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C A R T A 
D O  E D I T O R

Muitos desafios ainda estão dispostos às organi-
zações no contexto da pandemia da Covid-19, que 
ainda não tem previsão de término. Vários países 
estão passando pela segunda onda da proliferação 
e contaminação pelo vírus e os números do Brasil 
apresentam-se instáveis. Neste cenário, o futuro 
ainda nos parece incerto.

Para esta edição, selecionamos alguns artigos 
que apresentam reflexões e informações que po-
dem contribuir e inspirar pessoas e sociedade, sejam 
elas no âmbito corporativo ou social, no momento 
atual, como os artigos sobre startups, cooperativis-
mo e governança da crise.  O tema diversidade tam-
bém está presente com o artigo sobre LGBTI+ nas 
organizações. 

Outro tema importante é o cuidado que as or-
ganizações precisam ter com as suas marcas, seus 
mercados e clientes. Quais lições podem ser tiradas 
desta crise? O artigo das professoras da Fundação 
Dom Cabral, Áurea Ribeiro e Luciana Faluba, traz o 
resultado de uma escuta realizada com 15 líderes de 
mercado de grandes empresas de diversos setores, 
que compartilharam seus aprendizados e práticas 
bem-sucedidas, implementadas desde o início da 
pandemia. 

Os caminhos são diversos, a estrada é longa e as 
escolhas são desafiadoras, mas o desejo é de uma 
construção mais colaborativa.

Paulo Resende
Editor-Executivo
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M A R K E T I N G

SETE LIÇÕES 

DA CRISE PARA 

A GESTÃO 

DE MARCAS, 

MERCADOS 

E CLIENTES 

por ÁUREA RIBEIRO e LUCIANA FALUBA

O mundo não será mais o mes-

mo após o Coronavirus, em função 

das experimentações e dos aprendi-

zados proporcionados pela crise ad-

vinda da pandemia que se instalou 

no ambiente de negócios.

Novos desafios e muitas opor-

tunidades emergiram, tanto ações 

voltadas para a sobrevivência quanto 

para aproveitar as oportunidades do 

momento precisaram ser ágeis, exi-
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gindo dos gestores um foco simultâneo no curto e no longo prazo. De outro la-

do, o consumidor ficou mais cauteloso, mais consciente e desenvolveu um olhar 

atento e crítico para os movimentos das marcas ao longo desse processo.

Um dos legados da crise são as lições e os ensinamentos. Nesse senti-

do, conversamos com 15 líderes de mercado de grandes empresas de diver-

sos setores, que compartilharam seus aprendizados e práticas bem-sucedidas, 

implementadas ao longo da pandemia. Entendemos que grande parte das 

mudanças vieram para ficar. Portanto, organizamos esses aprendizados em 7 

lições compartilhadas a seguir.

1ª LIÇÃO: ATENÇÃO ÀS OPORTUNIDADES GERADAS PELAS TURBULÊNCIAS

“Um olho no peixe e outro no gato”, ou seja, a gestão da crise não deve 

ser feita voltada somente para estratégias de sobrevivência. Enquanto um time 

cuida do comitê de crise, onde majoritariamente são discutidas estratégias de 

sobrevivência, deve-se também mobilizar um time específico para um “comitê 

de oportunidades”, direcionado para a análise do contexto em busca de oportu-

nidades de mercado que possam ser aproveitadas.

O comitê de oportunidades faz o mapeamento de novos comportamentos 

e práticas do mercado, além de monitorar alertas e alternativas para navegação 

em ambientes incertos, como também identificar caminhos para transformação 

de modelos operacionais e de negócios. 

A iniciativa desse comitê não deve ser desmobilizada após a crise, mas sim 

fortalecida para encorpar os processos de inteligência de mercado nas organiza-

ções, que subsidiarão a tomada de decisão estratégica, e também para liderar as 

mudanças predominantes no futuro.

2ª LIÇÃO: A FORÇA DO PROPÓSITO DAS MARCAS

Nunca se falou tanto em propósito das marcas como durante essa crise. 

As empresas, operando em ambientes cada vez mais transparentes devido ao 
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acesso à informação, ficaram expostas e suas marcas foram colocadas em xeque. 

A forma como responderam foi analisada, julgada, e aquelas empresas movidas 

por propósitos transformadores se sobressaíram por sua conexão com a socieda-

de, agilidade e criatividade. 

Para ter efeito, o propósito deve ser verdadeiro e funcionar como motor 

da organização, respondendo à pergunta “por que existimos além do que fa-

bricamos, fazemos ou vendemos?”. Com isso, o propósito cumpre as seguintes 

atribuições:  

•	 Conecta a empresa com seus consumidores, a partir da conexão entre 

os valores pessoais dos consumidores e os valores da marca que estão 

embutidos no propósito.

•	 Oferece soluções e alternativas para a superação das incertezas – em 

momentos de incerteza, o propósito ilumina o caminho a ser trilhado 

para prestar um serviço relevante, criar soluções e apontar saídas.

•	 Mobiliza colaboradores e promove agilidade, porque é capaz de enga-

jar colaboradores e parceiros em torno de uma causa; promove também 

agilidade para as ações, uma vez que as decisões são tomadas baseadas 

no alinhamento com o propósito. 

Portanto, espera-se que marcas com propósitos transformadores conti-

nuem sendo de alta relevância para um mundo que permanecerá em mudança.

3ª LIÇÃO: A CENTRALIDADE NO CLIENTE ATIVA A IMAGINAÇÃO EM 
MARKETING 

Os modos de consumo foram transformados nessa pandemia. Maior aber-

tura para soluções on-line, maior sensibilidade às questões humanitárias e sa-

nitárias e estima por marcas que melhor respondem aos anseios da sociedade 

são alguns dos novos valores dos consumidores recorrentes nas pesquisas pu-

blicadas. Somam-se a esses valores novos comportamentos de compra que se 

referem à priorização de alguns produtos e famílias de produtos em detrimento 
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de outros, alterações dos locais preferidos para o abastecimento, tipos de men-

sagens que geram maior empatia e engajamento.

Durante a crise, alguns gestores experimentaram o conceito de centrali-

dade no cliente, percebendo que, quando tudo escurece ou quando o mercado 

se transforma, a melhor alternativa é voltar-se para a maior fonte de inspiração 

ou razão de existir da empresa: o cliente e os problemas para os quais ele está 

buscando solução. Movimentos de empatia com esse cliente, buscando com-

preender profundamente as suas necessidades, mostraram-se muito úteis nas 

estratégias de enfrentamento da crise.

A imaginação em marketing dá um salto das respostas óbvias para o dis-

ruptivo, inspirando gestores a focarem em soluções para os problemas ou do-

res dos clientes, desapegando-se das soluções existentes. Portanto, em tempos 

de incerteza, desapegar-se das ofertas conhecidas, da maneira que sempre se 

fez, torna-se novamente fundamental. E colocar o cliente no centro dos proces-

sos organizacionais é uma das melhores formas de inspirar a imaginação em 

marketing.

4ª LIÇÃO: A IMAGINAÇÃO EM MARKETING INSPIRA NOVAS  
ESTRATÉGIAS DE GTM 

As estratégias de go to Market (GTM) mais bem-sucedidas nessa crise nas-

ceram a partir do conhecimento das (novas) missões de compra do cliente. Iden-

tificar quais aspectos funcionais, emocionais e sociais o consumidor está procu-

rando solucionar em suas missões de compra; e, para cada uma dessas missões, 

identificar também onde e o que está comprando foram compreensões que im-

pactaram o redesenho das estratégias de GTM.

Esse entendimento orientou a reorganização das estratégias de canais, de 

mix de produtos e as ações de comunicação, na definição das mídias e mensa-

gens mais adequadas para o momento. As experiências bem-sucedidas relativas 

ao GTM durante a crise devem se consolidar no período pós-crise e para tempos 
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turbulentos. Nesse sentido, deve ser dada uma atenção especial ao redesenho 

do modelo de distribuição para atender à nova dinâmica do mercado, mais es-

pecificamente sobre os seguintes aspectos:

•	 Modelos de GTM alinhados aos atributos de valor dos clientes: obser-

vou-se que, durante a crise, os atributos de valor “facilidade de compra” 

e “rapidez na entrega” foram ainda mais relevantes para a escolha do 

fornecedor.

