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 “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable”  
 
“A black swan is a highly improbable event with three 
principal characteristics: it is unpredictable; it carries a 
massive impact; and, after the fact, we concoct an 
explanation that makes it appear less random, and more 
predictable, than it was.”  



O impacto dos desastres sobre a sociedade 

• Desastres como terremotos, deslizamentos, ciclones e inundações 

custam em média US $ 300 bilhões por ano 

 

• Este valor irá aumentar para US $ 415 bilhões até 2030, se as 

estratégias de gestão de risco de desastres apropriadas não forem 

colocadas em ação 

 

• Menores, mas riscos recorrentes de desastres representam US $ 94 

bilhões em perdas, destruindo ativos e afetando principalmente 

famílias de baixa / média renda e pequenas empresas 



O colapso da ponte 
Morandi – 14/08/2018 

• 43 mortos 

• Paralisou a cidade e cortou em dois a 
Região 

• Isolou o porto de Gênova, um dos 
principais portos europeus e o primeiro 
na Itália no setor de contêineres 

• 422 milhões de danos ao comércio, 
indústria e transporte 



Concentração em 
locais perigosos 
de: 

-pessoas 

-ativos 

Mau uso e gestão 
do solo 

 

Susceptibilidade aos 
impactos causados 
pelos desastres: 

-edificações mal 
projetadas 

-pobreza 

-educação 

-baixa capacidade de 
reação 

 

-enchentes 

-deslizamentos 

-ciclones 

-secas 

-tsunamis 

 

EXPOSIÇÃO VULNERABILIDADE DESASTRES 
NATURAIS 

PORQUE OS DESASTREM ESTÃO CRESCENDO? 



CENÁRIO ATUAL - OS EFEITOS DE UMA RESPOSTA INADEQUADA 

• As corporações respondem pelas suas omissões e pelas omissões do estado 

• Os custos indiretos podem ser mais de vinte vezes superiores aos custos diretos 

• Os dirigentes da corporação respondem pelas consequências da crise e pela 
qualidade de sua resposta 

• A imagem e o valor da empresa são postos em risco 

• A continuidade dos negócios é afetada 

 
 



PORQUE AS RESPOSTAS SÃO INADEQUADAS ? 

• Complexidade dos cenários de crise - tamanho, tempo, atores, fatores aleatórios, - 
sua representação e análise de forma objetiva 

• Os planos de contingência para grandes catástrofes são muito difíceis de testar e 
validar 

• As agências envolvidas não estão treinadas para atuar de forma conjunta, 
colaborativa e sincronizada 

• Dificuldade em manter o preparo: o turnover dos agentes e decisores envolvidos é 
elevado 

 



Como reduzir o impacto dos desastres ? 

• Um investimento anual de US $ 6 bilhões em estratégias adequadas 

de gestão de riscos de desastres pode gerar benefícios em termos 

de redução de risco de US $ 360 bilhões nos próximos 15 anos  - 

uma média de US $ 7 economizados para cada US $ 1 gastado 

 

• A estratégia de gestão de riscos exige a combinação de três 

abordagens: 
• Prevenção - evitar a acumulação de novos riscos 

• Mitigação - reduzir os riscos existentes 

• Minimização - apoiar a resistência dos indivíduos e das sociedades em face do 

risco residual que não pode ser reduzido significativamente 

 



MELHORAR A PREPARAÇÃO E A QUALIDADE DA RESPOSTA 
 
  

Utilizar as mais recentes tecnologias de detecção, simulação e Inteligência 
Artificial para: 

• Coletar, integrar e federar em cenários de crise complexos, interativos e 
evolutivos, todas as informações disponíveis 

• Testar e validar os planos de contingência 

• Capacitar e treinar periodicamente os decisores dos órgãos públicos e privados 

• Apoiar a tomada de decisão durante a resposta 

 
 

Como reduzir o impacto dos desastres ? 



A SOLUÇÃO SE ENCAIXA PERFEITAMENTE NO PROCESSO DE 
GERENCIAMENTO DE RISCO DE DESASTRES 
 
Prevenir e mitigar os riscos na fase de Preparação 

• Análise e validação de planos de contingência 

• Análise de cenários prospectivos 

• Formação e preparo das células de crise 
 
Minimizar os riscos na fase de Resposta 

• Apoio a tomada de decisão 

 
 
 



O relatório GAR 2013 da UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction) coleta vários casos de negócios que atestam a importância de investir 
no gerenciamento de riscos de desastres: 

R$ 1,00 investido  R$ 10,00 economia   

durante a resposta ao desastre 

OS BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 



A solução permite estabelecer uma relação mais estreita com os organismos 
públicos responsáveis pela segurança pública e pela proteção civil 
 
A integração dos vários planos de contingência num único cenário e a realização de 
exercícios conjuntos, entre os sectores público e privado, permitem assumir um 
papel proativo na comunidade, confirmando-se não só como fonte de trabalho e 
riqueza, mas também como fonte de segurança 

UMA IMAGEM REFORÇADA 
 



DEPOIS DA CRISE O QUE CONTA É A RESPOSTA 



 

 SALVAM VIDAS 
 

 LIMITAM O IMPACTO NA SOCIEDADE LOCAL E  AO MEIO AMBIENTE 
 

REDUZEM A EXPANSÃO DA CRISE E ATENUAM O SURGIMENTO DE OUTRAS 
 

DIMINUEM A EXPOSIÇÃO DOS PROTAGONISTAS ENVOLVIDOS 
 

EVITAM DESPERDÍCIOS DE RECURSOS  
 

REDUZEM O CICLO DE VIDA DA CRISE 

RESPOSTAS EFICAZES 



O IMPACTO DOS DESASTRES NO BRASIL 

• UM LEVANTAMENTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
(IBGE) CONSTATOU QUE 40,9% DOS MUNICÍPIOS SOFRERAM, ENTRE 2008 A 
2013, PELO MENOS UM DESASTRE NATURAL 

•  2.276 CIDADES ATINGIDAS POR INUNDAÇÕES GRADUAIS, ENXURRADAS 
BRUSCAS E/OU DESLIZAMENTOS 

 
• OS PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURAIS NO BRASIL CUSTARAM 

PELO MENOS R$ 182,8 BILHÕES – UMA MÉDIA DE R$ 800 MILHÕES POR MÊS  
ENTRE 1995 E 2014 (CEPED – SANTA CATARINA) 



A maior tragédia é não saber o que 
fazer em seguida. 



É POSSÍVEL EVITAR O DESASTRE? 
 

Qual a sua conclusão? 
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Proposta de roteiro de formação à gestão de crise 


