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1. Introdução

2. Objetivos

3. Da Sala de crise

Este plano tem como motivação subjacente a promoção na Minha Empresa de Teste S.A. de uma cultura

propícia para a atuação em crises, minimizando seus impactos negativos e possibilitando oportunidades de

melhoria para Atividade de Testes de Produtos Digitais e para o funcionamento da Empresa.

Além dos princípios a que se refere a política de gerenciamento de crise, esse plano se baseou no

pressuposto de que é fundamental para a Empresa garantir um nível satisfatório de segurança na Atividade

de Testes de Produtos Digitais, bem como atuar para o retorno ao bom funcionamento e níveis adequados

de qualidade das atividades desenvolvidas. Ressalta-se, ainda, a preocupação em assegurar a credibilidade

da Empresa perante a sociedade, colaboradores, entidades governamentais e acionistas.

Este documento tem por finalidade estabelecer o plano de gerenciamento de crise no âmbito da Minha

Empresa de Teste S.A., que elenca procedimentos e protocolos a serem adotados pela organização quando

em situação de crise ou de ameaça de crise. Os procedimentos e protocolos aqui abordados englobam o

acionamento do comitê de crise, gerenciamento da crise propriamente dito, e o pós-crise, com foco em

quatro cenários críticos que representam ameaça à segurança dos colaboradores, clientes e da empresa e de 

suas operações.

Para evitar frustração aos trabalhos do comitê de crise é necessário, a princípio, disponibilidade de salas de

gestão de crise, não necessariamente exclusiva para essa finalidade, dotada da seguinte infraestrutura

mínima:

• 01 computador;

• 01 aparelho de TV;

• equipamentos para vídeo conferência;

• 01 aparelho telefônico capaz de realizar áudio conferência;

• conexão à rede local;

• conexão à internet;

• impressora;

• mesa e cadeiras; e

• material de escritório, como papel, caneta, lápis, marcadores de textos, grampeadores etc.
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4. Revisão do Plano

5. Principais Conceitos

Este plano deverá ser atualizado anualmente, e a qualquer momento em que se mostrar necessário,

mediante aprendizado organizacional ou por necessidade de adaptação ao cenário imediato.

Incidente crítico: evento ou série de eventos que podem desencadear ameaças à segurança dos clientes,

colaboradores, da empresa e de suas atividades.

Crise: situação caracterizada pela ocorrência de um evento ou série de eventos que culminam no

rompimento significativo das operações normais, podendo gerar consequências graves à imagem da

empresa, demandando medidas extraordinárias para recuperar a ordem, incluindo a instauração do comitê

de crise.

Política de gerenciamento de crise: conjunto de orientações normativas que têm como objetivo promover o

gerenciamento de crise, de forma institucional, na organização.

Plano de gerenciamento de crise: plano que visa estabelecer procedimentos e protocolos a serem adotados

pela organização quando em situação de crise ou de ameaça de crise.

Comitê de crise: comitê instaurado em situações de crise ou de ameaça de crise, composto no mínimo por

um secretário e um presidente, com o objetivo principal de coordenar o monitoramento e a resposta da

organização à situação de crise.

Presidente do comitê de crise: função exercida pelo Diretor de Operações, ou outro Diretor por ele indicado.

Secretário do comitê de crise: titular de unidade organizacional que atua como principal organizador das

ações necessárias para o gerenciamento da crise.

Protocolo de atuação em crise: documento que retrata as ações a serem adotadas quando instaurado o

cenário de crise.

         