•	 O novo papel dos formatos de lojas: a tendência de transformar as lo-

jas em CDs facilitando o processo de entrega aos clientes foi acelerada 

nessa pandemia. As vendas on-line se ancoraram nos estoques das lojas 

para executarem as entregas com maior rapidez.

Novas parcerias: a necessidade de respostas rápidas durante a crise fez 

com que as empresas desenvolvessem novas parcerias para acessar os consumi-

dores e prestar melhor serviço, principalmente em serviços de entrega e plata-

formas de venda on-line que tendem a perpetuar.

5ª LIÇÃO: NOVOS MODELOS DE CONSUMO INSPIRAM OS PROCESSOS 
COMERCIAIS

O e-commerce ganhou relevância, em função do distanciamento social e 

das restrições de circulação impostas pela pandemia, assim como as lojas de 

conveniência e de vizinhança em detrimento das grandes lojas, como o formato 

de Atacarejo, por exemplo.

Durante a crise, os clientes sumiram das lojas físicas e os vendedores do 

varejo foram “empurrados” para o e-commerce. Aqueles que já operavam com 

esse canal, apenas intensificaram e organizaram as suas operações. Mas esse 

não era o caso da maioria. Alguns recorreram a parcerias com plataformas digi-

tais, avaliando qual a melhor opção para a comercialização dos seus produtos. 

Para essa decisão, é preciso avaliar à luz da estratégia o quanto as categorias de 

produtos têm relevância nas plataformas de terceiros e o quanto a parceria cria 
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valor para ambas as partes. Ou, ainda, se a empresa teria melhor desempenho 

com plataforma própria.

Outros passaram a usar o WhatsApp para acessar seus clientes e, assim, 

recuperar parte do faturamento. Os gestores do varejo acreditam que esse 

modelo de vendas não retrocederá quando o comércio nas lojas retornar ao 

normal. 

A mudança no comportamento do consumidor, privilegiando os varejos 

de vizinhança, impulsionou políticas comerciais mais alinhadas à nova realida-

de. Para atender à necessidade da indústria de utilizar esse canal para acessar 

os clientes, foi fundamental alterar as políticas de crédito e de suprimento des-

ses pequenos varejistas, que passaram a ser prioridade. 

6ª LIÇÃO: O PODER DE DATA ANALYTICS

A aceleração da transformação digital nas organizações foi uma realidade 

ao longo da pandemia. Em marketing, será cada vez mais relevante a utilização 

de dados para identificar oportunidades de negócios e aumentar a eficiência e 

lucratividade nos processos comerciais. A intensificação da utilização do univer-

so on-line gera um grande volume de dados que, se utilizados de forma apro-

priada, possuem potencial para impulsionar o negócio e gerar vantagem com-

petitiva em várias direções:

•	 Maior eficiência e produtividade do ponto de vista da oferta. Do 

lado da oferta, tem-se acesso a grandes volumes de dados e, com 

o uso de analíticas avançadas e machine learning, pode-se prever 

com alto grau de precisão as oportunidades de vendas mais valio-

sas, a redução de desperdícios e o uso mais racional dos recursos 

promocionais, por exemplo, gerando maior produtividade nas ativi-

dades de vendas.

•	 Maior assertividade do ponto de vista da demanda. Do lado da de-

manda, os consumidores passam a valorizar cada vez mais uma abor-
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dagem consultiva, uma vez que o abastecimento pode ser automá-

tico. Portanto, as informações sobre o desempenho do cliente serão 

cada vez mais relevantes nas relações comerciais.

•	 Relacionamentos com clientes mais sofisticados. Novas práticas de 

relacionamento com clientes apoiadas pela ciência de dados serão fun-

damentais na diferenciação das ofertas. Isso exige times de vendas mais 

sofisticados e capacitados que, empoderados pelas ferramentas analíti-

cas, podem cada vez mais comprometerem-se com o sucesso do cliente 

no longo prazo.

7ª LIÇÃO: CONFIANÇA E COLABORAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DAS 
SOLUÇÕES

A crise causada pelo Coronavírus trouxe muitas rupturas na forma como 

as empresas e pessoas se relacionam. A confiança passou a ser considerada um 

fator-chave para imprimir rapidez na tomada de decisões; e a colaboração foi 

considerada fundamental para a coordenação sistêmica das cadeias produtivas 

e retomada sem rupturas, bem como para a construção de soluções. 

Candelon e outros (2020), em seu artigo sobre o papel da confiança para a 

recuperação econômica da Covid-19, realçam quatro dimensões que impactam 

a confiança em tempos de incerteza e no contexto de intensa utilização de fer-

ramentas digitais:

•	 Proximidade / Intimidade. Em tempos de incerteza, a proximidade com 

os clientes é reconhecida como a principal fonte de criação de confian-

ça. Em uma pesquisa realizada pela FDC sobre a crise de 2008, essa foi a 

variável que melhor explicou o sucesso das empresas.

•	 Transparência. Dados e informações compartilhados com certo nível 

de detalhes e em tempo hábil geram confiança. A falta de informação 

gera estresse e insegurança entre as partes.
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•	 Segurança e privacidade. Compartilhamento de dados com seguran-

ça, atendendo aos requisitos da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), 

e resguardando a privacidade dos dados.

•	 Confiabilidade / credibilidade. Cumprimento das promessas e com-

promissos, com comunicação próxima e transparente, equilibrando o 

risco de subfornecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que aprendemos com a crise? As crises colocam à prova a resiliência das 

empresas e suas capacidades dinâmicas, ou seja, capacidades de, com rapidez, 

compreenderem os sinais de mercado, endereçarem esses sinais para a criação de 

soluções relevantes e de sustentarem as soluções e vantagens competitivas alcan-

çadas ao longo do tempo. 

Observamos, a partir das experiências compartilhadas pelos líderes de merca-

do entrevistados, que as empresas que alcançaram sucesso em suas iniciativas, uti-

lizando as capacidades dinâmicas, foram também aquelas que uniram as virtudes 

humanas relativas à tomada de risco, criatividade, solidariedade e confiança às van-

tagens da transformação digital.  Sendo assim, as organizações que em seus propó-

sitos já privilegiavam a conexão com a sociedade e em sua cultura promoviam a au-

tonomia, conseguiram engajar rapidamente seus colaboradores, fornecedores, clien-

tes e outros parceiros em soluções movidas pelo desejo de sobreviver, mas também 

de realizar algo que trouxesse um bem maior ao seu entorno. Ferramentas antigas e 

novas foram utilizadas para conhecer, monitorar e acessar mercados e também para 

estabelecer relações valiosas e confiáveis com seus clientes. Utilizaram a imaginação 

em marketing prevaleceu, e, assim, essas empresas permaneceram, além de respon-

sivas ao mercado, protagonistas liderando as mudanças que moldarão o futuro.

Reeves e Fuller (2020) publicaram um artigo na HBR em que afirmam que 

precisamos de imaginação agora, mais do que nunca. Os autores acreditam na 
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imaginação como um forte motor para as empresas em um mundo em constan-

te transformação. A imaginação é a capacidade de criar, evoluir e explorar mode-

los de coisas ou situações que ainda não existem – portanto, passa a ser o fator 

crucial para apreender e criar novas oportunidades e encontrar novos caminhos 

para o crescimento. 

Portanto, para colocar a imaginação em marketing em ação, duas práticas 

são relevantes, também sugeridas por Reeves e Fuller (2020):

•	 O estímulo à criatividade centrada no cliente. A criatividade envolve 

ir além dos precedentes e das alternativas conhecidas para fazer per-

guntas para os clientes que estimulam a exploração de novas ideias e 

abordagens. Por exemplo: 

•	 Quais são as suas maiores preocupações? 

