, circulares, de modo a destacar seu
posicionamento diante da crise. Mas há informações desconexas.
Em 20 de setembro de 2011, emite um comunicado esclarecendo sua posição em
virtude “dos fatos noticiados pela imprensa, referentes às condições ambientais” da área.
Passam a declarar que o gás metano não é tóxico; que em 27 anos o Shopping não registrou
qualquer incidente associado à condição ambiental divulgada; comunicou a instalação de
sistema de remediação e que outros estavam sendo providenciados; que estavam procedendo
às medições diárias como comprometido com a Cetesb e que não indicava presença de gás
metano no interior do edifício; que atendendo às determinações da Cetesb, os especialistas do
Center Norte estavam ampliando os estudos ambientais já realizados, em continuidade ao
processo de remediação; e, por fim, dentro de sua política de transparência, continuaria
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prestando contas à Cetesb de todas as ações para a imediata e completa resolução da questão
ambiental. Depois faz as mesmas afirmações, acrescentando um dado e outro, em
comunicados em dias alternados (20/9, 29/9, 4/10, 5/10 e 7/10), falando também sobre a
interdição e a liminar que lhes confere o direito de abrir as portas e que estava totalmente em
linha com as determinações da Cetesb. Mas no mesmo dia, 20 de setembro de 2011, a Cetesb
publica em seu site uma informação que contraria a do Center Norte no tocante a estar tudo
em dia com as exigências.
Outra ponta que sobra nesse todo, em termos de comunicação, é que o Center Norte
nesses comunicados alternados, quando diz que “já estão sendo tomadas as medidas
necessárias”. Analisando-se a situação, entende-se que as medidas estão sendo tomadas
apenas sete anos após o sinal vermelho, ou, pelo menos, com maior critério. Esta alegação é
um forte indicativo da brecha entre a sinalização do risco e a eclosão da crise. O que dá
margem a considerações de que o Center Norte está fazendo o que deve ser feito somente
agora por conta do momento em crise, ainda que tal negligência se traduza em riscos para as
pessoas que circulam pelos espaços em risco há anos.
Um contraponto – a Cetesb informou a existência de risco no local; mencionou que
vinha alertando o Center Norte desde 2004. Em vários canais, a Cetesb se posicionou como
não atendidas as exigências, que os relatórios eram insatisfatórios, inadequados e adjetivos
afins, como se pode checar ao longo do histórico apresentado e nas fontes referenciadas neste
trabalho.
Quando o Center Norte se posicionou como acima mencionado, no dia 20 de
setembro de 2011, no site da Cetesb foi publicada uma nota que contraria as informações do
Shopping. A nota diz que os seus técnicos do Departamento de Áreas Contaminadas, do Setor
de Atendimento a Emergências e da Agência de Santana, prestaram vistoria local e foi
constatado o não atendimento à exigência de instalação do sistema de extração de gases que
afastaria o risco potencial de explosão na área vistoriada e aplicou a já comentada multa
diária, e que só seria suspensa quando atendidas as exigências da Cetesb, que consistiam da
implantação do sistema de extração de gases, complementação da investigação detalhada e da
avaliação de risco nas áreas do Center Norte, Lar Center, Carrefour, estacionamento e
também a implementação dos planos de monitoramento, de comunicação e gerenciamento de
risco e contingência. Até que em 6 de outubro de 2011 a Cetesb declinou o risco de explosão,
considerou atendida a exigência principal e emergencial com a instalação de um sistema de
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drenos, foi suspensa a multa, o Shopping Center Norte retomou suas atividades normalmente
e ganhou 120 dias para a regularização de sua situação.
A Prefeitura, por sua vez, declarou que a interdição foi uma medida preventiva para
que o Shopping agilizasse as exigências feitas pela Cetesb. E que o Center Norte errou por
não ter exercido as intervenções quando a Cetesb acendeu a luz vermelha sobre o fato14. Esta
declaração do prefeito Kassab corrobora a falta de conexão entre os atos comunicacionais.
A postura da Cetesb, da Prefeitura e demais órgãos envolvidos passam a ser
discutíveis – o espaço foi liberado para a construção de um Shopping, ainda que tenha servido
