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Situações de crise geram adrenalina nas pessoas e, consequentemente, nas organizações. Mas            
essa reação humana não é suficiente. Para gerenciar bem uma crise, o primordial é saber com                
o que estamos lidando. E, no caso da pandemia do coronavírus, uma das premissas é               
justamente o fato de não conhecermos sua evolução e o alcance de suas consequências.              
Partindo de um cenário que muda a cada minuto no mundo, a situação se torna um grande                 
desafio para nós, gestores de comunicação.  

O primeiro passo é tomarmos consciência do que estamos lidando, e o apoio de especialistas               
neste momento é fundamental. Estamos diante de um 'cisne negro', termo que se refere aos               
“eventos que ninguém previu com antecedência, com um impacto devastador e para aqueles             
que estão tentando encontrar uma causa previsível”. O que sabemos é que "sua extensão é a                
consequência da consolidação da globalização em todo o mundo". 

Já o segundo, é que não podemos subestimar os riscos. A sobrevivência de nossos negócios               
está em risco. Os planos de crise há muito tempo deixaram de ser uma opção, e se tornaram                  
uma obrigação. Agora, essa pandemia confirma que a sobrevivência das empresas depende de             
sua eficácia e que esses planos devem olhar para dentro (capital humano e recursos próprios               
da empresa) e externamente (fornecedores, clientes e administrações). 

A realidade é que a crise causada pelo coronavírus destaca não apenas a necessidade de               
empresas e organizações terem planos de contingência, mas que as permitam gerenciar esse             
tipo de situação com eficiência. Estarem a um passo adiante na necessidade de Planos de               
Contingência de Reputação, que concentram indicações claras de ação para os funcionários e             
se comunicam com públicos externos, como clientes e fornecedores. 

O último passo é estudar e aprender com tudo o que está acontecendo, avaliando em cada                
setor quais medidas estão sendo eficazes e quais não são. E nesse primeiro momento, já               
podemos tirar uma série de conclusões: a primeira é que agir com força contra o coronavírus                
abre a oportunidade de se posicionar como uma referência de boas práticas em nível nacional,               
oferecendo medidas rápidas e eficazes a nossos funcionários, ao público e às administrações. 

A segunda é o conselho para ir além das recomendações oficiais, transmitindo o controle da               
situação e reforçando a confiança de nossos públicos interno e externo. E a terceira conclusão               
é que, diante de uma crise global, se deve supor que todos os funcionários são vitais para                 
manter a reputação de uma empresa. Basta que um único trabalhador ignore as             
recomendações para que suas consequências sejam virais; enquanto, pelo contrário, podem           
ser agentes ativos para posicionar a organização como uma companhia responsável, tanto na             
saúde quanto para evitar possíveis faltas, por exemplo. 

Acima de tudo, não podemos nos esquecer que as decisões que tomamos hoje moldarão o               
futuro de nossas organizações. A sociedade exige que aproveitemos a ocasião e fiquemos à              
frente dos eventos.  

Núria Vilanova é presidente da ATREVIA, a maior consultoria de Comunicação da Espanha 
com presença na Europa e América Latina, inclusive no Brasil, e presidente do Conselho de 
Aliança Empresarial Ibero-americana (CEAPI). Núria está presente no ranking das TOP 100 
mulheres da Espanha e entre os 10 CEOs mais influentes das redes sociais da Espanha. 
http://www.nuriavilanova.com/  

http://www.nuriavilanova.com/


 