Impresso em 03/11/2017 as 21:04 Página 4 de 19 páginas



Plano de Gerenciamento de Crise

6. Cenários

6.1. Identificação dos Riscos

Probabilidade Dano

Baixa Leve

Média Moderado

Alta Severo

Muito Alta Catastrófico

Muito Alta Leve

Alta Moderado

Média Severo

Baixa Catastrófico

Alta Moderado

Muito Alta Severo

Alta Catastrófico

Média Catastrófico

Baixa Leve

Média Moderado

Alta Severo

Muito Alta Catastrófico

Muito Alta Leve

Alta Moderado

Média Severo

Baixa Catastrófico

Alta Moderado

Muito Alta Severo

Alta Catastrófico

Média Catastrófico

Baixa Leve

Média Moderado

Alta Severo

Muito Alta Catastrófico

Muito Alta Leve

Alta Moderado

Média Severo

Baixa Catastrófico

Alta Moderado

Muito Alta Severo

Alta Catastrófico

Média Catastrófico

Baixa Leve

Média Moderado

Alta Severo

Muito Alta Catastrófico

Muito Alta Leve

Alta Moderado

Média Severo

Baixa Catastrófico

Alta Moderado

Muito Alta Severo

Alta Catastrófico

Média Catastrófico

Queda na escada fixa

Queda na escada rolante

Remoção para verificação de óbito

Roubo a caixa eletrônico

Roubo a carro forte

Roubo a cliente

Roubo a estabelecimento comercial

Roubo a funcionário

Roubo a residência

Furto a residência

Furto de aparelho celular

Furto de cabos

Furto de carga

Lesão corporal

Óbito

Perigo para a vida ou saúde de outrem

Pichar edificação ou muro urbano

Porte de arma

Invasão

Invasão

Furto de equipamento

Furto de fios e cabos

Furto de material

Furto de produto

Furto de veículo

Grave de funcionários

Importunação ofensiva ao pudor

Incêncio

Injúria real

Blackout de energia

Dano ao patrimônio

Dano ao patrimônio

Encontro de arma de fogo

Fato atípico

Furto a caixa eletrônico

Furto a cliente

Furto a estabelecimento comercial

Furto a funcionário

Acionamento indevido de equipamento

Ameaça

Ameaça de bomba

Artefato explosivo

Ato obsceno

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Alto

Nível Alto

Nível Médio

Nível Baixo

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Alto

Nível Muito Alto

Nível Alto

Nível Muito Alto

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Médio

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Alto

Nível Alto

Nível Médio

Nível Baixo

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Médio

Nível Baixo

Nível de Risco

Nível Alto

Riscos

Acidente aéreo

Acidente com veículo externo

Acidente com veículo interno

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Baixo

Nível Baixo

Nível Alto

Nível Muito Alto

Nível Baixo

Nível Baixo

Nível Alto

Nível Muito Alto

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Médio

Nível Médio

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Alto

Nível Alto

Nível Alto

Nível Médio

Porte de droga para consumo próprio

Queda de própria altura
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6.2. Cenários

Cenário 1: ocorrência de eventos com nível de dano catastrófico que apresente concomitantemente ou não

quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com fatalidade que

apresentem significativo potencial de repercussão na sociedade.

Cenário 2: ocorrência de eventos com nível de dano severo que apresente concomitantemente ou não

quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com interrupção ou

degradação do funcionamento da empresa que apresente prejuízos significativos as suas atividades.

Cenário 3: ocorrência de eventos com nível de dano moderado que apresente concomitantemente ou não

quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com interrupção ou

degradação do funcionamento da empresa que apresente prejuízos significativos as suas atividades.

Incidentes críticos: , Acionamento indevido de equipamento, Ato obsceno, Dano ao

patrimônio, Encontro de arma de fogo, Furto a estabelecimento comercial, Furto de

cabos, Furto de fios e cabos, Furto de material, Importunação ofensiva ao pudor, Invasão,

Perigo para a vida ou saúde de outrem, Pichar edificação ou muro urbano, Queda na

escada fixa, Roubo a carro forte, Roubo a funcionário, Roubo a residência.

Incidentes críticos: , Acidente com veículo interno, Artefato explosivo, Dano ao

patrimônio, Furto a cliente, Furto de aparelho celular, Furto de equipamento, Grave

de funcionários, Invasão, Óbito, Queda de própria altura, Roubo a caixa eletrônico,

Roubo a estabelecimento comercial.

Incidentes críticos: , Acidente com veículo externo, Ameaça de bomba, Blackout de

energia, Furto a caixa eletrônico, Furto a residência, Furto de carga, Furto de veículo,

Injúria real, Lesão corporal, Porte de droga para consumo próprio, Remoção para

verificação de óbito, Roubo a cliente.

Este plano de gerenciamento de crise da Minha Empresa de Teste S.A. apresenta quatro cenários que

podem representar ameaças significativas às operações da organização, sobretudo à segurança dos

colaboradores,  clientes e instalações.