•	 Como tem solucionado essas questões?

•	 Para quais dessas preocupações ainda não encontrou solução?

•	 Das soluções que está utilizando, o que mais gosta e o que não gosta?

•	 O estímulo à experimentação. Embora uma crise comprometa os re-

cursos voltados para inovação, é importante incentivar experimentos 

mesmo com orçamento apertado. Reeves e Fuller (2020) afirmam que 

sistemas naturais são mais resilientes quando são diversificados, e essa 

diversidade vem da tentativa de novas maneiras de fazer coisas novas. 

E, somando-se a tudo isso, como profissionais de marketing e líderes de 

mercado, aprendemos, principalmente, que as organizações e suas marcas só 

têm valor quando servem à sociedade.

É professora e pesquisadora da Fundação 
Dom Cabral.

ÁUREA 
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LUCIANA 
FALUBA

É professora e pesquisadora da Fundação 
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Adaptações e 

reinvenções no 

ecossistema 

das startups*

por CARLOS ARRUDA e  
NAIRA CAMPOS GONÇALVES

Historicamente, a humanida-

de sempre encarou o desconhecido 

com temor e insegurança. Afinal, não 

se sabe o que condições jamais ex-

perimentadas podem desencadear 

na ordem estabelecida: colapso, rees-

truturação, adaptação e até reinven-

ção. Não tem sido diferente com o 

surgimento do Coronavírus e a pan-

demia que se instalou. O novo vírus 

surpreendeu a todos e escancarou 

falhas e limitações nas estruturas so-
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*Este artigo foi baseado no relatório “Startups e os desafios da pandemia: adaptações e reinvenções no ecossistema”, elaborado 
em parceria com o Órbi Conecta e com apoio da ABStartup e do Startup Genome.
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ciais e econômicas que ditam o mundo. Além das implicações de saúde pública, 

que têm sido devastadoras, os negócios e os mercados vêm sendo fortemen-

te impactados: organizações enfrentam alterações urgentes e forçadas de suas 

prioridades; cadeias produtivas são redefinidas e redirecionadas; a relação com 

os clientes é repensada. Quem não reage de forma rápida, quase instantânea, 

não sobrevive. Mas essa reação, por si só, pode não ser suficiente. Antecipar o 

futuro não é mais apenas desejável, mas crucial.

Se, por um lado, o contexto de pandemia provoca um abalo sistêmico glo-

bal, por outro, representa também uma janela de oportunidades. Mais do que 

nunca, sair na frente não significa uma liderança isolada, mas estabelecer cone-

xões e redes de apoio para colaboração e manutenção do ambiente, com visão 

estratégica. É aqui que o papel das startups, de revitalizar o mercado, se reforça e 

ganha espaço e atenção no mundo empreendedor. A existência de um ambien-

te econômico sólido é condição fundamental para a manutenção e efetividade 

desse modelo de negócios.

Segundo a StartupBase, base de dados mantida e atualizada pela Asso-

ciação Brasileira de Startups (ABStartups), o ecossistema brasileiro conta, atual-

mente, com 13.139 startups (maio/2020), que atuam em diversas áreas de negó-

cios – educação, finanças, saúde e bem-estar, tecnologia, agronegócio, indústria, 

serviços, dentre outras. Os últimos cinco anos registraram um crescimento sig-

nificativo dessas empresas no país – média de 26,5% ao ano. A cooperação entre 

startups e grandes empresas, que já vinha se revelando uma valiosa estratégia 

de inovação aberta para solução de problemas de forma ágil, tem sido apontada 

neste momento de crise como fundamental para a recuperação, sobrevivência 

e, quem sabe, a projeção otimista de diversas organizações.

Reconhecendo a importância de identificar aspectos e ações que possam 

assumir caráter disruptivo e transformar a crise em oportunidade, o Núcleo de 

Inovação e Empreendedorismo da FDC firmou parceria com o Órbi Conecta pa-

ra mapear a situação das atividades de startups no Brasil. Realizada entre 24 de 
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abril e 08 de maio, com 94 respondentes – fundadores, executivos e colaborado-

res de startups de mais de 30 segmentos de negócios –, a pesquisa revelou os 

desafios desse ecossistema e antecipou possíveis estratégias para contorná-los.

IMPACTO DA PANDEMIA 

Conforme a maioria dos pesquisados, já são perceptíveis os efeitos da pan-

demia da Covid-19 nas atividades das startups: 53,2% apontaram impactos ma-

joritariamente negativos e 30,9% disseram ter sido positivamente afetados. Ape-

nas 4,2% foram indiferentes aos efeitos do momento e 11,7% não conseguiram 

identificá-los (Figura 1). 

Figura 1: Impactos da pandemia no negócio

A pandemia impactou o seu negócio de alguma for-
ma (positiva ou negativamente)? 94 Respostas

Os impactos mais comuns às startups que participaram do estudo incluem 

a pressão para resolver problemas de curto prazo, mudanças nas prioridades es-

tratégicas das empresas e alterações nas expectativas de faturamento para os 
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próximos anos. É de se esperar que aconteçam em direções distintas para os 

dois grupos: enquanto as startups positivamente afetadas demonstram uma ex-

pectativa otimista em relação ao futuro, o faturamento para este ano e 2021 das 

que foram negativamente afetadas ainda é incerto. Algumas se beneficiam de 

uma ampliação da demanda de novos clientes e por novos produtos, aceleran-

do projetos em desenvolvimento e expandindo atividades das equipes. Outras 

sofrem com perda de receita, comprometimento das equipes e uso de espaços 

comuns, adiando projetos por prazo indeterminado e promovendo cortes no or-

çamento dos já planejados ou em desenvolvimento.

É importante destacar que a condução dos negócios das startups está for-

temente atrelada às expectativas. Como resposta espontânea aos impactos da 

pandemia nos negócios positivamente afetados, um dos consultados declarou: 

“negativamente, os fundos que estavam em fase final de investimento decidi-

ram reavaliar o portfólio, isto retardou o fechamento da nossa rodada seed e, na-

turalmente, houve impacto no caixa da empresa”. Esse relato comprova que as 

expectativas otimistas têm papel fundamental na alavancagem das atividades 

das empresas, mesmo que no curtíssimo prazo haja comprometimento relativo 

do fluxo de caixa. Destaca-se que 37,8% dos respondentes atribuíram importân-

cia menor ou igual a 3 ao fator “Crescimento da receita”, enquanto 96,7% apon-

taram grau 4 ou 5 para o otimismo com o impacto da pandemia, numa escala 

crescente de importância que vai de 1 a 5. Ou seja, ainda que o crescimento da 

receita não esteja entre os principais impactos da pandemia nas startups positi-

vamente afetadas, as expectativas otimistas foram suficientes para manutenção 

e intensificação de suas atividades. 

Em contrapartida, a perda de receita pelas startups negativamente afeta-

das pela pandemia foi suficiente, não apenas para acelerar e/ou paralisar ativi-

dades, mas também para reduzir equipes. O caso MaxMilhas ilustra bem esse 

contexto: a startup mineira de compra e venda de milhas aéreas anunciou, no 

início de abril, a demissão de 167 funcionários, 42% de sua equipe. Afinal, os se-
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tores de turismo e eventos têm sido fortemente prejudicados pelas medidas de 

quarentena e isolamento social.  

Outro insight importante do mapeamento da situação das startups diz res-

peito à transformação digital. Como apontou um dos respondentes, “entramos 

na fase de transformação digital obrigatória”. A aceleração forçada desse pro-

cesso, que já vinha ganhando espaço, tem sido fundamental na adaptação e 

reinvenção dos ambientes econômicos. Nesse contexto de transição, as startups 

de tecnologia e seus ecossistemas se tornaram ainda mais importantes, gerando 

empregos mais sustentáveis, devido à sua maior adaptabilidade ao futuro eco-

nômico, que foi adiantado e se tornou o “agora”. 

Entre as startups favorecidas pela aceleração da digitalização dos sistemas, 

está o Nubank, fintech de destaque entre as instituições financeiras no Brasil. 