como lixão, foi feito um projeto, assinado por especialistas, a construção iniciou, obras em
geral são fiscalizadas, regulamentadas; algum tempo depois o assunto (poluição do solo) foi
levado a uma CPI e a questão foi apreciada e passada para a Cetesb, a partir daí houve um
desencadeamento de intervenções, inspeções, relatórios, reuniões, deslocamento de
especialistas, averiguações, monitoramentos, aplicação de multas etc. Foi um sinal amarelo,
que demorou a passar para o vermelho, e que de repente mudou para o verde. O que antes
representava um potencial risco deixou de ser, mas se transformou numa crise. E como disse o
prefeito Kassab, a Cetesb deu o sinal para que ele tomasse conhecimento do assunto e a
postura que tomou. Posição questionável também, pois a prefeitura já teve problemas, em
1985, com o Center Norte, como mostra o Anexo II deste trabalho15.
Analisando a postura comunicacional das partes envolvidas, como explica a
especialista em comunicação empresarial Margarida Kunsch (2003, p. 72), os atos
comunicativos das empresas, são as principais fontes para emissão de informações para seu
público, e que não devem achar que tais atos “causam efeitos positivos e desejados, ou que
são automaticamente respondidos e aceitos da forma como foram intencionados”. Diante do
quadro apresentado neste trabalho, tudo indica uma postura comunicacional falha.
O Center Norte, diante do seu público, dos atores principais e coadjuvantes do
cenário em que atua, faltou com um plano de comunicação de crise eficiente. Como explica o
especialista em crise empresarial, Francisco Viana (2001), o propósito é ter foco, não é apenas
dizer o que deve ser feito, mas como tornar viável e qual a razão do que está sendo feito de
fato, mostrar-se ativo diante das circunstâncias desde o início. A falta de informação ou de
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Estas declarações estão publicadas no Portal da Prefeitura e também no site do Valor Econômico, Veja online,
entre outros.
15
O Anexo II traz recortes sobre a interdição emitida pelo ex-prefeito Mario Covas.
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transparência e as contradições são fatores que instalam a desconfiança, descredibilizam,
afetam a imagem entre outros transtornos.
A postura inicial do Center Norte deixou a mídia sem informações oficiais, todos
ficaram à mercê apenas de informações oficiosas, o que é prejudicial ao esclarecimento da
opinião pública, porque abre espaço para especulações e sensacionalismo.
O contexto do Center Norte, como resultado, remete a uma crise de imagem. Como
afirma Rosa (2001, p. 38) sobre a crise de imagem, que acontece em decorrência de uma série
de eventos e atinge em cheio o ativo mais importante da pessoa física ou jurídica acometida
pela crise, a credibilidade, a confiança, a reputação. “Grandes crises de imagem são capazes
de incinerar uma reputação não em questões de anos, nem em questão de meses, mas em
apenas alguns poucos dias".
A jornalista e consultora de comunicação Olga Curado corrobora o que diz Rosa:
A crise sempre será o reflexo de uma falha no processo de gestão, seja na coleta
de informação, no seu processamento, na execução das ações e nos resultados
obtidos. As ações são percebidas com a materialização do discurso. A fala das
pessoas e das organizações não produz, sozinha, vínculos com os públicos. As ações
sim. Elas são sempre comparadas às palavras - declaração de missão e de valores,
organizados para demonstrar os compromissos éticos, responsabilidade e qualidade
na prestação de serviço e nos relacionamentos. O árduo trabalho da recuperação da
confiança de uma organização ou de uma pessoa vítima de uma crise de imagem
parte, como todo tratamento, do reconhecimento das próprias vulnerabilidades. Não
se trata de fazer um ‘mea culpa’ público, um gesto de auto flagelamento. A
recuperação eficaz depende essencialmente do diagnóstico interno em relação à
necessidade de revisão de processos. Na crise de imagem é dada uma atribuição
pública de responsabilidade a alguém, por ações danosas, por inépcia, deslealdade,
imoralidade, incompetência ou ilegalidade. Geralmente, a crise de imagem surge
pela divulgação de uma notícia ou reportagem em que alguém, uma empresa ou
instituição são citadas de forma negativa [...]. (CURADO, 2009, s/p, grifo nosso)