Abaixo são listados os referidos cenários de ameaça, que representam situações hipotéticas nas quais há

rupturas em relação ao funcionamento normal das operações da empresa. Esses cenários são um conjunto

descritivo que pode ou não ocorrer, mas que, caso se concretize, representaria risco severo aos objetivos

específicos perseguidos por este plano. Além disso, foram elencados incidentes críticos que poderiam

deflagrar cada um dos cenários. Em alguns casos a lista não é exaustiva, pois as possibilidades de incidentes

críticos seriam praticamente infinitas. Por outro lado, em alguns cenários procurou-se limitar os incidentes

críticos abordando-se nesse plano somente as situações que realmente caracterizariam uma comoção de

maior vulto, na qual a crise fosse uma possibilidade.
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7. Funções

7.1. Ações de Gestão de Pessoas

7.2. Gestão da Informação

Cenário 4: ocorrência de eventos com nível de dano leve que apresente concomitantemente ou não

quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, que culmine em lesões

graves ou fatalidades a colaborador ou cliente.

Incidentes críticos: , Acidente aéreo, Ameaça, Fato atípico, Furto a funcionário, Furto

de produto, Incêncio, Porte de arma, Queda na escada rolante.

O Diretor de operações exerce a competência de presidente do comitê de crise até que seja indicado outro

profissional para essa responsabilidade.

O Gerente de segurança exerce a competência de secretário do comitê de crise até que seja indicado outro

profissional para essa responsabilidade.

As competências e os protocolos delineados podem ser agrupados em funções. As funções típicas de

gerenciamento de crise são:

- Comunicação: envolve prestação ou obtenção de informação de atores interessados (stakelhoders),

internos ou externos à organização, tais como: mídia, sociedade, órgãos de comunicação e outros.

- Operação: envolve a execução de ações relacionadas ao acompanhamento das ações dos regulados e

adoção das providências cabíveis, com o objetivo de contribuir para o gerenciamento da crise.

- Patrocínio: envolve acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos atores responsáveis pela

operação e remoção dos obstáculos por eles enfrentados, quando se fizer necessário, no intuito de facilitar o

gerenciamento da crise.

- Suporte: apoio logístico, financeiro, material e tecnológico prestado aos atores responsáveis pela operação,

no intuito de assegurar que há condições adequadas para o desenvolvimento das ações relacionadas ao

gerenciamento da crise.

As ações do comitê de crise são divididas em três fases: acionamento, gerenciamento da crise e pós-crise.

Formalmente os trabalhos de gerenciamento de crise são concluídos com o encerramento do comitê, que é

proposto pelo secretário do comitê ao presidente, a partir da identificação da crise controlada ou finalizada.

A Gerência de Recursos Humanos avaliará a necessidade de promover ações para valorização do

colaborador, tais como elogios, e de atenção à saúde do colaborador que tiver atuado durante a crise,

promovendo ações para readaptá-lo ao seu ambiente de trabalho, quando necessário.

As informações relevantes sobre o gerenciamento da crise tais como contatos pessoais e funcionais,

relatórios do desempenho da empresa e lições aprendidas, serão gerenciadas pela Gerencia de Recursos

Humanos.

As informações pessoais, tais como telefones e endereços, são de caráter restrito e somente devem ser

fornecidas para pessoas diretamente envolvidas nos trabalhos do comitê de crise.

A comunicação entre os membros do comitê de crise deverá ser preferencialmente realizada por meio de

correio eletrônico, sobretudo utilizando a lista de e-mail de crise, ou ferramenta de envio de mensagens

instantâneas institucional. Somente em situação de exceção deverá ser utilizada ferramenta de comunicação

particular. Em todo caso, contatos pessoais dos titulares de unidade organizacional deverão ser informados

ao secretário, como contingência.
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8. ANEXOS - PROTOCOLOS

Anexo 1 - Protocolo de ações para o cenário 1

1. Objetivo do Documento

2. Descrição das ações

2.1. Gatilho para início das ações

2.2. Ações básicas e de contingência Tempo total estimado em minutos 0:35:00

Tempo

0:13

0:22

0:00

0:00

0:00

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667

Nesta seção são apresentados os protocolos de ações da empresa para os cenários 1 a 4, descritos neste

plano de gerenciamento de crise.

Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a

situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 2 descritos neste Plano de

Gerenciamento de Crise.

Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise,

coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na

qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.

A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes

críticos relativos ao cenário 3 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação

telefônica, para análise e providências.

Ações básicas e de contingência

Validar acionamento do comitê de crise com presidente 

do comitê.