Em um contexto favorável às plataformas digitais, com estimativa de crescimen-

to de 35% nos acessos a apps, a empresa acaba de contratar (por videoconferên-

cia) mais de 78 profissionais, que vão trabalhar de forma remota. 

ESTRATÉGIAS PARA PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Diante das constantes alterações e reconfigurações do mercado no con-

texto de crise, sentindo os impactos (positivos ou negativos) da pandemia, as 

startups estão adotando uma série de medidas para preservar suas atividades. 

A identificação de novas necessidades e/ou oportunidades de inovação no mer-

cado surge como principal aspiração nesse contexto, com mais de 60% do grupo 

pesquisado atribuindo os graus máximos de adoção desta estratégia. 

O desenvolvimento ou adaptação de produtos que contribuam, direta ou 

indiretamente, para o combate à Covid-19, tem sido adotado de forma heterogê-

nea pela amostra analisada. Embora 26,1% dos respondentes afirmem que não 

aplicam essas medidas em seus negócios, 33% apontaram intensidade máxima 

na adoção da estratégia. 
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Podemos observar um perfil parecido na busca de novas parcerias com 

grandes empresas: 29,5% dos envolvidos disseram que adotam essa estratégia 

em intensidade máxima e 26,1% atribuíram a ela intensidade mínima. Nesse últi-

mo caso, a explicação está no fato de que as empresas reagem aos impactos de 

forma antagônica: enquanto as positivamente afetadas ampliam suas redes e 

parcerias, as negativamente impactadas paralisam negócios de parcerias, inves-

timentos ou participações em projetos com outras empresas. 

EXPECTATIVAS QUANTO AO FUTURO DOS NEGÓCIOS 

O mapeamento das expectativas dos agentes revelou uma postura proativa 

das startups na reestruturação e reinvenção de seus negócios: 58% dos respon-

dentes concordaram, em graus máximos, que suas empresas vão aproveitar a 

crise para promover mudanças significativas e 28,4% atribuíram grau médio de 

concordância à afirmação. Essa postura se deve à expectativa de que a crise terá 

efeito mais prolongado e, na percepção dos envolvidos, talvez não seja superada 

antes do final de 2020. Dessa forma, o bom desempenho das startups exigirá 

esforços extras de suas equipes para se adaptarem à nova normalidade em cur-

so. Mas, apesar dos desafios, a maioria parece descartar a redução irreversível 

das atividades de suas empresas. A expectativa de permanência e destaque das 

startups que se adaptarem ao mercado, com a implementação de tecnologia 

bem consolidada, condiz com a importância atribuída ao ambiente tecnológico 

favorável para adaptação às reestruturações dos modelos vigentes.

RECUPERAÇÃO E/OU CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES 

Como sugestões para uma saída mais rápida da crise e/ou crescimento das 

atividades das startups, a pesquisa aponta a identificação de novas oportunida-

des e/ou necessidades no mercado como principal estratégia para preservação 
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das empresas durante a pandemia e o estabelecimento de parcerias para ace-

lerar inovações e desenvolver novas soluções. É curioso observar que, apesar das 

parcerias entre startups não terem sido estratégias amplamente adotadas para a 

preservação de suas atividades, a maioria dos respondentes sugere que poderiam 

ser uma importante iniciativa para superação e/ou crescimento (Figuras 2 e 3). 

Figura 2: Busca de parcerias com outras startups ou centros de pesquisa

Buscamos novas parcerias com outras startups ou cen-
tros de pesquisa

88 Respos-
tas
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Figura 3: Sugestões para uma saída mais rápida da  
crise e/ou crescimento das atividades

Quais as suas sugestões para a saída da crise mais rapidamente 
e/ou para o crescimento das atividades de startups?

Escala: 1: Discordo totalmente – 5: Concordo totalmente

REFLEXÕES E APRENDIZADOS 

A crise desencadeada pela pandemia da Covid-19 evidenciou o papel fun-

damental da inovação, de renovar e oferecer soluções ao mercado, iniciativa que 

se torna mais urgente no contexto atual. Há uma ressignificação da importância 

das startups no sistema econômico, no sentido de utilizarem sua característica 
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agilidade para compreender a direção da demanda dos clientes e, principalmen-

te, sobreviverem. 

Se antes os agentes não adotavam soluções devido aos custos dos riscos 

envolvidos, agora ficou mais caro não adotar solução alguma. O momento de 

pandemia simboliza uma reinicialização dos negócios – a economia está pa-

rando e fechando, para se reiniciar, com nova forma e mudanças fundamen-

tais. Globalmente, os efeitos da crise vêm se refletindo na economia, de maneira 

surpreendentemente rápida: uma parcela considerável das startups tem menos 

de três meses de caixa e, sem capital adicional, corre o risco de morrer; a queda 

da demanda é mais do que perceptível; o capital de investimentos de risco está 

secando. Mesmo assim, há esperanças: a migração de investimentos ainda não 

é realidade; os investidores, embora não façam novos investimentos, protegem 

os negócios em que já investiam; o capital não desapareceu, apenas se recolheu.

Novas oportunidades surgem das crises. A compreensão de que novas for-

mas de negócio, como o trabalho remoto, são possíveis incentiva um movimento 

de reflexão, para repensar o que é mesmo essencial. As startups passaram a ado-

tar uma conduta mais cautelosa, preocupadas com o funcionamento sustentá-

vel e atentas ao fluxo de caixa. Um grande aprendizado, até agora, é o de que o 

futuro é incerto para todos.

A aceleração dos processos de digitalização exige que as startups busquem 

novas formas de transferir a experiência do ambiente físico para o digital, repen-

sem suas relações com os clientes e preencham as lacunas tecnológicas para 

fortalecimento das conexões. Em muitos casos, a disrupção forçada favorece a 

maior abertura de mercado e o adiantamento do futuro. É o caso de duas star-

tups mineiras, Fazendinha em Casa e BeerOrCoffee. A primeira, uma plataforma 

on-line para compra e venda de produtos agroecológicos, registrou crescimento 

de aproximadamente 900% em virtude da Covid-19, ampliando suas atividades 

e assegurando a manutenção da receita de produtores locais e entregadores. Já 

a BeerOrCoffee, que vinha acompanhando as mudanças do mercado, teve sua 
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proposta de flexibilização dos espaços de trabalho de pequenas, médias e gran-

des empresas reforçada pelo distanciamento social. 

A adaptação pressupõe o estreitamento de relações. É preciso manter os 

clientes próximos e equilibrar interesses, pensar novas formas de vender e expan-

dir redes. Além disso, o esforço no compartilhamento de experiências configura 

outro grande aliado para garantir a sobrevivência do ecossistema das startups.

O desafio mais imediato para a maioria delas é a simples sobrevivência, 

tarefa que, na prática, não parece tão simples. Passado esse primeiro momento 

de adaptação, as empresas devem refletir sobre as oportunidades de negócios 

que podem se abrir, no médio e longo prazo. Há um reforço da importância de se 

adotar uma postura proativa na busca de mercados para aportar valor. 

E, finalmente, a expectativa é de que a crise provoque mudanças que ve-

nham para ficar, sobretudo no que se refere à estrutura de custos do merca-

do e ao desenho de novas formas organizacionais. Os maiores sucessos da nova 

economia poderão surgir neste momento de crise, mas vão exigir um ambiente 

sólido de cooperação entre os agentes, a valorização e preservação dos talentos 

das empresas e uma alta capacidade de resposta para a reinvenção e inovação.

PARA SE APROFUNDAR NO TEMA
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G E S T Ã O

Como evitar 

ressaca 

decisória? 