Diante dos dados colhidos, considera-se que o Center Norte cometeu vários deslizes
em sua gestão de risco e de crise. Como já mencionado, não se pode afirmar que nada foi
feito, mas está claro que não foi dada a devida atenção a algumas regras básicas da gestão de
crise do Center Norte, porque faltou clareza e coesão no seu posicionamento.
No momento de crise tem-se um grande desafio quanto ao resguardo da imagem.
Não cabendo omissões e improvisações. É indispensável colocar em prática o estabelecido no
que especialistas denominaram Manual de Crise, ter pessoal preparado, treinado para agir em
momentos de crise. É preciso colaborar e não confrontar. Neste caso, trabalhar na prioridade,
que é resolver o problema de risco e depois tratar dos arranhões de sua imagem – aliás,
resolver o problema já pode se configurar um prévio resgate de imagem.
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Se o Center Norte tem ferramentas de gestão de risco e crise e um plano de
comunicação de crise, não as demonstrou no momento certo – devia ter assumido as rédeas da
questão logo no início, e não é o que denota o contexto. Principalmente, pela proporção de um
risco de explosão. É como se tivesse ignorado a presença do risco anunciado por ter nascido
sobre uma área que foi um lixão – esquecendo-se, talvez, de que “todo negócio deve observar
seus impactos sociais, ambientais e econômicos e não apenas os financeiros”, e que se
relacionem com suas respectivas atividades, processos e produtos, como recomenda John
Eikington16 (DIAS, 28/6/2011).
Afinal, o risco de explosão de um centro comercial equivale, resguardando as
devidas proporções, ao risco de explosão de uma aeronave, como os tão discutidos casos da
TAM com 99 mortes em outubro de 1996 e o maior acidente com 199 mortes em julho de
2007, entre outros de várias empresas aéreas; o recente caso do Toddynho contaminado por
produtos químicos que provocou queimaduras ao ser ingerido, em setembro de 2011; pela
pílula anticoncepcional que não funcionou, porque faltaram princípios ativos, arranhando a
marca Schering em 1998; o caso da Arezzo que lançou uma moda contrariando princípios
ambientais, em abril de 2011; como casos de outros shoppings – a explosão no Osasco Plaza
Shopping com 42 mortes e cerca de 300 feridos, o motivo foi uma falha na construção no
sistema de gás, em junho de 1996; assim como os listados no quadro 1 deste trabalho, entre
tantos outros publicados em veículos on e off-line.