Informar que há uma crise estabelecida, via rede de 

telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-

mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao 

presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, 

aos demais membros do Comitê de Crise.

Responsável

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666

Acionar a sala de crise e convocar ao local os gestores 

das áreas-fim, que na percepção do secretário do 

comitê, tenham a ver com a situação e necessitem 

cooperar para responder a ela.

Acionar o Suporte  para que providencie o 

deslocamento de colaboradores, em caráter de 

urgência, para o local da crise ou àquele mais próximo 

ao seu epicentro, bem como os recursos materiais 

necessários, como celulares, rádios portáteis de 

intercomunicação e computadores.

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025668

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025669
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0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada

0

0

Atuar em conjunto aos demais componentes do comitê 

de crise de forma a definir, sempre que a situação assim 

o demandar, a posição oficial da organização para fins 

de comunicação externa. A comunicação interna deverá 

ser definida em conjunto com a Comunicação.

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

O Secretário secretariará as ações de registro das 

informações recebidas pela organização, 

independentemente da fonte ser interna ou externa, da 

sequência de eventos relacionados direta ou 

indiretamente à crise, das decisões tomadas e das ações 

adotadas pelo comitê, e seus resultados, e das 

comunicações feitas tanto ao público interno quanto 

externo, do momento em que a situação for definida 

como de crise e por toda a sua duração.

Compartilhar informações com comitê de crise por e-

mail ou reunião, quando estas forem relevantes para 

conhecimento ou tomada de decisão.

0

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025673
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente,

poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de

crise:

Qualitativo: atendimento às normas;

Quantitativo: % de afetados em situação estável;

Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025670

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025671

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2.4. Ações pós-crise Tempo total estimado em minutos 0:36:00

Tempo

0:22

0:12

0:02

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667

0

0

0

0

0

0

Disparará o processo de retorno dos colaboradores que 

porventura tenham sido deslocados para local da crise 

ou àquele mais próximo ao seu epicentro para fins de 

gerenciamento da crise.

Reunir as informações coletadas durante o 

gerenciamento da crise e produzirá um relatório 

contendo a descrição e histórico dos eventos, os acertos 

e os erros do processo de resposta da organização e as 

recomendações de melhoria de seu protocolo e das 

demais unidades organizacionais.

Promoverá um encontro com os membros do comitê, e 

partes interessadas, para discussão e ajuste fino do 

relatório de fim de crise.

0

0

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025668

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025669

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025670

0

0

Ações básicas e de contingência

Propor encerramento da crise ao presidente do comitê 

pós-crise em exercício.

Informar que a crise está encerrada, contida ou 

mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e 

funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, 

simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao 

Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê.

Desativará o comitê e a sala de crise.

Responsável

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Anexo 2 - Protocolo de ações para o cenário 2

1. Objetivo do Documento

2. Descrição das ações

2.1. Gatilho para início das ações

2.2. Ações básicas e de contingência Tempo total estimado em minutos 3:50:00

Tempo

0:34

0:15

0:34

0:15

0:34

0:15

A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes

críticos relativos ao cenário 2 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação

telefônica, para análise e providências.

Validar acionamento do comitê de crise com presidente 

do comitê.

Informar que há uma crise estabelecida, via rede de 

telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-

mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao 

presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, 

aos demais membros do Comitê de Crise.

Acionar a sala de crise e convocar ao local os gestores 

das áreas-fim, que na percepção do secretário do 

comitê, tenham a ver com a situação e necessitem 

cooperar para responder a ela.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666

Ações básicas e de contingência Responsável

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025668

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025669

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025670

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667
Acionar o Suporte  para que providencie o 

deslocamento de colaboradores, em caráter de 

urgência, para o local da crise ou àquele mais próximo 

ao seu epicentro, bem como os recursos materiais 

necessários, como celulares, rádios portáteis de 

intercomunicação e computadores.

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

Atuar em conjunto aos demais componentes do comitê 

de crise de forma a definir, sempre que a situação assim 

o demandar, a posição oficial da organização para fins 

de comunicação externa. A comunicação interna deverá 

ser definida em conjunto com a Comunicação.

Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a

situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 2 descritos neste Plano de

Gerenciamento de Crise.

Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise,

coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na

qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
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0:34

0:15

0:34

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada

2.4. Ações pós-crise Tempo total estimado em minutos 2:05:00

Tempo

Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente,

poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de

crise:

Qualitativo: atendimento às normas;

Quantitativo: % de afetados em situação estável;

Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.

0

0

0

0

0

0

Ações básicas e de contingência Responsável

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O Secretário secretariará as ações de registro das 

informações recebidas pela organização, 

independentemente da fonte ser interna ou externa, da 

sequência de eventos relacionados direta ou 

indiretamente à crise, das decisões tomadas e das ações 

adotadas pelo comitê, e seus resultados, e das 

comunicações feitas tanto ao público interno quanto 

externo, do momento em que a situação for definida 

como de crise e por toda a sua duração.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025671

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025672

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

Compartilhar informações com comitê de crise por e-

mail ou reunião, quando estas forem relevantes para 

conhecimento ou tomada de decisão.

0

0

0

0

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025673

0

0

0

0
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0:35

0:40

0:50

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promoverá um encontro com os membros do comitê, e 

partes interessadas, para discussão e ajuste fino do 

relatório de fim de crise.

0

0

0

0

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025670

0

0

0

0

Propor encerramento da crise ao presidente do comitê 

pós-crise em exercício.

Informar que a crise está encerrada, contida ou 

mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e 

funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, 

simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao 

Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê.

Desativará o comitê e a sala de crise.

Disparará o processo de retorno dos colaboradores que 

porventura tenham sido deslocados para local da crise 

ou àquele mais próximo ao seu epicentro para fins de 

gerenciamento da crise.

Reunir as informações coletadas durante o 

gerenciamento da crise e produzirá um relatório 

contendo a descrição e histórico dos eventos, os acertos 

e os erros do processo de resposta da organização e as 

recomendações de melhoria de seu protocolo e das 

demais unidades organizacionais.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025668

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025669
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Anexo 3 - Protocolo de ações para o cenário 3

1. Objetivo do Documento

2. Descrição das ações

2.1. Gatilho para início das ações

2.2. Ações básicas e de contingência Tempo total estimado em minutos 4:15:00

Tempo

0:25

0:15

0:35

0:40

0:25

0:15

Acionar a sala de crise e convocar ao local os gestores 

das áreas-fim, que na percepção do secretário do 

comitê, tenham a ver com a situação e necessitem 

cooperar para responder a ela.

Acionar o Suporte  para que providencie o 

deslocamento de colaboradores, em caráter de 

urgência, para o local da crise ou àquele mais próximo 

ao seu epicentro, bem como os recursos materiais 

necessários, como celulares, rádios portáteis de 

intercomunicação e computadores.

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

Atuar em conjunto aos demais componentes do comitê 

de crise de forma a definir, sempre que a situação assim 

o demandar, a posição oficial da organização para fins 

de comunicação externa. A comunicação interna deverá 

ser definida em conjunto com a Comunicação.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025668

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025669

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025670

Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a

situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 2 descritos neste Plano de

Gerenciamento de Crise.

Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise,

coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na

qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.

A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes

críticos relativos ao cenário 3 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação

telefônica, para análise e providências.

Ações básicas e de contingência

Validar acionamento do comitê de crise com presidente 

do comitê.

Informar que há uma crise estabelecida, via rede de 

telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-

mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao 

presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, 

aos demais membros do Comitê de Crise.

Responsável
João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666
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0:35

0:40

0:25

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada

2.4. Ações pós-crise Tempo total estimado em minutos 2:35:00

TempoAções básicas e de contingência Responsável

Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente,

poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de

crise:

Qualitativo: atendimento às normas;

Quantitativo: % de afetados em situação estável;

Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O Secretário secretariará as ações de registro das 

informações recebidas pela organização, 

independentemente da fonte ser interna ou externa, da 

sequência de eventos relacionados direta ou 

indiretamente à crise, das decisões tomadas e das ações 

adotadas pelo comitê, e seus resultados, e das 

comunicações feitas tanto ao público interno quanto 

externo, do momento em que a situação for definida 

como de crise e por toda a sua duração.

Compartilhar informações com comitê de crise por e-

mail ou reunião, quando estas forem relevantes para 

conhecimento ou tomada de decisão.

0

0

0

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025672

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025673

0

0

0

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025671
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0:25

0:15

0:35

0:40

0:25

0:15

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reunir as informações coletadas durante o 

gerenciamento da crise e produzirá um relatório 

contendo a descrição e histórico dos eventos, os acertos 

e os erros do processo de resposta da organização e as 

recomendações de melhoria de seu protocolo e das 

demais unidades organizacionais.