Intuição, 

racionalidade 

ou ambos?

por MARCOS PAULO VALADARES DE 
OLIVEIRA e RENATA BARCELOS

A veisalgia, popularmente co-

nhecida como ressaca, é uma reação 

natural do organismo visando eli-

minar o excesso de álcool quando o 

organismo está intoxicado. Ela gera 

improdutividade devido aos diversos 

efeitos causados no indivíduo, como 

dores na cabeça e no corpo, sono e ir-

ritação, dificuldade de concentração 

e até depressão e ansiedade.
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No mundo dos negócios, um efeito similar atinge os tomadores de de-

cisão: a ressaca decisória. Tal fenômeno pode ser causado pela dúvida que 

antecede a decisão ou mesmo pelo arrependimento sobre a decisão tomada. 

Trata-se de um tipo de emoção experimentada pelo indivíduo ao perceber ou 

imaginar que obteria mais vantagem – de qualquer natureza – se ele, ou ela, 

decidisse de forma diferente, o que sinalizaria, portanto, uma avaliação desfa-

vorável à decisão tomada. 

O fenômeno que cunhamos como ressaca decisória é estudado no campo 

da Psicologia e, teoricamente, encontra sustentação na Teoria da Justificação de 

Decisões, a qual considera que o sentimento geral de arrependimento é uma 

combinação de dois componentes centrais: um associado à avaliação compara-

tiva do resultado diante de opções diversas (“será que havia outra opção melhor 

à minha decisão?”) e o outro associado ao sentimento de culpa por ter feito uma 

má escolha (“decidi mal e preciso corrigir o problema”). 

Mas por que é tão difícil “acertar” na decisão? Herbert Simon, prêmio 

Nobel de Economia em 1978, já dava pistas para esta pergunta ao explicar que 

indivíduos são dotados de racionalidade limitada, ou seja, temos uma visão im-

perfeita da realidade e de todas as opções de escolhas possíveis. O impacto 

deste fenômeno na teoria econômica é de alta relevância, pois inviabiliza a ideia 

clássica da decisão maximizadora do homem econômico (Homo Economicus). 

Diante desta imperfeição, da dúvida e da culpa, a ação humana é imperfeita 

ao tentar estabelecer decisões otimizadas. Somada a fatores emocionais, f ica 

ainda mais comprometida.

Os cenários econômico, social e político atuais, caracterizados pela alta vo-

latilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, trazem problemas extras a 

essa realidade que nem a avalanche de dados e informações disponíveis nas re-

des consegue equacionar. Ao contrário: o excesso de informações pode impor 

ainda mais desafios aos tomadores de decisão e, consequentemente, gerar res-

sacas decisórias mais intensas e frequentes. 
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Esse foi, e tem sido, um tipo de desafio comum durante o atual contexto 

da Covid-19. Apesar da larga quantidade de dados disponíveis sobre a evolução 

dos casos da doença, as diversas formas de tratá-los e apresentá-los causaram 

confusão e a sensação de que haveria, sempre, à espreita, um analista, gestor ou 

político usando os dados com a finalidade de enganar a população para o bene-

fício de alguns poucos. 

Outro fato marcante durante a crise é a constante necessidade de respos-

ta a uma nova realidade sobre a qual os tomadores de decisão não possuem 

referências prévias para balizarem suas análises. A crescente incerteza e, con-

sequentemente, o aumento potencial dos riscos de falhas assumiram papel 

muito mais corriqueiro no dia a dia dos gestores. Enquanto algumas decisões 

poderiam ter sido tomadas no passado (por exemplo, quem decidiu investir no 

e-commerce antes da crise saiu na frente), a dor da incerteza e a falta de dados 

sobre uma nova realidade fizeram com que algumas decisões se aproximas-

sem mais de apostas. 

Independentemente da crise da Covid-19, os gestores que começam a se 

deparar, hoje, com uma larga quantidade de dados, a partir de investimentos em 

digitalização dos processos organizacionais, frequentemente se deparam com 

o que chamamos de paralisia pela análise (paralysis by analysis), quando não 

conseguem estruturar o conhecimento a partir dos dados e nem obter respostas 

com a clareza esperada.

As consequências dessas dificuldades decisórias podem ser associadas 

à baixa produtividade, retrabalho e desperdício de recursos organizacionais – 

além do estresse gerado ao tomador de decisão que pode comprometer o cli-

ma e as relações organizacionais. Cabe, portanto, aos estudos administrativos 

investir em formas de minimizar a ressaca decisória. Mas como evitá-la ou mi-

nimizar seus impactos?

De acordo com a Teoria do Processamento da Informação, de John K. Gal-

braith, a incerteza – a qual consideramos como “combustível” da ressaca deci-
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sória – é o resultado da diferença entre a necessidade de dados a serem proces-

sados e a capacidade de se processar tais dados. Em um cenário caracterizado 

por incertezas e grandes volumes de dados sendo gerados a cada segundo, a 

capacidade de um tomador de decisão de tomar decisões baseadas em fatos 

e dados e não simplesmente em sua intuição pode fazer total diferença, seja 

por redução da incerteza ou pela possibilidade de construção de um sistema de 

sentido que justifique a decisão tomada. Tal abordagem vai além de uma ideia 

binária de certo-errado, a qual se invalida na medida em que se aumenta o nível 

de complexidade entre os fatos.

Cabe aos gestores, portanto, refletir acerca de quais são os caminhos para 

desenvolver, não somente competências analíticas, mas uma efetiva orientação 

analítica do sistema organizacional que permita aos tomadores de decisão fun-

damentar suas escolhas em fatos e dados. Neste sentido, as soluções tecnológi-

cas já disponíveis hoje são fundamentais (Ex.: Power BI, Tableau, R, Azure, SAP BI 

e SAS BI dentre tantas outras). 

Entretanto, será o pensamento analítico somado ao pensamento sistêmico 

que fará a real diferença para o tomador de decisão. Enquanto o primeiro orienta 

sobre como encarar um problema, o segundo permite que o tomador de deci-

sões faça as perguntas certas e olhe para os elementos mais relevantes de um 

problema inserido em uma realidade complexa. 

Além disso, o pensamento científico fornece elementos fundamentais para 

a construção de um sistema decisório mais confiável, o qual deve ser baseado 

em uma estrutura de dados que permita a coleta e análise de grande parte dos 

elementos relevantes da realidade complexa, mas que também contemple o er-

ro e o aprendizado (e, portanto, a construção de sentido). 

Enfim, tais formas de pensar não eliminam a importância e a inevitabili-

dade da intuição no processo de tomada de decisão. Entretanto, os elementos 

analíticos e objetivos trazem mais confiabilidade às escolhas por permitirem, 

quando possível, a contestação da intuição pela razão, bem como que a intuição 
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D I VER S I DADE

Os desafios da 

comunidade 

LGBTI+ nas 

organizações 

por LEONARDO ASSUMPÇÃO e  
HELEN CARDENUTO 

Estamos passando por um mo-

mento ainda mais desafiador, em 

2020, com a pandemia da Covid-19. 

A propagação da doença, em escala 

mundial, afetou a saúde de milhões 

de pessoas, trazendo uma série de 

impactos nas organizações, como o 

ensino remoto, a digitalização e a im-

plementação do home office. Neste 

contexto de tamanhas incertezas, in-

segurança e volatilidade, uma equi-

pe diversa e um ambiente inclusivo 

são fundamentais para que as em-

presas aumentem a criatividade e a 
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inovação, reduzam os conflitos e, além disso, alcancem melhores resultados e 

desempenho para conseguirem se manter no mercado nos próximos anos. 

Esse tema está cada vez mais presente na pauta corporativa e traz consigo 

a discussão sobre a inclusão do grupo LGBTI+ nas empresas. A sigla LGBTI+ (que 

tem sofrido constantes atualizações para, cada vez mais, refletir a sociedade que 

é tão diversa) corresponde a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais 

e outros grupos que não se enquadram nas definições tradicionais de gênero e 

orientação sexual.

Estima-se que 6% da população brasileira se considere LGBTI+, o que cor-

respondente a, aproximadamente, 9,5 milhões de pessoas. Relatório divulgado 

pela Out Leadership aponta que esse grupo é responsável por 7% do PIB nacio-

nal. Para citarmos apenas um exemplo, a Parada do Orgulho LGBTI+ de São Pau-

lo, de 2019, movimentou mais de R$400 milhões, com ocupação hoteleira em 

torno de 90% e mais de 3000 empregos indiretos, em um único final de semana. 