16

Sociólogo inglês, considerado uma autoridade mundial em responsabilidade corporativa sustentável, decano
do movimento de sustentabilidade corporativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Center Norte nasceu com um alto índice de risco, por ter sido construído sobre um
antigo lixão, aterrado, considerando-se a poluição do solo e seus efeitos.
No tocante à gestão de risco e crise, um fator importante que faz parte do
planejamento é a questão da sustentabilidade e também do desenvolvimento sustentável.
Conceitos tangíveis, que surgiram na década de 1980, ano anterior à inauguração do Center
Norte. Assuntos sobre gestão ambiental foram discutidos na conferência Rio-92; há também o
Conceito de Educação Ambiental, estabelecido pela Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, diz:
Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. [...]

Ou seja, assuntos relacionados ao meio ambiente fazem parte do cotidiano há
bastante tempo. Inclusive a Aberje (2012) informa que entre 1990-91 já havia um estudo de
alinhamento de shoppings brasileiros no tocante à tecnologia, layout, arquitetura e
sustentabilidade.
Desde 2001, a Cetesb tem trabalhado no levantamento de áreas contaminadas.
Apenas em 2004 foi oficializado o risco da contaminação do solo. O tempo passou e o
empreendimento foi ampliado e o problema permaneceu. Pelo seu porte e objeto, e também
pela evolução dos temas ligados ao meio ambiente, o Center Norte não remete a um exercício
de responsabilidade socioambiental pontual e focado, assertivo.
O evento de risco e crise do Center Norte passou a desencadear uma série de
inspeções, relatórios, planos, indeferimentos, inadequações, liminares, interdição, reabertura,
entre outros processos envolvendo uma sequência de idas e vindas documentais. O risco
eclodiu em uma crise de imagem para o Center Norte. Sabe-se que crises são resultados da
falta de uma gestão de risco eficiente ou falta dela.
Considerando-se também algumas contradições na comunicação dos fatos – no auge
da questão não havia um porta-voz da administração, assessoria de comunicação, de imprensa
de comitê de crise, para dar parecer às partes direta e indiretamente interessadas em
esclarecimentos sobre o que estava acontecendo. Nos dias seguintes desencadeia-se uma série
de histórias, especulações etc., explicando ou tentando explicar a situação, que em um
momento é de alto risco, e no momento seguinte que tudo está sob controle.
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O Center Norte emite uma série de comunicados à imprensa, lojistas, funcionários,
entre outros, dizendo que está tudo em linha e sob controle com o solicitado pela Cetesb, no
mesmo dia, a Cetesb publica informações contrárias, ou seja o não atendimento ao solicitado;
a Prefeitura, por sua vez, age conforme os relatórios da Cetesb, pede a interdição, que dura
dois dias e depois tudo volta, aparentemente, ao normal. A questão que provocou medo pela
possibilidade de explosão por escape de gás metano, de repente se dissipa como o ar, o que
coloca em xeque a eficiência dos respectivos atos comunicacionais e ao mesmo tempo mostra
quão vulneráveis as marcas, as identidades, a reputação de um empreendimento estão
expostas a crises.
Enfim, no tocante ao problema estabelecido para o desenvolvimento deste trabalho
se houve falha na gestão de risco do empreendimento e qual a postura adotada diante de
todos os atores do contexto. E, o que mantém uma organização viva numa situação de crise,
infere-se que sim, houve falha na gestão de risco do empreendimento, e quanto à postura,
também é falha, pela declarada demora na tomada de decisão, pela aparente falta de diretrizes
sobre questões de risco e crise, pelos vários indeferimentos de relatórios, planejamentos,
cronogramas, denotando ineficiência na condução das soluções cabíveis; pela falta de atenção
a princípios sustentáveis, mas em primeiro plano a questão da segurança de pessoas.
A inobservância dos princípios básicos da gestão de risco e crise, inclusive nos atos
comunicacionais das partes envolvidas. Ainda quanto à postura adotada diante dos atores do
contexto, o Center Norte se posicionou quando a crise eclodiu, mas não esteve presente de
início, pois há uma cronologia dos fatos.
O Center Norte é uma potência, não se pode afirmar que nada fez. Pelo contrário,
ações foram tomadas, mas não na mesma velocidade e assertividade que a emergência do
risco pedia. O tempo foi passando, o empreendimento foi ampliado, tornou-se a “Cidade
Center Norte”, aglomerando ainda mais pessoas e negócios naquele espaço tido como área
crítica e contaminada pela Cetesb, mas as ações focadas no risco continuaram a passos lentos,
até a eclosão da crise ao final de 2011. Mas, e se não tivesse eclodido a crise, como teria sido
esse desdobramento, e como terminaria esse evento? Esta é uma pergunta para ser respondida
em outro trabalho acadêmico.
Quanto ao que mantém viva uma organização é a sua postura, é realizar um trabalho
efetivo e responsável tanto no ambiente interno quanto externo; uma vez que a crise é um
desdobramento do risco, é ter planejamento e gerenciamento. Depois da crise, o seu
posicionamento e a sua capacidade.
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No pós-crise, o Shopping tem atuado bem para se reerguer, contando com um
investimento em marketing, com o apoio de seus locatários – os vários lojistas interessados,
logicamente, em manter seu negócio ativo, rentável. E essa união de interesses e ações ajudou
na reconfiguração da crise, de certa forma sobrepondo-se ao foco da mesma.
A crise causou danos na imagem pelos dias de turbulência que o Shopping enfrentou.
Mas em conjunto com lojistas, foram tomadas medidas para o convencimento geral de que o
risco não tem a proporção como informada, buscando mostrar que tudo estava sendo feito
para o bem-estar de todos. Alguns veículos comentaram, com base numa avaliação do
Instituto de Pesquisa do Ibope Inteligência, que em um mês o Shopping conseguiria se
recuperar e assim tem sido, não em termos da área contaminada, pois isto levará mais tempo,
mas dos negócios gerados no grande centro comercial.
A citação a seguir, extraída do site do Conselho Federal de Profissionais de Relações
Públicas (CONFERP), também corrobora as considerações quanto à questão da imagem.
Corredores vazios e consumidores desconfiados. Mais do que solucionar a questão
ambiental, que pode interditar o prédio, o Shopping Center Norte terá de se
preocupar em recuperar sua imagem. Os efeitos da crise que envolve o shopping –
com notícias de contaminação por gás metano e risco de explosões– sobre a imagem
dele podem ter efeitos duradouros e prolongados. Antes lotado, o Center Norte já
sente o reflexo da crise. Lojistas apontam forte queda nas vendas. Recuperar a
imagem e trazer de volta os clientes pode levar meses, anos, talvez décadas. Sem um
plano, pode nunca acontecer. [...]
‘Depois do primeiro momento [da crise], é preciso montar um plano de
relacionamento para recuperar a imagem. Sem isso, a empresa pode até fechar’, diz
Flávio Schmidt, presidente do Conselho Federal de Profissionais de Relações
Públicas. Schmidt, falando em tese (ele disse não conhecer o caso do Center Norte),
afirma que, em momentos de crise, a empresa precisa fazer dois movimentos: tomar
medidas rápidas para resolver o problema e demonstrar isso. ‘Não é possível salvar a
imagem ou a reputação sem resolver a questão que gerou a crise. E não pode fazer
cortina de fumaça’. Schmidt afirma que empresas que tinham uma ‘reserva de boa
vontade’, pelo relacionamento anterior com seus clientes, costumam ter mais
facilidade para recuperar a imagem. Ele lembra que, além da crise em si, a empresa
sempre precisa enfrentar outras duas crises: a da imprensa e a das redes sociais.
'Toda organização tem de ter um plano permanente de imagem institucional. Isso
serve para construir essa reserva de imagem.’ (SPINELLI, 2/10/2011, grifo nosso)

