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O desenvolvimento sustentável, dentro da visão de melhorias organizacionais e produtivas, com 

gerenciamento de crise, proporciona crescimento e resultados surpreendentes. Assim, sistemas do tipo 

rentabilidade mais rápidos via prevenção, eficiência e fast-food, de fornecimento contínuo de um serviço, 

aprendizagem, já que cria um ambiente propício para como pay-per-view e telecomunicações, linhas de 

a inovação, comprovando que este tipo de transporte ferroviário, complexos industriais e seus 

desenvolvimento é a mais importante oportunidade sistemas de proteção ambiental, linhas de produção 

de negócios, ainda que em ambiente de crise. de alimentos e farmacêuticos, entre outros, podem 

A análise de sustentabilidade dos negócios e a ser abordados por este tipo de análise. Os resultados 

avaliação da cultura organizacional para a prevenção levam à redução da probabilidade de possíveis 

de crises é uma metodologia pioneira utilizada pela ataques externos (sabotagem, adulteração, 

hazards desde 1995, que permite analisar qualquer terrorismo) e de falhas internas, com o aumento da 

tipo de sistema a partir  de sua lógica de processos de confiabilidade do sistema e o desenvolvimento de 

trabalho e de suas externalidades, apontando uma cultura de prevenção de crise. 
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APRESENTAÇÃO
Desde 1990, a hazards  vem atuando como consulto-

ra líder no desenvolvimento de sistemas de gerencia-
mento de riscos, segurança de processos, meio ambi-
ente e prevenção de perdas, desenvolvendo soluções à
medida das necessidades de seus clientes. A partir de
1995, passou a ministrar treinamento em gerenciamen-
to de crise e desenvolvimento de visão sistêmica, pen-
samento estatístico e de aprendizagem organizacional
para a prevenção de crises. Assessora empresas na
análise de interrupção de negócios, análise de ameaça
e vulnerabilidade e  implementa programas de atuação
responsável e gerenciamento de crise e emergência.

SERVIÇOS
Define-se o desenvolvimento sustentável dos negóci-

os como sendo “o crescimento econômico através de pro-
cessos e estratégias de gerenciamento que levam em
conta a sustentabilidade econômica, a qualidade
ambiental e a responsabilidade social”. Para atingir es-
sas condições de desenvolvimento, algumas vezes é
necessário mudar a cultura e estratégias organizacionais,
antecipando-se a problemas e eventos que travam o de-
senvolvimento organizacional. Assim, a sustentabilidade
associa-se à cultura de prevenção baseada na escala de
valores sociais e ambientais das organizações. Dois pro-
gramas que se destacam nesse sentido são o de atua-
ção responsável e o programa de gerenciamento de cri-
se e emergência.

Atuação responsável
A atuação responsável é um dos programas mais bem

sucedidos no mundo (criado no Canadá em 1985) no que
se refere a prevenção de acidentes, e atualmente é utili-

zado em mais de 40 países, inclusive o Brasil, desde 1992.
Consiste em uma série de procedimentos visando o ge-
renciamento de processos, qualidade de produtos, dis-
ponibilidade das instalações, monitoramento da saúde de
funcionários, e o relacionamento com a vizinhança e com
a comunidade onde a empresa está instalada, numa vi-
são de responsabilidade social da indústria. A hazards
assessora empresas na implementação deste programa
nas áreas de segurança de processo, análise de riscos
social, individual e ambiental de sistemas diversos, avalia-
ções e auditorias de segurança, saúde e meio ambiente,
tendo elaborado planos de ação de emergência e contin-
gência para grandes empresas e complexos industriais.

Gerenciamento de Crise e Emergência
A hazards  assessora organizações no sentido de

diagnosticar tendências a crises e transformar essas ten-
dências em oportunidades, por meio da introdução da
visão sistêmica e do pensamento estatístico como valo-
res fundamentais das estratégias preventivas da organi-
zação. Os resultados desta análise acarretam a redução
da probabilidade de possíveis ataques externos (sabota-
gem, adulteração, terrorismo), o aumento da
confiabilidade do próprio sistema pelo desenvolvimento
de uma cultura de prevenção de crise.

Auditorias de crise
A avaliação da tendência a crises de uma organiza-

ção é feita por meio das auditorias de crise. Esta ferra-
menta analisa fatores psicossociais, estruturais, estraté-
gicos e de racionalidade organizacional, resultando em
recomendações que levam ao desenvolvimento de uma
cultura preventiva diante de quaisquer ameaças à conti-
nuidade das atividades normais de qualquer organização.

EXPERTISE

Análise de Sustentabilidade dos Negócios

• Análise de ameaça e vulnerabilidade dos negócios

• Análise de cluster de crise

• Análise de crise do produto

• Análise de riscos e gerenciamento de riscos

• Avaliação de estrutura, estratégia e racionalidade
organizacional e sua tendência à crise

Desenvolvimento de cultura preventiva
• Atuação responsável

• Cultura de prevenção de crise

• Novos valores para a organização aprendiz

Gerenciamento de Crise e Emergência
• Estratégias para crise, emergência e contingência

• Monitoramento de crise organizacional

• Programas de comunicação de crise

Auditorias
• Avaliação da tipologia de crise provável

• Auditoria de crise organizacional

• Auditoria de crise do produto

• Auditoria de embalagens

Treinamento e Desenvolvimento

• Visão sistêmica na organização

• Pensamento estatístico

• Gerenciamento de crise organizacional

• Estudos simulados para “insight” da visão sistêmica,
pensamento estatístico e gerenciamento de crise

• Desenvolvimento de visão de organização aprendiz

Assessoria técnico-jurídica

• Assessoria durante crises ambientais, crise do produto
e grandes acidentes

Download disponível em nosso site dos folders das áreas de Gerenciamento de Risco, Prevenção de Perdas,
Hidrogeologia e Risco Ambiental, Planejamento Energético, Inovação e Processos e Treinamento.
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