Trata-se de um grupo que movimenta somas significativas de recursos e está 

organizado em movimentos sociais cada vez mais atentos ao posicionamento 

das corporações sobre a pauta da diversidade. 

Estudos do Wisconsin LGBT Chamber of Commerce, de 2018, apontam 

que companhias onde pessoas LGBTI+ ocupam cargos de liderança têm uma 

performance 61% maior do que empresas que não apresentam essa diversidade.

Apesar disso, é grande o número de corporações que não estão atentas 

a esse grupo e não criam políticas para incluir essas pessoas no seu quadro de 

colaboradores e nem garantem um ambiente mais receptivo e acolhedor para 

essa população. Segundo a pesquisa da consultoria Santo Caos, com organiza-

ções que contratam pessoas LGBTI+, 41% dos profissionais homossexuais entre-

vistados relatam já terem sofrido algum tipo de discriminação; 33% das empre-

sas não contratariam pessoas LGBTI+ para cargos de liderança. Dados de uma 

outra pesquisa, realizada pela Out Now, apontam que 73% dos entrevistados já 

sofreram algum tipo de homofobia dentro das organizações e apenas 1, em ca-

http://www.milwaukeeindependent.com/articles/new-study-shows-lgbt-leadership-has-positive-impact-on-milwaukee-business-performance/
http://www.milwaukeeindependent.com/articles/new-study-shows-lgbt-leadership-has-positive-impact-on-milwaukee-business-performance/
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da 3 funcionários LGBTI+, sente-se confortável em sair do armário para os cole-

gas do trabalho. Levantamento anual da Catho, relativo ao ano de 2018, aponta 

que 67% dos entrevistados LGBTI+ preferem manter sua orientação sexual em 

segredo, por medo de retaliação, e 57% acreditam que as oportunidades de 

carreiras não são iguais às oportunidades de funcionários heterossexuais. 

Mas o que as organizações podem fazer pelo grupo LGBTI+? Diversas 

instituições estão se movimentando para criar melhoras práticas, uma delas é o 

Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Criado em 2013, o Fórum reúne empresas 

brasileiras para discutir e pensar sobre o preconceito contra a comunidade 

LGBTI+ no mercado de trabalho e elaborou um manifesto com 10 compromissos 

que deveriam ser assumidos pelas corporações: 

1. Comprometer-se, presidência e executivos, com o respeito e com a pro-

moção dos direitos LGBTI+.

2. Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo às pessoas 

LGBTI+.

3. Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as pessoas LGBTI+.

4. Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBTI+.

5. Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade LGBTI+.

6. Promover o respeito aos direitos LGBTI+ na comunicação e marketing.

7. Promover o respeito aos direitos LGBTI+ no planejamento de produtos, 

serviços e atendimento aos clientes.

8. Promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas do seg-

mento LGBTI+.

9. Promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas LGBTI+ na 

cadeia de valor.

10. Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBTI+ na comunidade.

Dados de um estudo realizado pela Hay Group no Brasil esclarecem que, 

onde a diversidade é reconhecida e praticada, a existência de conflitos é 50% 

menor do que nas demais organizações. Em um ambiente diverso, as pessoas 
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são convidadas a refletir sobre as diferenças, aprendem a ser mais respeitosas e a 

ter mais empatia. Em resumo, a valorização da diversidade garante um cotidiano 

mais harmônico para todos, contribuindo para melhorar a performance. Sair do 

armário deveria deixar de ser um tabu dentro do mundo corporativo. Funcioná-

rios LGBTI+ que precisam se esconder no próprio ambiente de trabalho costu-

mam ter uma queda de até 20% na produtividade. 

É fundamental que a alta liderança, gestores e RH se comprometam a tra-

balhar em conjunto com as pessoas LGBTI+ que fazem parte da organização. Só 

assim teremos um ambiente mais harmônico, produtivo e, principalmente, que 

valorize e respeite os direitos humanos. As empresas têm papel fundamental 

na construção de uma sociedade mais justa e isso começa pela criação de um 

ambiente de trabalho mais inclusivo e com oportunidades iguais para todos. Nas 

corporações do século XXI, não há mais espaço para discriminações por orienta-

ção sexual, identidade de gênero ou preconceito de qualquer natureza.
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C O O P E R A T I V I S M O

A luz que vem 

de Rochdale

por JOSÉ ANTONIO DE SOUZA  
ROSSATO JUNIOR

As grandes crises aceleram a 

história e, sob um mundo conecta-

do, a velocidade das transformações 

é rapidamente percebida. A pande-

mia de Covid-19 está sob controle e 

a crise de saúde acabou. Em breve 

nos depararemos com essa aguar-

dada notícia. Entretanto, no cami-

nho ainda há desafios e dúvidas que 

pairam sem respostas: a duração 
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desta crise e as suas consequências reais em vítimas, além de seus impac-

tos sociais e econômicos. Neste momento, carecemos sobretudo de previsi-

bilidade. Sob estas incertezas, há uma clara percepção de que o mundo será 

definitivamente diferente. Os valores e princípios podem ser elencados como 

pedra angular nas relações interpessoais e nas organizações. O movimento 

promovido pelas cooperativas pode ser a luz para este mundo diferente (e 

melhor) para a humanidade.

Essa pandemia atual já é a mais severa desde a gripe espanhola, em 1918, 

considerada a pior da história, que se espalhou por todo o planeta e vitimou 

cerca de 40 milhões de pessoas. Do ponto de vista econômico, suas conse-

quências podem ser similares à Grande Depressão na década de 1930 e ao de-

safio da reconstrução dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial. A 

grande diferença desta crise atual é a rápida deterioração dos fundamentos 

macroeconômicos e a dinâmica de contágio nas empresas em diversos setores 

globais. Em um curto espaço de tempo, o mundo mergulhou em um cenário 

de grande apreensão e inúmeras incertezas. 

Os efeitos no curto prazo são devastadores no mundo todo. No médio 

prazo ainda são imprevisíveis. Empresas maiores, com boa estrutura de capi-

tal e que possuem caixa preservado podem suportar esta crise por um tempo 

maior. Entretanto, as pequenas e médias empresas, que não possuem um cai-

xa suficiente para ser consumido, tendem a sofrer sobremaneira. Independen-

temente do seu tamanho, mesmo as empresas com uma certa folga no caixa 

serão afetadas pela crise, em decorrência da significativa queda de renda das 

pessoas e a provável diminuição no consumo de produtos e serviços. A que-

da do Produto Interno Bruto (PIB) é similar à causada há quase um século na 

Grande Depressão. O desemprego mundial deve atingir patamares históricos. 

Já é recorde o pedido de seguro-desemprego em diversos países, o que revela 

a magnitude da devastação econômica causada por essa pandemia. Há um 

possível aumento do protecionismo sob uma onda antiglobalizalização, redu-
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ção dos investimentos estrangeiros e arrefecimento do comércio entre os paí-

ses. O sentimento de medo e desconfiança das pessoas é enorme.

A Queda do Muro de Berlim significou o fim do regime socialista. A pan-

demia de Covid-19 pode ter ressonância semelhante e colocar em xeque o sis-

tema capitalista tradicional e como o conhecemos até os dias de hoje.

As sociedades de capital, geralmente, com uma visão exclusiva de lucro, o 

qual é dividido entre os acionistas e proporcional ao seu capital, têm suas deci-

sões estratégicas concentradas em seus executivos e acionistas controladores. 

Essas organizações, sob um modelo focado exclusivamente na maximização 

de lucros para os seus acionistas, têm enfrentado grande pressão por um novo 

modelo de negócios, sob uma nova ótica do capitalismo.