Com relação às hipóteses deste trabalho: riscos bem administrados evitam e/ou
controlam melhor as crises; assim como, estar envolvido em pequenas ações cotidianas –
internas e externas – faz parte de um grande plano estratégico de comunicação, antes, porém,
é preciso ter um potente plano de gestão de risco para evitar ou minimizar crises.
Quanto à primeira hipótese: de que riscos bem administrados evitam e/ou controlam
melhor as crises. A pesquisa e análise neste trabalho apontam que o Center Norte não
administrou bem os riscos, por isso não evitou a crise, a sua ação contrária comprova a
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primeira hipótese. A segunda hipótese: de que estar envolvido em pequenas ações cotidianas
– internas e externas – faz parte de um grande plano estratégico de comunicação, valida-se
também, porém em sentido contrário. Não há como considerar a postura do Center Norte
antes da crise, mas sim depois dela; fora todo relato contraditório das comunicações, porém,
focando-se no pós-crise, tem conseguido controlar a crise.
A marca Center Norte é forte no segmento em que atua e conta com várias marcas
potenciais, locatárias de seus espaços. Realizou um trabalho conjunto, conseguindo, assim,
recuperar-se rapidamente. O apoio irrestrito dos lojistas e funcionários faz parte desta ação. O
movimento das lojas que havia despencado acabou sendo retrabalhado sob outro enfoque, foi
realizada uma comunicação corpo a corpo, as lojas usaram seus mailings para chamar
clientes, os próprios lojistas e seus colaboradores funcionaram como porta-vozes,
aproveitando datas comemorativas, o dia das crianças em outubro, o Natal, o verão, as férias
para oferecer atrativos e promoções entre outras ações conjuntas, enfim, tudo foi motivo para
o chamamento, que acabou dando certo17. Além de ter investido pesado na sua recuperação,
como conta Letícia Casado (do Valor Econômico):
Gabriela Baumgart, diretora do Center Norte, diz que o shopping fez o maior
investimento de sua história em marketing para o Natal pós-crise do gás
metano – Reconhecendo que ficou com a imagem abalada após a maior crise em
quase três décadas de existência, o Shopping Center Norte, [...], estuda uma
revitalização para atrair os consumidores em 2012. O projeto inclui a criação de uma
sala VIP no estacionamento – que deixará de ser gratuito -, a reforma no forro, na
fachada e na iluminação do imóvel, e uma ciclovia para ligar o local com o Parque
da Juventude. A segunda etapa será modernizar o Lar Center, do mesmo grupo.
Filha mais nova de Curt Otto Baumgart, fundador do Center Norte, Gabriela
Baumgart – que é também uma das diretoras do negócio – disse ao Valor que o
plano será concluído em dezembro. Apesar dos problemas deste ano, a projeção é
que os centros comerciais fechem 2011 com crescimento de 15% sobre 2010.
A empresa está apostando no Natal para recuperar as perdas do trimestre. O
investimento em marketing para a data foi de R$ 5 milhões, o maior já feito pelo
centro comercial, e inclui sorteio de carros no Center Norte e um leilão de guirlandas
no Lar Center. A expectativa é que as vendas aumentem 12% sobre 2010, quando
foram investidos R$ 4,5 milhões. (CASADO, 3/11/2011, grifo nosso)

No tocante à fidelização dos frequentadores do Shopping, a força da marca, embora
uma opinião não retrate o todo, dado que na área do Shopping circulam cerca de 80 mil
pessoas/dia, vale mostrar o depoimento de um frequentador, e também o de uma vendedora a
respeito das vendas, sobre a questão da frequência (VEJA ONLINE, 28/9/2011):

