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AS ORGANIZAÇÕES NA ERA PÓS-MODERNA

FLUIDEZ

A  realidade demanda elevada 
capacidade de reação e adaptação às 
mudanças do ambiente e aos desafios 
de negócio

INCERTEZA

A crescente complexidade do ambiente 
aumenta a exposição ao déficit de 
informação e de variáveis não 
conhecidas

AMBIGUIDADE

Falta de clareza sobre a informação 
relevante para interpretar  o ambiente e 
fazer previsões sobre a resposta 
comportamental dos outros 

DESCONTINUIDADE

Ocorrência de fenômenos disruptivos
(naturais, tecnológicos, demográficos, 
regulatórios, sistémicos ) que altera 
abruptamente o equilíbrio do ambiente.
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 Situação não usual ou não familiar

 Elevada ambiguidade

 Forte incerteza

 Pode ameaçar a sobrevivência da organização ou seus 
stakeholders

 Muitas vezes requer respostas rápidas

 Impõe muitas vezes dilemas (inclusive éticos) 

 Requer decisões que levam a mudanças (positivas ou 
negativas)

 Sofre de inadequação de recursos para lidar com ela

O QUE É CRISE EM UMA ORGANIZAÇÃO?
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4Fonte: Milburn, T.W., Schuler R.S., Watman, K.H., Organizational Crisis , Part I: Definition and Conceptualization. Human Relations, Vol.36 Nov.1983
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O PROCESSO DE GESTÃO DE CRISE

Fonte: Adaptação modelo de Pearson, C.M. & Clair, J.A. in Reframing Crisis Management – Academy of Management Review, 1998

AMBIENTE EXTERNO
Indústria (forças do mercado)
Práticas institucionalizadas
Reguladores

AMBIENTE INTERNO
• Demográfia, história e 

experiência e 
atributos da 
organização

• Perfil dos executivos
• Percepção dos 

executivos em relação 
a risco

Adoção de 
medidas de gestão 

de crise 
organizacional

Reações individuais e 
coletivas
• premissas quebradas
• respostas cognitivas, 

emocionais e 
comportamentais em 
cheque

• estrutura social  
erodida 

Respostas pontuais ou 
planejadas
• respostas  em time vs. 

individuais
• Alianças/coordenação 

de stakeholders
• Visibilidade da 

organização/indústria

Sucesso

Resultados

Fracasso

Evento Gatilho
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SENSEMAKING GESTÃO DE 
STAKEHOLDERS
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CONCLUSÕES

 Vivemos uma realidade crescentemente marcada pela fluidez, incerteza, ambiguidade 
e descontinuidade.

 Para navegar neste ambiente, dinâmico e turbulento, será essencial que os gestores e 
os tomadores de decisão ampliem seu repertório de conhecimentos e ferramentas de 
prevenção e gestão de crise. 

 Para isto, é recomendado que desenvolvam  e exercitem o sensemaking, como 
instrumento de prevenção de crise (pela leitura do ambiente e interpretação dos 
fatos) e como instrumento de gestão da crise (pelo exercício de reconstrução do 
equilíbrio social).

 É também recomendado que incorporem uma cultura de engajamento dos 
stakeholders ao planejamento e gestão dos negócios. O novo ambiente econômico, 
social e político no qual estamos desenvolvendo nossos negócios,  tornará sempre 
mais relevante, para a organização, construir alianças e coordenar a ação dos 
stakeholders.
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