Alguns sinais latentes da necessidade de um reposicionamento do capi-

talismo já eram notados desde o início deste século XXI: as lideranças globais 

das grandes empresas, em movimento crescente, têm compartilhado a ne-

cessidade de uma nova postura das suas organizações, com geração de valor 

compartilhado e que impacte positivamente no meio ambiente e na vida das 

pessoas. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo com mais de US$ 6 

trilhões sob sua administração, compartilhou com seus investidores uma car-

ta intitulada A Sense of Purpose (“Um Senso de Propósito”, em tradução livre). 

A partir deste provocativo documento, buscou-se compartilhar a responsabi-

lidade das empresas em incluírem uma agenda sustentável vis-à-vis ao vácuo 

de atitudes governamentais na condução dos desafios socioambientais do 

mundo. 

Na última edição do Fórum Econômico Mundial, realizada em Davos, exe-

cutivos de diversas áreas reafirmaram a necessidade de uma reação ao velho 

capitalismo de shareholder (focado exclusivamente aos interesses dos acionis-

tas), que trouxe desigualdade e uma crise climática. Ainda, a própria Organi-

zação das Nações Unidas tem capitaneado a Agenda 2030: uma declaração 

global de interdependência e que abrange dezessete objetivos de desenvolvi-
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mento sustentável para erradicar a pobreza e promover vida digna a todos com 

os recursos limitados do planeta.

Neste movimento virtuoso em prol de organizações que consideram os 

aspectos ambientais, econômicos, sociais e de governança corporativa (ou 

EESG, na sigla em inglês), sem abrir mão do lucro, tem surgido o conceito do 

novo capitalismo, também intitulado de moderno ou consciente. Trata-se de 

um movimento em que organizações com princípios, transparência, valores e 

direcionadas a todos os interessados (stakeholders) buscam perenidade nos 

negócios com impacto positivo na sociedade e baixa intervenção no meio 

ambiente. 

Essa necessidade de um reposicionamento das organizações sob um no-

vo capitalismo pode ter como fonte de aprendizado o modelo de negócio do 

cooperativismo. As cooperativas são organizações constituídas por pessoas e 

que mantêm, no seu modelo atual, as raízes da sua origem em Rochdale, na 

Inglaterra, em 1844. Na época, diante de uma profunda crise produzida pela 

Revolução Industrial, a qual trouxe grande desenvolvimento tecnológico e con-

solidou a formação do capitalismo, houve elevado desemprego, fome e miséria 

em grande parte da população da Europa. Esse foi o estopim para o surgimen-

to das cooperativas: um modelo socioeconômico, baseado na cooperação e em 

princípios, com objetivo comum de promover o desenvolvimento social através 

da atividade econômica.

As cooperativas podem servir de inspiração como um modelo organiza-

cional que contagie os executivos e acionistas das organizações não coopera-

tivas, a fim de se posicionarem de forma mais justa e equilibrada com todos os 

seus interessados em seu ecossistema. As cooperativas são consideradas uma 

sociedade de pessoas, em que suas decisões estratégicas são tomadas demo-

craticamente pelos seus membros (simultaneamente, donos e clientes do em-

preendimento), os quais têm direito a um voto, independentemente do seu 

módulo. Contudo, o resultado da organização ao final de cada exercício é distri-
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buído de forma equitativa e proporcional às operações realizadas por cada um 

dos membros (Tabela 1). As cooperativas possuem propósito e têm construído 

um grande legado ao longo de sua história.

Desde Rochdale, o movimento das organizações cooperativistas tem se 

expandido ao redor do mundo e alterado diversas realidades com seus princí-

pios, convicções e essência. Atualmente, há cerca de 3 milhões de cooperativas 

no mundo, divididas em sete ramos de negócios, com 1,2 bilhão de membros, 

cerca de 280 milhões de empregos gerados e presente em mais de 150 países. 

As 300 maiores cooperativas do mundo têm faturamento anual de US$ 2,1 tri-

lhões. Ao longo dos anos, as cooperativas têm se profissionalizado, incorporado 

boas práticas de governança corporativa e promovido desenvolvimento local 

com acesso global em seus negócios.

As cooperativas estão distribuídas em sete ramos, com o objetivo de pro-

porcionar maior organização, foco em suas demandas específicas e facilitar a 

atuação dentro de cada modelo socioeconômico. Os ramos do cooperativismo 

são: agropecuário, consumo, crédito, trabalho e produção de bens e serviços, 

infraestrutura, transporte e saúde. No Brasil, os três primeiros ramos destacam-

se pelo maior número de cooperados, em que, juntos, representam atualmente 

cerca de 14 milhões de membros. Cabe ressaltar que o ramo crédito (coopera-

tiva financeira) tem crescido sobremaneira nos últimos anos e já congrega 78% 

destes cooperados. Nos últimos oito anos, a adesão de membros nas coopera-

tivas cresceu 62% e proporcionou 43% de incremento na geração de empregos.

Os ramos das organizações cooperativas seguem uma doutrina única sob 

sete princípios cooperativistas, os quais constituem sua essência e o seu dife-

rencial. Dentre eles, a gestão democrática promove um alto engajamento e 

senso de pertencimento dos seus membros, enquanto que o princípio do in-

teresse pela comunidade reafirma o compromisso das cooperativas com a co-

munidade onde estão inseridas. O cooperativismo tem proporcionado o equilí-

brio entre o econômico e o social.
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Ao longo da história, revoluções, grandes guerras mundiais e pandemias 

causaram profundas mudanças que impactaram os países e refletiram em es-

cala mundial. A revolução industrial trouxe mudanças socioeconômicas que 

impactaram na construção da sociedade atual. Uma destas transformações foi 

o impulso ao surgimento do cooperativismo, um movimento que atenuou a 

exclusão social e a concentração de renda.

A transformação cultural das organizações e do modelo capitalista tradi-

cional já estava lentamente em curso. Grandes crises têm o predicado de ace-

lerar a história. Essa pandemia de Covid-19 certamente também irá acelerá-la. 

Somado a este impulso, há uma mudança geracional que tem promovido mu-

danças importantes no comportamento das pessoas. As duas últimas gerações, 

principalmente a Z, extremamente conectada, inclusiva e com grande senso 

de responsabilidade socioambiental, assumirá em breve posições de liderança 

e com a consciência de construir um mundo melhor através dos negócios.  

Quando esse nosso desafio coletivo passar, o mundo será outro. A nossa 

relação com as pessoas e nos negócios será diferente. Rochdale pode ser a luz 

e a inspiração para uma nova sociedade.

Tabela 1: Principais características entre organizações  
em cooperativas e de mercado

COOPERATIVA MERCADO

Natureza Sociedade de pessoas Sociedade de capital

Objetivo Prestar serviços Lucro

Gestão Cada cooperado, um voto Voto por ações

Resultados Pro rata Por ações

Quórum Número de pessoas Volume de capital

Quota-parte Limitado Ilimitado

Propósito Bem-estar coletivo Crescimento econômico
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Nos últimos cincos anos, a evo-

lução da legislação em matéria de 

gestão de riscos e o trabalho de de-

finição e implementação de boas 

práticas de gestão pública permiti-

ram muitos avanços nas práticas de 

gestão da administração direta e in-

direta nas áreas de gestão de riscos 

(ISO 31000, Lei Federal nº 13.303/16 e 

Decreto Federal nº 9.203/17) e de con-

tinuidade de negócio (ISO 22301). Na 

Lei de responsabilidade 13.303/2016, 
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as empresas estatais foram obrigadas a adotar uma governança de riscos capaz 

de garantir a própria resiliência.  

O planejamento de continuidade de negócios (BCP) e o gerenciamento de 

continuidade de negócios (BCM) tratam da preparação e implementação de um 

plano destinado a garantir que as funções críticas da organização continuem a 

operar durante um grande desastre, como, por exemplo, terremoto, pandemia, 

ataque terrorista, falha ou interrupção do sistema das cadeias de suprimentos. 

Tanto o BCP quanto o BCM são capazes de garantir uma recuperação rápida e 

para as empresas que dotam os negócios e atividades de processos de gestão da 

crise (HILES, 2007; CLARK RA, 2016). 