Promoverá um encontro com os membros do comitê, e 

partes interessadas, para discussão e ajuste fino do 

relatório de fim de crise.

0

0

0

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025669

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025670

0

0

0

Propor encerramento da crise ao presidente do comitê 

pós-crise em exercício.

Informar que a crise está encerrada, contida ou 

mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e 

funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, 

simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao 

Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê.

Desativará o comitê e a sala de crise.

Disparará o processo de retorno dos colaboradores que 

porventura tenham sido deslocados para local da crise 

ou àquele mais próximo ao seu epicentro para fins de 

gerenciamento da crise.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025668
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Anexo 4 - Protocolo de ações para o cenário 4

1. Objetivo do Documento

2. Descrição das ações

2.1. Gatilho para início das ações

2.2. Ações básicas e de contingência Tempo total estimado em minutos 4:15:00

Tempo

0:25

0:15

0:35

0:40

0:25

0:15

Informar que há uma crise estabelecida, via rede de 

telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-

mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao 

presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, 

aos demais membros do Comitê de Crise.

Acionar a sala de crise e convocar ao local os gestores 

das áreas-fim, que na percepção do secretário do 

comitê, tenham a ver com a situação e necessitem 

cooperar para responder a ela.

Acionar o Suporte  para que providencie o 

deslocamento de colaboradores, em caráter de 

urgência, para o local da crise ou àquele mais próximo 

ao seu epicentro, bem como os recursos materiais 

necessários, como celulares, rádios portáteis de 

intercomunicação e computadores.

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

Atuar em conjunto aos demais componentes do comitê 

de crise de forma a definir, sempre que a situação assim 

o demandar, a posição oficial da organização para fins 

de comunicação externa. A comunicação interna deverá 

ser definida em conjunto com a Comunicação.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025668

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025669

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025670

Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a

situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 2 descritos neste Plano de

Gerenciamento de Crise.

Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise,

coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na

qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.

A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes

críticos relativos ao cenário 4 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação

telefônica, para análise e providências.

Ações básicas e de contingência

Validar acionamento do comitê de crise com presidente 

do comitê.

Responsável
João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665
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0:35

0:40

0:25

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada

2.4. Ações pós-crise Tempo total estimado em minutos 2:35:00

Tempo

Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente,

poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de

crise:

Qualitativo: atendimento às normas;

Quantitativo: % de afetados em situação estável;

Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.

Ações básicas e de contingência Responsável

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrar em contato com órgãos externos quando 

identificar necessidade.

O Secretário secretariará as ações de registro das 

informações recebidas pela organização, 

independentemente da fonte ser interna ou externa, da 

sequência de eventos relacionados direta ou 

indiretamente à crise, das decisões tomadas e das ações 

adotadas pelo comitê, e seus resultados, e das 

comunicações feitas tanto ao público interno quanto 

externo, do momento em que a situação for definida 

como de crise e por toda a sua duração.

Compartilhar informações com comitê de crise por e-

mail ou reunião, quando estas forem relevantes para 

conhecimento ou tomada de decisão.

0

0

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025671

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025672

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025673

0

0
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0:25

0:15

0:35

0:40

0:25

0:15

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0

0

0

0

0

0

0

Propor encerramento da crise ao presidente do comitê 

pós-crise em exercício.

Informar que a crise está encerrada, contida ou 

mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e 

funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, 

simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao 

Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê.

Desativará o comitê e a sala de crise.

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025665

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025666

João Davi Caetano de Souza - Secretário 

- e-mail: 

jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: 

(21)984025667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disparará o processo de retorno dos colaboradores que 

porventura tenham sido deslocados para local da crise 

ou àquele mais próximo ao seu epicentro para fins de 

gerenciamento da crise.
Reunir as informações coletadas durante o 

gerenciamento da crise e produzirá um relatório 

contendo a descrição e histórico dos eventos, os acertos 

e os erros do processo de resposta da organização e as 

recomendações de melhoria de seu protocolo e das 

demais unidades organizacionais.

Promoverá um encontro com os membros do comitê, e 

partes interessadas, para discussão e ajuste fino do 

relatório de fim de crise.
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