17

Conclusão baseada em informações verbais de uma funcionária de uma das lojas instaladas no Center Norte.
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Apesar das ressalvas, ainda há um público grande, fiel e satisfeito que não o trocou
por nenhum outro concorrente. Mesmo informado da polêmica, o frequentador
Wilson Pedro, de 42 anos, não deixou de almoçar ali. ‘Prefiro pensar que, se
acharem que é grave, algo será feito’, diz. ‘Conto com a responsabilidade das
pessoas envolvidas’.
Na praça de alimentação, não havia a tradicional disputa pelas mesas na hora do
almoço. Em uma loja de roupas infantis, a vendedora lamentava: só atendera
dois clientes até as 14 horas, horário em que o mais comum seria ter recebido,
no mínimo, dez. ‘A única movimentação que aumentou aqui foi a de bombeiros’,
observava outra funcionária. (grifo nosso)

Quanto à última parte da hipótese, que diz que é preciso ter um potente plano de
gestão de risco para evitar ou minimizar crises. Também é válida sob a ótica da gestão de
risco e de crise e seus componentes. O comportamento do Center Norte diante da crise que se
instaurou mostra uma gestão de risco falha conforme a cronologia dos fatos versus atos e
resultados obtidos. Porém, se tivesse se posicionado, agido prontamente, no cotidiano, com a
devida atenção e rapidez, cumprido prazos e procedimentos, a crise poderia ter sido evitada. A
questão não foi assumida de imediato, há brechas no tempo entre as ações. O que levou o
risco anunciado se transformar na crise anunciada, arranhando sua imagem, como afirma o
professor Gilberto Galan18:
‘Arranhada, a imagem (do Center Norte) já está’ [...]. Para sair de forma positiva da
situação, o shopping precisa, primeiro, resolver o problema – a presença de gás
metano no subsolo do prédio – e depois se preocupar com os arranhões. ‘Mesmo
sem acidente eles estão enfrentando a crise’, [...], o Center Norte demorou para agir.
(apud OLIVON, 7/10/2011)

Crise é um desdobramento negativo de um evento de risco, gera prejuízo econômico,
de marca, de imagem. Ou seja, toda crise, por se conflito, tem um desdobramento negativo,
ainda que em algum ponto dela, possa ser detectada alguma oportunidade. Independentemente
do porte da crise, ela deve ser tratada sempre com a mesma atenção.
Vale ressaltar que é discutível o papel de executivos, gerentes, líderes, assessores,
dos profissionais envolvidos no processo de comunicação interna e com o mercado,
comunicação institucional, jornalistas empresariais, assessores de imprensa, relações-públicas,
marketing entre outros. É sempre esperado desses profissionais um posicionamento oficial
quanto à comunicação de riscos e principalmente de crises, pois nesses momentos, ele são a
“cara” da empresa, são seus representantes, porta-vozes.

18

Professor da Pós-Graduação em Comunicação Corporativa da ESPM.
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O que de início faltou no caso do Center Norte foi a “presença” de um porta-voz; ter
alguém que assumisse suas vulnerabilidades, e principalmente transparecesse sua missão,
visão e valores, com a devida prontidão a todos os envolvidos direta e indiretamente na
questão, por conta de um risco ao qual muitas pessoas estavam sujeitas.
Há pouca literatura relativa ao assunto tratado nesta monografia, daí a sua
importância – ser mais uma fonte para consulta. Outro fator significativo é que abre
indagações devido à questão dos passos e atos comunicacionais desconexos dos atores de um
mesmo cenário, não apenas comunicacional, mas também de caráter estratégico, operacional,
administrativo, patrimonial, ambiental, legal, entre outros, indicando portas para futuras
pesquisas, aprofundamento e trabalhos acadêmicos.
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ANEXO I – INAUGURAÇÃO – CENTER NORTE

Fonte: Estadão <//blogs.estadao.com.br/arquivo/2011/09/27/mario-covas-ameacou-demolir-center-norte/>.
Acesso em: 20/5/2012.
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ANEXO II – MÁRIO COVAS X CENTER NORTE

Fonte de todas as imagens: Estadão <//blogs.estadao.com.br/arquivo/2011/09/27/mario-covas-ameacou-demolircenter-norte/>. Acesso em: 20/5/2012.
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