Hoje, boas práticas de gestão de riscos e continuidade de negócios são co-

muns em várias organizações e devem ser aplicadas para mitigar riscos conhe-

cidos e na identificação e avaliação de novos riscos. É nesse contexto legislativo 

e ambiente organizacional que a recente pandemia da Covid-19 constitui um 

evento particularmente interessante para verificar o nível de aprimoramento 

dessas práticas.

Nesse sentido, a Fundação Dom Cabral e a Universidade de Florença, em 

colaboração com outras universidades estrangeiras e profissionais da Gestão 

Pública, lançaram, no período de março a maio de 2020, uma pesquisa inter-

nacional justamente para investigar alguns aspectos organizacionais frente ao 

surgimento da pandemia.  

Em particular, foram investigados a existência de políticas e processos de 

gestão da crise, a composição e o funcionamento do comitê de crise. A pesquisa 

foi realizada a nível mundial, contemplando 1.000 organizações do setor público 

e privado. No Brasil, foram contempladas 117 organizações.

O artigo ilustra brevemente os resultados da pesquisa internacional e de-

talha os achados para o Brasil, comparando os resultados entre organizações 

públicas e privadas quanto às principais medidas das práticas de continuidade 

de negócios.
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Como as organizações brasileiras se saíram nessa tarefa de reorganizar 

os processos em comparação entre entidades públicas e privadas? As respos-

tas a esta pergunta e algumas recomendações estão incluídas nesse artigo.

As análises dos resultados foram divididas em três diferentes pilares de in-

vestigação: a primeira é relativa ao plano de continuidade de negócios e à evolu-

ção do trabalho remoto durante da pandemia. O segundo pilar foi sobre o tema 

da agilidade de resposta das organizações brasileiras à Covid-19. Em terceiro lu-

gar, os resultados das investigações sobre a governança da crise e, em particular, 

sobre composição e papel do Comitê de Gestão da Crise (CGC). 

Em relação ao primeiro pilar de investigação, o da maturidade das práticas 

de continuidade de negócios, de uma forma geral, podemos concluir que, ao 

longo do questionário colocado aos 172 brasileiros que responderam às pergun-

tas, a continuidade de negócios é ainda um conjunto de processos aplicado 

limitadamente tanto no setor privado quanto no setor público.

O Brasil apresenta alta porcentagem de respostas positivas em relação à 

existência de um BCP, com 50% dos respondentes do setor privado e 43,64% do 

setor público que declaram possuir um plano de continuidade de negócios. No 

entanto, quando questionados se o plano de continuidade de negócio contem-

pla um evento pandêmico, somente 66% das empresas privadas e 58% das orga-

nizações públicas responderam positivamente, sendo, portanto, que nos demais 

casos o evento não foi contemplado.

A limitada maturidade nas práticas de BCM é sinalizada pela necessidade 

da maioria das organizações em modificar de forma substancial o plano de con-

tinuidade na iminência da crise e na Pós-Covid-19. 

Em relação ao requisito de agilidade na resposta à Covid-19, observamos que:

•	 quanto à percepção da ameaça aos negócios da organização em plena 

Covid-19, quase a totalidade das organizações perceberam a gravidade 

só em março e abril. Um pequeno número foi capaz de ler os primeiros 

sinais do evento pandêmico antecipando a reação para o mês de janeiro;
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•	 apesar do atraso na percepção da ameaça e nas práticas de continui-

dade de negócios, as organizações se demostraram ágeis no enfren-

tamento da emergência e conseguiram migrar boa parte dos pro-

cessos críticos para a modalidade remota em um breve período de 

tempo. Uma minoria declarou não ter todos os processos críticos em 

funcionamento nessa modalidade;

•	 o trabalho remoto progrediu de forma substancial em um breve pra-

zo e as organizações públicas mostraram uma maior eficiência e rapi-

dez em adotar práticas de trabalho a distância. O crescimento na utiliza-

ção de trabalho remoto foi expressivo também no setor privado, em que 

a utilização passou de 6% inicial para 44% durante a pandemia. Mas o 

maior incremento foi registrado entre as organizações públicas que 

registraram um delta de 700% na utilização do trabalho remoto.

Considerando isso, podemos concluir que o setor público se demonstrou 

mais radical na adoção das medidas de migração, provavelmente em razão da 

maior sensibilidade dos servidores públicos ao tema da proteção da vida dos 

funcionários e dos cidadãos usuários dos serviços, uma vez que muitas ativida-

des provenientes do setor público são caracterizadas como atividades essenciais.

Em relação ao último pilar, objeto de investigação, a governança da crise e 

a composição e papel do comitê de gestão da crise, vale a pena ressaltar que o 

nível de maturidade das organizações brasileiras é baixo em consequência das 

presentes considerações:

•	 O Comitê de crise nas organizações privadas, se comparado com as 

organizações públicas, era mais incipiente antes da pandemia.

•	 Em ambos os subgrupos, o CGC foi instalado às pressas e prevalen-

temente no mês de março. Entre as organizações privadas, somente 12 

entidades declararam possuir um comitê de crise há mais de 1 ano. 

•	 Em geral, os comitês de gestão da crise são compostos por 3 a 5 mem-

bros na inciativa privada e com número bem maior nas organizações 
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públicas, em que 53% da amostra apresentam comitê com número 

superior a 9 integrantes. Raros casos foram revelados apresentando 

um comitê com menos de 3 membros.

•	 Confirmando a hipótese de um baixo nível de maturidade em relação 

ao comitê de crise, concluiu-se que um número muito pequeno de 

organizações privadas incorporaram ao comitê de crise os membros 

independentes, como, por exemplo, representantes sindicais, epide-

miologista, representante do corpo de bombeiros ou outros especialis-

tas não funcionários da empresa. Entre as organizações públicas, em ra-

zão também do tamanho maior do CGC e da complexidade da atuação 

e porte, os membros independentes são uma realidade presente.

•	 Quanto à composição do CGC, nota-se a prevalência da presença do 

presidente e do CEO da organização seguidos, em geral, do Executi-

vo de Finanças (CFO) e do Executivo de Operações (COO). Além disso, 

nota-se a presença de executivos de comunicação e recursos humanos. 

Não foram evidenciadas diferenças relevantes na composição entre os 

dois grupos. 

•	 Quanto ao tamanho das organizações que adotaram um comitê de riscos, 

podemos afirmar que o comitê foi prevalentemente implementado em 

organizações com número de funcionários superior a 50, em preva-

lência nos setores da indústria, manufatura, serviços financeiros e de 

outros serviços. No setor público, que apresenta organizações de maior 

porte na amostra, os CGC foram prevalentemente formados nos setores 

de energia, financeiro e nos serviços de utilidade pública em geral. 

Os principais resultados demonstram que, em geral, as organizações de-

moraram a reagir aos efeitos advindos da pandemia. Esse resultado foi um pou-

co melhor nas organizações públicas em relação às privadas. Ainda que a mi-

gração dos processos críticos ocorreu de forma ágil, nota-se que nem todos os 

processos estão funcionando adequadamente. Em consequência das medidas 
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estabelecidas pelas organizações com competências necessárias, elas consegui-

ram implementar rotinas de trabalho remoto em um breve prazo. Destaca-se 

um maior incremento desse trabalho remoto nas organizações públicas.

Ainda em relação aos achados da pesquisa no que tange à governança da 

crise, nota-se que o nível de maturidade das organizações, de uma forma geral, 

é baixo. Essa conclusão pode ser evidenciada por questões como existência in-

cipiente de comitês de crise; sua instalação às pressas em função da pandemia; 

baixa diversidade de perfis em sua composição; poucos membros independen-

tes nos comitês, não incorporando assim competências necessárias ao enfrenta-

mento da crise; e até mesmo a inexistência de comitês de crise em organizações 

de menor porte.

Apesar das limitações metodológicas, consideramos relevantes os resulta-

dos ilustrados na pesquisa como um diagnóstico da maturidade das organiza-

ções públicas e privadas no enfrentamento à crise, assim como no aprimora-

mento das práticas de gestão de risco.
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